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VD HAR ORDET

SOM
VANLIGT…!

VD, OLA HUGOSON

I ÄRLIGHETENS NAMN ÄR DET BÅDE JÄTTELÄTT OCH SUPERSVÅRT ATT KOMMA FRAM
TILL VAD SOM JUST NU SKALL BELYSAS I DENNA SPALT! VORE VÄRLDENS ENKLASTE ATT
GÖRA EN UTSVÄVNING I OCH KRING VÄRLDSSITUATIONEN ELLER DET POLITISKA SPELET I SVERIGE, MEN Å ANDRA SIDAN ÄR DET MINST LIKA SVÅRT ATT HÅLLA SIG BORTA
FRÅN JUST DETTA OCH FÖRANKRA ORDEN MERA I VÅR EGEN SITUATION. SKALL DOCK
GÖRA ETT ALLVARLIGT FÖRSÖK! DEN ÅTERKOMMANDE LÄSAREN AV POLYNEWS ÄR
SANNOLIKT INTRESSERAD AV LÄGET I VÅR KONCERN, D.V.S. HUR GÅR DET?
Ystad-perspektivet

Några spektakulära nyinvesteringar eller nyutvecklingar
har kanske inte gjorts detta första halvår, men arbetet
med att förfina effektiviteten i den utrustning som installerades under 2021 har tagit rejäla steg framåt och
i spåren av dessa kommer kompletterande investeringar
att göras inom kort. De senare hjälper oss att bli ännu
mera konkurrenskraftiga och samtidigt mera hållbara!

Sett från horisonten på ”huvudkontoret” skulle man
kunna uttrycka sig precis som den välkända boken ”På
västfronten intet nytt”*, här går livet vidare ”som vanligt”.
Om man nu med ”som vanligt” menar att livet är både
utmanande, lockande och givande om än med både guld
och sorgkant och där varje dag innebär nya utmaningar
och behov av nya lösningar.

Inom ämnet hållbarhet är det glädjande att notera att
marknadens positiva mottagande av materialsmart.se®
fortsätter. Strax efter vår semesterledighet beräknas versionerna för Polykemi Kunshan och Scanfill lanseras
och därmed befäster vi positionen som en av få (eller
enda) leverantörer som kan redovisa Co2-belastningen
för produkterna från sina lokala produktionsenheter,
samt givetvis de besparingar som kan göras genom att
välja en annan polymer och/eller någon del av återvunnet material i produkten. Skall producenterna av
konsumentvaror ha någon trovärdighet i sitt publika
hållbarhetsarbete är det nödvändigt att veta just hur
materialsmart® komponenterna är!

Tack vare att vi genom gott samarbete både internt och
med externa aktörer har vi mer eller mindre lyckats
hålla det som vi lovat. Det senare är nog så bra det
kan bli eftersom logistikkedjorna fortfarande är osäkra
och lätt påverkade. Glädjande är dock att en hel del
av de leveransstörningar som vi hade på inkommande
polymer-leveranser 2021 mer eller mindre försvunnit,
men smolket i bägaren är nu osäkerheten i tillgång och
leveranser av tillsats- och förstärkningsingredienser.
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Något som tycks bära frukt för Scanfill är det hårda
arbete som gjorts med resor både när och fjärran. Fick
rapport nyligen om att en överenskommelse ingåtts med
en europeisk kund som initialt har ett årsbehov av 400
ton, men med målet 1.000 ton! Härligt eftersom det innebär att Karlskoga-maskinerna får bättre beläggning.

start nog bäst skrives i stjärnorna. Återkommer med en
mera specifik prognos i nästa nummer av Polynews.
När det kommer till personalfrågan så är Chongqing
i gång med att anställa och förbereda olika typer av
medarbetare medan det är något trögare i Gastonia,
men eftersom det drar ut på tiden med färdigställandet
känns inte detta som något större problem!

I det stora kan vi konstatera att första halvåret trots allt
ser ut att uppfylla det mesta som vi hoppades på när
budgeten för 2022 sattes i november ifjor. Volymerna
har inte uppnåtts, men orderingången för hösten ser
god ut så hoppet lever än! Lönsamheten är fortfarande
god och det kommer väl tillpass utifrån de fabriksprojekt som vi nu är i ”slutfasen” av i USA och Kina.

Ingen ska tro att vi glömt bort kriget i Ukraina och
Rysslands övergrepp och ej heller den politiska stökigheten och sandlådenivå på debatten som både riks- och
lokalpolitiker lagt sig till med, MEN som utlovat i ingressen kommer detta inte att få ta plats denna gång…
utan i stället ber jag att få lov att önska alla läsarna en
varm, god, härligt avkopplande sommar och semester!

USA & Kina…
Förseningar och kostnadsökningar känns som att det
är mer regel än undantag just nu och läget i projekten
är att Chongqing är prognosticerad att ha produktion i
gång i mitten av juli medan Gastonia, NC fortfarande
är ett lite osäkert kort. Osäkert såtillvida att byggarna
ligger i fas medan de av oss inhyrda underleverantörerna
för maskininstallationer m.m. tycks snacka mer än vad
de tycks vilja/kunna leverera. Detta gör att vi sannolikt
får tillgång till en funktionsduglig fabrik och kontor i
mitten av september medan ett datum för produktions-

Ha en skön sommar!

Ola Hugoson

* På västfronten intet nytt (tyska: Im Westen nichts Neues)
är en roman från 1929 av den tyske författaren Erich Maria
Remarque.

NYA MEDARBETARE
Det är med stor glädje som våra två nya
”medarbetare” Mr Minion och R2D2
presenteras på detta sätt!
Bägge har ett okänt förflutet innan anställningen, men värvningen gjordes vid
vår möbelleverantör Soecos 10-årsjubileum och dess stödauktion till förmån för
de drabbade i krigets Ukraina.
R2D2 har som sig bör en något mera annorlunda historia än Mr Minion all den
stund att alla detaljer är 3D-printade,
monterade och därefter målade av en mycket duktig paintbrush-artist. Med andra
ord, han är mer än en papperskorg, det
är ett konstverk!
Använd dem gärna men bara med torra
ting som papper o.s.v…
Ola Hugoson, tillfällig inköpare
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I Gastonia ”tog vi ner skylten”.

GRANDFATHER
OF THE YEAR

ÅRETS FARFAR

En kvinna i en matvarubutik följer en farfar och hans dåligt
uppfostrade sonson. Han har händerna fulla med barnet
som skriker efter godis, kakor och allt möjligt.

A woman in a supermarket is following a grandfather and
his badly behaved grandson. He has his hands full with the
child screaming for sweets, biscuits, and all sorts of things.

Farfadern säger i en kontrollerad röst: ”Lugn William, det
här tar inte så lång tid.” Ett nytt utbrott och hon hör farfadern lugnt säga: ”Det är ok William. Bara några minuter
till och vi kommer att vara härifrån. Håll ut.”

The grandfather is saying in a controlled voice: “Easy,
William, we won’t be long.” Another outburst and she hears
the grandfather calmly say, “It’s okay William. Just a couple
more minutes and we’ll be out of here. Hang in there.”

Vid kassan slänger den lille hemskingen ut grejor från kundvagnen. Farfar säger igen med en kontrollerad röst:
”William, slappna av kompis, bli inte upprörd. Vi är hemma
om fem minuter, håll dig lugn William.”

At the checkout the little horror is throwing items out of the
cart. Grandfather says again in a controlled voice: “William,
relax buddy, don’t get upset. We’ll be home in five minutes,
stay cool William.”

Mycket imponerad, går kvinnan ut dit farfadern lastar in
matvarorna och pojken i bilen. Hon säger, ”Det är inte min
sak men du var fantastisk där inne. Jag förstår inte hur du
gjorde. Hela tiden behöll du lugnet och oavsett hur högljudd
och störande han blev, så fortsatte du lugnt säga att allt skulle
bli bra. William är lycklig att ha dig som sin farfar.”

Very impressed, the woman goes outside to where the
grandfather is loading his groceries and the boy into the car.
She says, “It’s none of my business, but you were amazing
in there. I don’t know how you did it. That whole time you
kept your composure, and no matter how loud and disruptive he got, you just calmly kept saying that things would be
okay. William is very lucky to have you as his grandfather.”

”Tack”, sa farfadern, ”men jag är William, den lille jäveln
heter Kevin.”
Översatt av Ola Hugoson

“Thanks”, says the grandfather, “but I am William, this little
bastard’s name is Kevin.”
From Ken Larson, Fairbanks, AL, USA

SLUTAT

		
Namn

Anställningsform

Avgångsdatum

Sejdi Karaliti
Christian Hansen

Tillsvidare
Tillsvidare

2022-03-01
2022-04-14
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NYTT FRÅN D/U

OMBYGGNAD AV STYRSYSTEM TILL EXTRUDER 21
VI HAR HAFT PROBLEM MED PLC:EN TILL EXTRUDER 21. DEN HAR LÖST UT FÖR KOMMUNIKATIONSPROBLEM OCH VI HAR INTE KUNNAT HITTA FELET. EFTERSOM DET ÄR EN GAMMAL PLC
SÅ FINNS DET INTE RESERVDELAR LÄNGRE. DÄRFÖR TOG VI BESLUTET ATT DET BEHÖVDES
ETT NYTT STYRSYSTEM.
Fördelen nu är att om vi behöver göra några ändringar i programmet så kan vi fixa det omgående, istället för att försöka få
kontakt med någon på Coperion, vilket kan ta lite tid.

Eftersom vi precis har installerat ett nytt styrsystem på Extruder
904, så bestämde vi oss för att själva byta styrsystemet och använda grunden från E904. Detta kostade ca 45 000 kr i material
(PLC, skärm och plintar) och 178 timmar från el-avdelningen.

Bengt Martinsson
El-ansvarig

Vi började med planeringen hösten 2021, och efter att ha
kontrollerat hur många in- och utgångar som vi behövde från
PLC:en så beställdes denna. Beställningen blev lagd den 1/11
2021 och PLC:n fick vi den 18/3 2022. Mer än 4 månaders
leveranstid på material som vi normalt fått på 3 dagar annars.
(Detta gör att vi behöver planera jobben bättre i fortsättningen.)
Vi förberedde det mesta i skåpet innan vi bröt strömmen.
Det tog ungefär fyra dagar från att vi bröt strömmen tills att
vi slog till den igen. Sen behövde vi ytterligare några dagar för
provkörning. Efter lite finjusteringar så funkar maskinen bra.

E21 Vänster sida skåp före.

E21 Vänster sida skåp efter.
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HELÅRSRESULTAT 2021

KOMMENTAR TILL
POLYKEMIKONCERNENS
HELÅRSRESULTAT 2021
Polykemi AB / Koncernen

miljömässigt bedriven verksamhet. Koncernen bedriver
inte någon tillståndspliktig verksamhet.

Efter Covid-19-relaterad minskning 2020 har koncernens och moderföretagets omsättning 2021 återhämtat
sig och uppgår till värden i linje med, respektive högre
än tidigare års siffror. Samtidigt har redovisat resultat
uppnått nya högstanivåer.

Hållbarhetsrapport
Moderföretaget har upprättat en separat hållbarhetsrapport enligt bestämmelserna i 6:e och 7:e kapitlen i
Årsredovisningslagen. Rapporten är benämnd ”Hållbarhetsredovisning 2021” och har 2022-04-20 publicerats
på företagets hemsida www.polykemi.se.

All produktion inom koncernen utförs av moderföretaget i Sverige och dotterföretaget i Kina, medan övriga
dotterföretag är renodlade försäljningsföretag. Under
2021 har beslut fattats och arbete satts igång med uppstart av två nya produktionsanläggningar i Kina och
USA. Båda förväntas vara i gång med egen produktion
under senare delen av 2022.

Rondo Plast AB
Omsättningen har ökat kraftigt under 2021 vilket huvudsakligen beror på ett kraftigt ökat intresse för återvunnet
material, inte minst från fordonsindustrin. Den ökade
omsättningen har även fått genomslag på rörelseresultatet, vilket visat en förhållandevis större ökning än vad som
är fallet för omsättningen. Rörelseresultatet uppgår för
2021 till 10% av omsättningen (föreg. år 3,4%).

De senaste årens framgångsrikt bedrivna arbete med att
öka volymleveranserna planeras fortsätta med oförminskat fokus under 2022. En viktig del av detta koncept
är de nya produktionsenheterna i Kina och USA. Nu
rådande situation med volatila råvarupriser samt fördyrade och fördröjda transporter kommer sannolikt att
bestå under stor del av 2022. Även om koncernen inte
har några väsentliga samarbetspartners varken i Ryssland
eller Ukraina kommer sannolikt den där rådande situationen att på ett eller annat sätt påverka den framtida
verksamheten. Omfattningen härav är dock i nuläget
omöjlig att bedöma, eftersom det än så länge finns alltför många osäkra faktorer att beakta.

Förutsättningarna för företagets verksamhet bedöms
som gynnsamma genom fortsatt ökad efterfrågan på
högkvalitativa återvunna compounds. Det prioriterade
arbetet med att hitta nya högkvalitativa råvarukällor,
vilka är en grundförutsättning för att kunna tillgodose
kundernas kvalitetskrav, kommer att ligga kvar på en
oförändrat högprioriterad nivå under 2022. Företagsledningen bedömer att såväl omsättning som redovisat
resultat kommer att visa högre siffror 2022 än vad som
redovisades för 2021.

Miljö och kvalitet

Scanfill AB

Tillverkningsenheterna i Sverige och Kina samt dotterföretagen Rondo Plast AB och Polykemi Inc är certifierade användare av såväl kvalitetssystemet ISO 9001
som miljöledningssystemet ISO 14001, vilket ger optimala möjligheter till en såväl lönsam som kvalitets- och

Företagets omsättning och rörelseresultat befinner sig
åter i en stigande trend efter fjolårets, förhoppningsvis tillfälliga, nedgång som till stor del orsakades av då
pågående pandemi. Årets rörelseresultat uppgår till 7,8%
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av omsättningen vilket kan jämföras med fjolårets 9,3%.

finner sig på en fullt acceptabel nivå.

Övriga koncernföretag

Det långsiktiga arbetet med befintliga kontakter och
potentiella projekt har, så gott det låtit sig göras under
Covid-19-pandemin, fortsatt kontinuerligt under 2021.
Omsättnings- och resultatutvecklingen under 2021,
kombinerat med vetskapen om de affärer som förväntas
falla på plats under 2022, innebär att företagsledningen
bedömer förutsättningarna för att omsättning och resultat 2022 kommer att överträffa de senaste åren som goda.

De utländska försäljningsdotterföretagen, Polykemi
GmbH i Tyskland, Polykemi Spol S.R.O. i Tjeckien,
Polykemi ApS i Danmark och Polykemi Inc i USA, har
sammantaget haft ett resultatmässigt utfall som varit i
nivå med 2020. Här är det främst enheterna i Danmark
och Tyskland som har lyckats öka sina resultat från
fjolåret.

Polykemi Compounds Corporation Ltd
Har efter några år med vikande siffror haft sitt omsättningsmässigt bästa år 2021. Däremot har inte resultatet visat samma höga nivå som de närmast föregående
åren, även om resultatnivån (8,7%) fortfarande be-

Ola Hugoson
VD
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KONSTKLUBBEN

DRAGNING I
KONSTKLUBBEN 2022
DEN MEST OSANNOLIKA DRAGNINGEN I
KONSTKLUBBEN NÅGONSIN!!!
Trots, eller tack vare, att dragningen i år skedde fredagen den
13:e, blev den minnesrik.
Sedan vi ändrade tiden till lunchmöte med goda smörrebröd till
alla deltagare, har uppslutningen ökat markant och det uppskattas verkligen. Det är mycket roligare när vinnarna är på plats
och kan välja sin vinst.
Det hela började med att vi fick en ny medlem i absolut sista
minuten, vilket var lite överraskande, men gick absolut att lösa,
alla är välkomna!
Ibland har vi någon som gästar oss och hjälper till med lottdragningen, men så var det inte denna gången. Därför fick alla hjälpas åt och då tyckte jag det var lämpligt att vår nytillkomna
medlem, Niklas Linde, fick dra första lotten för högsta vinsten.
Döm om vår förvåning när han drog sin egen lott och plockade
hem högsta vinsten. Grattis!

Alla tavlorna.

Glad förstaprisvinnare.

Lena har varit med längst.
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Roligt med så många deltagare.
Det var dock inte slut här, för även andra- och tredjeprisvinnarna
drog sina egna lotter plus ännu en lite längre ner i listan. Undra
hur stor sannolikheten är att detta ska kunna hända?

Grattis alla vinnare! Hoppas att ni är nöjda, annars vet ni att
ni har ett år på er att byta till något annat på Galleri Ardenno i
Torna Hällestad.

Förstapriset i år var en härligt färgstark litografi av Corneille.
Både den och andrapriset ”Beetle” av Arnold Hagström, var jag
väldigt nöjd med att ha med i vinstlistan.

Boel Hugoson

Glada vinnare.
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NYTT FRÅN D/U

RENOVERING AV RITER R201
DÅ VAR DET DAGS ATT RENOVERA UPP VÅR SISTA RIETER-KLIPP. DE ANDRA TVÅ HAR
REDAN FÅTT LITE KÄRLEK. DENNA KLIPP ÄR DEN SOM STÅTT STÖRSTA DELEN PÅ E21
OCH DEN VAR I MYCKET STORT BEHOV AV EN RENOVERING DÅ DEN VAR VÄLDIGT
ANGRIPEN AV ROST.

Vi anlitade WME till att hjälpa oss med att få själva stativet fritt
från rost. Hela framsidan var i så dåligt skicka att vi beslöt oss för
att byta ut hela framsidan och den är numera i 5 mm rostfri plåt.
Även en balk fick bytas då den i princip var sönderrostad.

Alla delar har bytts ut eller renoverats upp till nyskick, så förhoppningsvis har vi gett liv i 10-20 år till. Alla tryckluftdelar har blivit
utbytta då det läckte i stort sett i de flesta komponenter.
Jonas Nilsson
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Montering och rengöring i full gång.

Klippen före renovering.

Så här blev resultatet!!!
Klippen har även fått helt nytt elskåp som vi själva byggt och installerat.
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MÄSSA

ELMIA POLYMER 2022
ELMIA POLYMER 2022 GICK AV STAPELN 10–13 MAJ DÄR BÅDE POLYKEMI OCH RONDO
STÄLLDE UT MED HUVUDTEMAT ”RÄKNA MED OSS”. FOKUS VAR PÅ HUR VI KAN HJÄLPA
KUNDER OCH SLUTKUNDER ATT GÖRA ETT AKTIVT MATERIALSMART VAL OCH SÄNKA
KOLDIOXIDAVTRYCKET.
I montern bjöd vi på internationell fika i form av äppelmust och
cider från Tosterup som representerade Sverige, cupcakes som
representerade vår kommande fabrik i North Carolina, USA
och även kinesisk öl som representerade vår befintliga fabrik i
Kunshan, men även nya fabriken i Chongqing.

Henrik Palokangas blev inbjuden av SPIF att hålla två föredrag i
“Hållbaren” (väldigt kreativt och passande namn för ändamålet)
för att prata om vårt Materialsmart-projekt. Han berättade om
hur viktigt det är att göra rätt materialval i ett så tidigt stadie
som möjligt, då 60-80% av produkternas koldioxidavtryck
kommer från råmaterialet. Det har gett ringar på vattnet och
deltagare i Hållbaren har sedan marknadsfört oss internt, vilket
har lett till nya förfrågningar samt att Henrik har blivit inbjuden
att hålla föredrag på PlastExpo-mässan i Finland.

Budskapet från Materialsmart.se togs emot väldigt bra av
monterbesökarna då många företag har som mål att sänka sina
koldioxidavtryck, men har svårt att sätta fingret på hur de ska
gå tillväga eller hur man kan kvantifiera det. Vår ambition är
att tillsammans med kunderna hjälpas åt att välja och fokusera
på rätt produkt, ta fram ett mer materialsmart alternativ och
räkna på det, genom att använda Polykemis tredjepartscertifierade LCA-verktyg.

Gustav Hugoson

Henrik höll sitt populära materialsmarta föredrag i “Hållbaren”.
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Gustav, Johan och Henrik i vår monter precis när mässan börjat, med fokus på vårt Materialsmart-koncept.

Många cupcakes blev det! Vi beställde “minicupcakes”,
så undra hur stora den ”vanliga” storleken var...

Besökarna kunde prata om smarta materialval över en internationell
fika som representerade våra nuvarande och nya produktionsenheter på tre kontinenter!
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AFTER WORK

AFTER WORK PÅ
SALUHALLEN
EFTER ETT LITE LÄNGRE UPPEHÅLL KUNDE VI ÅTERIGEN BJUDA IN TILL EN AFTER
WORK. FREDAGEN DEN 29 APRIL MÖTTES VI UPP PÅ SALUHALLEN I YSTAD, FÖR ATT
FIRA IN VALBORGSHELGEN TILLSAMMANS.
Ett stort gäng på omkring 70 personer blev vi, som tillsammans
njöt av god dryck och den goda plockmaten som Saluhallens
kockar tillagat. Kul att få se en så bra mix med representanter
från alla avdelningar på företaget!

När eftermiddagen blivit till kväll och den officiella AWn var
över, arrangerade Saluhallen ett musikquiz, som ett gäng från
Polykemi valde att stanna och medverka i.
Vendela Hugosson & Jippo-gruppen

Medan en del minglade runt valde några andra att utmana varandra i ”boulecurling”, som är precis vad det låter som, en mix
mellan boule och curling.
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AM I GETTING OLD..?
HAVE I GOTTEN TO THAT
AGE???

BÖRJAR JAG BLI GAMMAL..?
HAR JAG NÅTT DEN
ÅLDERN???

Today I was in a shoe store that sells only shoes, nothing
else. A young girl with a tattoo and green hair walked over
to me and asked, "What brings you in today?" I looked at
her and said, "I'm interested in buying a refrigerator." She
didn't quite know how to respond, and had that deer in the
headlights look.

Idag var jag i en skobutik som bara säljer skor, inget annat.
En ung flicka med en tatuering och grönt hår gick fram till
mig och frågade: ”Vad kan jag hjälpa dig med i dag?” Jag
tittade på henne och sa: ”Jag är intresserad av att köpa ett
kylskåp.” Hon visste inte riktigt hur hon skulle svara och
fick den där blicken som ett rådjur har när strålkastarna lyser
på det.

When people see a cat's litter box they always say, "Oh, have
you got a cat?"
I just say, "No, it's for company!"

När folk ser en kattsandlåda så säger dom alltid, ”Oh, har
du en katt?”
Jag svarar alltid, ”Nä, den är till för gäster!”

Employment application blanks always ask who is to be
called in case of an emergency. I think you should write,
"An ambulance."

Anställningsansökningsblanketter ber alltid om uppgift vem
som skall tillkallas i fall av en olycka. Jag menar att man skall
skriva, ”En ambulans.”

The older you get the tougher it is to lose weight because by
then your body and your fat have gotten to be really good
friends.

Ju äldre man blir desto svårare är det att minska i vikt eftersom då har ens kropp och ens fett har haft tid att bli riktigt
goda vänner.

The easiest way to find something lost around the house is
to buy a replacement.

Enklaste sättet att hitta något som försvunnit där hemma är
att köpa en ersättare.

Have you ever noticed: The Roman Numerals for forty (40)
are XL.

Har du någonsin tänkt på: Romerska siffran för fyrtio (40)
är XL.

Aging: Eventually you will reach a point when you stop lying about your age and start bragging about it.

Åldrande: Punkten när du slutar ljuga om din ålder och börjar skryta om den istället.

Some people try to turn back their odometers. Not me.
I want people to know why I look this way. I've travelled a
long way and a lot of the roads were not paved.

En del personer försöker att ställa tillbaka sin vägmätare.
Inte jag. Jag vill att folk skall veta varför jag ser ut så här. Jag
har rest många mil och många vägar saknade asfalt.

You know you are getting old when everything either dries
up, sags or leaks.

Du vet att du börjar bli gammal när allt antingen torkar ut,
hänger eller läcker.

Ah! Being young is beautiful, but being old is comfortable.
Ah! Att vara ung är vackert, men att vara gammal är bekvämt.
Lord, keep your arm around my shoulder and your hand
over my mouth.

Herre, håll Din arm om min axel och Din hand över min mun.

May you always have: Love to share, Cash to spare, Tires
with air, and Friends who care!

Må du alltid ha: Kärlek att ge, Kontanter att avvara, Däck
med luft och Vänner som bryr sig!

Insänt av Ken Larson, North Pole, AL, USA

”Översatt” av Ola Hugonso
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75-ÅRSJUBILEUM

PLASTDAGEN 2022
SÅ VAR DET BLEVET TID TIL AT PLASTINDUSTRIEN I DANMARK AFHOLDTE DEN ÅRLIGE
PLASTDAG. DENNE GANG VAR ANLEDNINGEN LIDT MERE SPECIEL – FORDI PLASTINDUSTRIEN SKULLE FEJRE 75-ÅRS JUBILÆUM. SÅ DAGENS TEMA VAR:
”FORTIDEN FORMER FREMTIDEN”.

Plastindustrien direktør Thomas Drustrup åbner Plastdagen 2022.
Der var samlet over 200 personer fra den danske plastindustri.
Under dagen blev der afholdt foredrag fra forskellige danske
plastvirksomheder, som fortalte om deres virksomhedsrejse gennem plastens historie. Det var bl.a. LEGO, der fortalte om deres
plastrejse.

deres arbejde med kemisk genanvendelse af plastaffald (pyrolyseteknologi). De har et forsøgsanlæg i Skive, Danmark.
Om aftenen var der jubilæumsmiddag (her valgte Fredrik dog
at tage mod Sverige igen). Under middagen blev der udnævnt
to nye æresmedlemmer af Plastindustrien. Søren Dromph og
Flemming Christiansen fra SP-Moulding (nogle af os i Polykemi
kender disse personer rigtig godt) blev nye æresmedlemmer for
deres store arbejde med at fremme plasten i Danmark.

Gæstetaleren var Søren Pape, der er formand for Konservativ
Folkeparti, der fortalte lidt om, hvordan den politiske dagsorden er med hensyn til plast og genanvendelse af plast. Der var
også plads til pauser mellem de forskellige indlæg. Her var det
muligt at genopbygge sit netværk – efter covid nedlukningen.

I anledningen af 75-års jubilæet er der blevet udgivet en bog
med en række virksomhedsportrætter, case historier og interviews fra den danske plastindustri. Polykemi har været en af
sponsorerne til denne bog. Vi vil sørge for, at der kommer et
eksemplar af bogen til Ystad. Måske er der nogen, der har lyst
til at læse lidt i den.

Vi var så heldige at Fredrik Holst også kom forbi og deltog i
fejringen af dette 75-års jubilæum.
Årets Plastpris blev også uddelt. Vinderen får en statuette samt
et beløb på DKK 50.000,00. Prisen gik i år til Quantafuel for
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Her bliver der takket til sponsorerne til jubilæums-bogen.
Vi fik en fin placering
.

Og så fik vi lige et billede sammen med Plastindustrien Bestyrelses
formand Søren Ulstrup og adm. Direktør Thomas Drustrup.

Her var vi lige så heldig at Plastindustrien adm. direktør
Thomas Drustrup lige ville med på et billedet.

Lidt tid til hygge sammen med Plastindustriens Adm.
Direktør Thomas Drustrup.

Aftenhygge med udsigt over Tivoli.
forts. på sida 20
19

Bogen har i særlig grad fokus på den store udvikling og omstilling, som branchen har oplevet i løbet af de seneste 15 år samt
branchens aktuelle situation og forventninger til fremtiden.
Grunden til at der kun er tale om de seneste 15 år er, at der
under 60-års jubilæet blev udgivet en bog, der omhandlede de
første 60 år af Plastindustrien.

Polykemis tre repræsentanter til Plastdagen. Med Industriens hus
i København som baggrund. Der var her dagen blev afholdt.

Vi havde en rigtig god dag, hvor vi fik snakket med vores kunder
og kollegaer i branchen. Det blev også til nogle efterfølgende
besøg.
Team Danmark. Viggo og Ole (samt Fredrik på gæste visit).

Jubilæumsbogen med tilhørende sponsore. Foto fra Plastindustrien.

BIDRAG EFTERLYSES!
Då Polynews är en personaltidning så skulle vi gärna vilja att fler anställda bidrog
med roliga historier, kåserier, artiklar, reportage, händelser på
Polykemi/Rondo/Scanfill
eller något annat värt att veta som ni vill dela med er av, t.ex. en hobby.
JULBORD
2017
SID 18

POLYKEMI
50 ÅR
SID 22

th

ANNIVERSARY

Polynews
NR 1 / 2018

1

Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande e-mailadresser:
nina.andersson@polykemi.se • roger.espersson@polykemi.se
vendela.hugosson@polykemi.se
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NYTT FRÅN D/U

NY TRANSFORMATORSTATION T2/T3
HÖSTEN 2021 TOGS DET BESLUT OM ATT BYTA UT DEN GAMLA TRANSFORMATOR-STATIONEN
T3. DETTA FÖR ATT KUNNA SÄKERSTÄLLA DRIFTEN OCH UTVIDGA MASKINPARKEN.

Polykemi har ett högspänningsabonnemang, det vill säga att vi
har 10 500 Volt från Ystad Energi. Dessa 10 500 Volt transformerar vi ned till 230/400 Volt med hjälp av 5 st transformatorer. Efter transformatorerna så har vi ställverk (stora centraler)
där vi kopplar in maskiner.

Umia kommer att stå för installationen av den nya kiosken. Vi
får den nya kiosken vecka 28 och då börjar vi att demontera den
gamla. Jobbet beräknas vara klart vecka 31.
Bengt Martinsson, El-Ansvarig

DESSA VÅRA UNGAR ...
En liten pojke från staden skulle bo
som sommarbarn hos en familj på landet.

- Pappa, måste man tänka när man kör bil?

Familjen hade en liten flicka i samma ålder
som pojken. Första kvällen så skulle de bada till-

- Javisst, min lille vän, det måste man.

sammans. När de hade klätt av sig, tittade den lille
pojken länge på den lilla flickan, och sa förundrat:

- Är det därför du kör så långsamt?

- Tänk vilken skillnad det är mellan oss stadsbor
och er som bor på landet!
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STUDIEBESÖK

BESÖK HOS ADDVANZE
SCANFILL BESÖKTE ADDVANZE I HELSINGBORG EN SOLIG FREDAG I APRIL.

Addvanze är vår leverantör av färg-masterbatch och ägs idag
av börsnoterade Kafrit Group, och de producerar ca 2000 ton
masterbatch/år.
Vi fick en presentation av företaget och en rundvandring i deras
produktion och labb.
Tack Marcus Rex och André Engvall för ett intressant och trevligt studiebesök!
Scanfillgänget – Carina Hagström

Rundtur i produktionen.
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Uppmätning av pigment.

Mattias Palmgren blickar ut över produktionen.

André Engvall och Marcus Rex visade upp labbet.

Samir Cehic, Mattias Palmgren, Niklas Linde
och Oskar Andreasson lyssnade intresserat.
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GENERATION 3
TURNERING

POLYKEMI PADEL OPEN 2022
LÖRDAGEN DEN 21 MAJ VAR DET DAGS FÖR DEN ÅRLIGA HÄNDELSEN SOM ALLA I ”STÁN”
SNACKAR OM – POLYKEMI PADEL OPEN. DENNA DAG HADE 16 TAGGADE POLYPADDLARE
SAMLATS UPPE I RELATIVT NYBYGGDA PADELHALLEN,VID TENNISSTADION, ELLER YSTAD RACKET
CLUB SOM DET HETER.
Turneringsformen var som brukligt ”King/Queen of the Court”
vilket innebär att de som vinner flyttar upp en bana och de som
förlorar flyttar ner en bana och alla strävar efter att spela på
Bana 1.

Efter 2,5 timmes spel var det en del kroppar som var sargade
men det var faktiskt ”bara” Isak Andersson som behövde
läkarvård för en vad som hade gett upp. Tack till alla inblandade
för en rolig och väl genomförd turnering!

Samlingen skedde i de otroligt sköna sofforna och trevliga loungeområdet som finns i hallen där vissa förberedde sig genom
uppvärmning medans andra mest sysslade med lite skitsnack
och utlovande om hur många matcher var och en skulle vinna.

Herman Hugosson

Förra årets vinnande par var en man kort då Lars Hugosson
inte kunde medverka p.g.a. knäproblem, så det fick bli Johan
Thorén ensam som skulle få kämpa om hedern att försvara den
fina pokalen, som Johan för övrigt tagit hem tre år i rad! Det var
många som var sugna på att peta ner honom från den tronen…
Efter lite regelgenomgång så drog spelet igång och matcherna
spelades om flest antal vunna poäng efter 15 minuters spel. Det
var tuffa bataljer med många smasher och en del nätrullare och
efter hälften av de 10 spelade matcherna så tog vi en välbehövlig
lunchpaus med mat från Sushinu Sport, som för övrigt ligger
lokaliserade i hallen. Samtidigt under pausen diskuterades det
huruvida kropparna lyckades hålla ihop och vissa gliringar utbyttes inför slutspurten.
När den sista matchen var spelad och resultatet hade räknats
så, kunde det konstateras att det var bra konkurrens då alla
deltagare lyckats vinna minst 2 matcher. Vinnare blev Mattias
”Skinkan” Andersson och Herman Hugosson och dessa två fick
ta emot priser och den åtråvärda pokalen som äntligen får byta
lokation. Priser delades även ut till den som lyckats vinna flest
matcher och detta fick Mersad Besic och Gustav Hugoson dela
på med hela 8 vinster!
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Fr. v.: Jörgen Månsson, Isak Andersson, Viktor Bladh, Mersad Besic, Jonas Schor, Johan Thorén, Dick Ahlert, Marie Hugosson, Vendela
Hugosson, Carl Liljestrand, Peter Lind, Herman Hugosson, Patric Cederholm, Mattias Andersson, Johan Sonesson och Gustav Hugoson.
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GENERATION 3
30-ÅRSJUBILEUM

POLYKEMI SPOL. S R.O. 30 ÅR
POLYKEMI TJECKIENS 30-ÅRSJUBILEUM FIRADES I BRNO IHOP MED ETT 50-TAL INBJUDNA KUNDER.
Petr Pokorny och Ota Horák hälsade alla hjärtligt välkomna och
sen körde Patric Cederholm en presentation av Polykemi – a
world wide supplier. Därefter tog Karl Banke över och presenterade vårt Co2-koncept Materialsmart.

en imponerande bartender-show. DJ:n höll igång gästerna till
sen kväll.
Ett mycket uppskattat seminarium med många intressanta diskussioner och det kändes att det var länge sedan man träffades.

Efter romprovning och stand-up (på tjeckiska
, men han
måste ha varit duktig för alla skrattade så de låg dubbelvikta så
till slut skrattade även vi med dem) var det dags för middag och

Carina Hagström
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Customer service by Rado.

Renata Johnova och Petr Pokorny fick äran att skära de första bitarna av den fina tårtan.
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