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God Fortsättning bästa samarbetspartner!  
Vi stänger böckerna till ett framgångsrikt år.  
Faktum är att 2018 blev ett rekordår för oss.  
Vi har aldrig tidigare i vår historia producerat och 
levererat så mycket material och vi slår faktiskt 
volymrekord för fjärde året i rad!

Efterfrågan på våra produkter är hög och det är 
med stor glädje jag konstaterar att våra kundan-
passade lösningar stärker våra kunders konkurrens-
kraft och att vi tillsammans utvecklas och växer!

Stora volymer ställer höga krav på alla flöden och jag 
kan tyvärr konstatera att vi i perioder inte har kunnat 
leva upp till egna och våra kunders högt ställda krav 
på korta ledtider och hög leveranssäkerhet. Detta 
är för oss, som sätter en ära i att vara pålitliga och 
flexibla, ett jobbigt konstaterande. 

Vi har identifierat var vi behöver lägga ytterligare 
ansträngningar och vi kommer fortlöpande att 
fintrimma, justera och utbilda. Vår moderna anlägg-
ning ska fortsätta att leverera i en symbios av hög 
tillgänglighet, flexibilitet, hög effektivitet och inte 
minst produkter av högsta kvalitet i rätt tid!

Fler och fler upptäcker fördelarna med vår produkt 
Magnelis®. Vår försäljning ökar konstant och 
intresset och förfrågningar likaså. Magnelis® är den 
enda produkten på marknaden med magnesium-
beläggning som godkänts av SITAC i den högsta 
korrosionsklassen, C5. 

På vår hemsida hittar du allt om Magnelis® där du 

också kan ladda ner C5-godkännandet. Har du 
frågor, kontakta oss!

Vår Kundnöjdhetsmätning, som pågått under hös-
ten, är nu avslutad. I skrivande stund håller vi som 
bäst på att sammanställa resultaten. Det är viktigt 
för oss att veta vad du som kund tycker om oss 
som samarbetspartner och utfallet kommer jag 
att informera om i ett senare nyhetsbrev.

Vi har under året välkomnat tre nya medarbetare 
till vårt framgångsrika Marknadsteam. Jag kan 
garantera att det är tre trevliga, ambitiösa, nog-
granna och engagerade personer som kommer att 
göra sitt yttersta för att serva dig som kund på 
bästa sätt

Hur kan vi hjälpa dig?

Andreas Aronsson, Marknadschef

2019 blir ett bra år!
Det är i alla fall vad vi kan se så här långt. Efterfrågan 
under 2018 var fantastisk och det känns som att vi 
nu får en stark vår under 2019 också. 

Det talas visserligen om en något dämpad kon-
junktur i Europa under 2019, men våra kunder har 
fortfarande hög beläggning och många ser ingen 
nedgång alls ännu. Tvärtom räknar många med 
tillväxt under 2019.  

Fordonsindustrin, mycket drivet av bland annat Volvos 
framgångar, ser ut att må bra även under 2019. 
Exportindustrin har gått starkt under 2018 och ligger 
på hög takt även i början av nya året. Bostadsbyg-
gandet har minskat men istället ökar byggandet av 
kommersiella lokaler och anläggningar. Intressant 
att notera att byggindustrins betydelse för svensk 
ekonomi ökat. En uppskattning från Teknikföretagen 
visar att en nedgång i bostadsinvesteringarna med en 
procent leder till att produktionstillväxten i tillverk-
ningsindustrin minskar med en halv procentenhet. 

När det gäller priserna har vi sett en mindre nedgång 
i Q1 som främst beror på tillfälligt lägre efterfrågan 
från fordonsindustrin i Europa samt lägre zinkpriser 
för metallbelagd plåt. EU fortsätter med kvoter 
på importmaterial även för 2019 för att begränsa 
inflödet. Just nu känns priserna relativt stabila och vi 
räknar med att det förblir så under första halvåret.

Vår produktionsapparat är nu intrimmad efter lite 
uppstartsproblem och under 2018 har vi successivt 
ökat takten. Vi är nu äntligen ikapp vilket innebär att 
vi har kortare ledtider och vi ska inte försena några 
leveranser. Vi kommer att köra 3-skift i alla maskiner 
så länge orderingången är fortsatt god. 

Hög servicegrad och hög leveranssäkerhet kommer 
att vara våra ledord för 2019!

Richard Ralsgård, VD

VD summerar

Tiden går fort när  
man har roligt!

Marknadskommentar

Andreas Aronsson, Marknadschef
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Tre nyförvärv ger spets åt vårt redan starka Marknadsteam. Tre kompetenta medar-
betare med lång erfarenhet kommer garanterat att bidra till Visionen om att vara en 
Kompetent, Flexibel, Pålitlig och Långsiktig partner. Välkommen Pia, Lars och Magnus!

Starka nyförvärv i vårt marknadsteam

Pia Bergsman, Innesäljare
Pia har mångårig erfarenhet som innesäljare, bla. 
från Bosch Rexroth Teknik Industrihydraulik, där 
hon även var ombud och kontaktperson för det 
lokala kontoret.

Pia är 52 år och bor i Karlstad med sambon Mats. 
De har två utflugna döttrar tillsammans. 

Fritiden ägnas gärna åt fiske, svampplockning och 
matlagning.

Magnus Sjöberg, Kundansvarig 
Magnus har mångårig erfarenhet av försäljning 
och eget kundansvar.

Han kommer närmast från Österbergs Industri-
handel och innan dess var han Butiksansvarig 
på Tools Momentum. Magnus är 46 år och bor i 
Karlstad med hustrun Malin och deras tre pojkar.

Ledig tid läggs på campinglivet med egen hus-
vagn, hundpromenader och barnens aktiviteter.

Lars Håkman, Kundansvarig 
Lars har mångårig erfarenhet av våra produkter 
och har arbetat med försäljning och inköp i flertalet 
företag. Han började sin stålkarriär på Folkebolagen 
i början av 1999. 

Lars är 58 år och bor i Borlänge med hustrun 
Agnetha. Deras två gemensamma barn har, efter 
studier, lämnat hemorten. 

På fritiden är det jakt och idrott som gäller.

Kanske gör vårt 
bidrag skillnaden!
För oss på ArcelorMittal BE Group SSC AB är 
det en självklarhet att visa engagemang i viktiga 
frågor, inte bara när det gäller stål. 

Vi bidrar därför till flera behjärtansvärda projekt 
till stöd för bland annat utsatta barn, kampen 
mot narkotika, nattvandring mm. 

Vi har under flera år varit sponsor åt Barncan-
cerfonden för att stötta deras viktiga arbete. 
Under julen 2018 gav vi även ett betydande 
bidrag till Unicef som stöd för organisationens 
arbete för barn i krigets Jemen.

Att göra affärer och sälja stål är vår passion men 
det känns extra bra när vi kan dela med oss till 
de som verkligen behöver. 

Våra bidrag, stora som små, gör nytta och bidrar 
till en mer hållbar och hoppfull värld.

Pia Bergsman, innesäljare

Magnus Sjöberg, Kundansvarig

Lars Håkman, Kundansvarig
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