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Marknadskommentar

Högtryck får sammanfatta
starten av 2018!
VD summerar

Stark efterfrågan,
stabila priser
När efterfrågan är på topp och svensk industri
går för högvarv är det skönt att konstatera att de
maskinlinjer vi investerat i är i full gång och levererar
med den höga servicegrad som kunderna kräver.
Våra kunder har otroligt mycket att göra och vår
uppgift är att med säkra leveranser se till att de kan
hålla en hög och jämn produktionstakt. Det har varit

Efter den långa vintern kom äntligen våren och
vilken entré sedan! När detta skrivs är det redan
högsommarväder och eftersom tiden flyger iväg
så är semestertiderna redan inom räckhåll.
Högtryck är det också i vår produktion. Efterfrågan
på våra produkter är fortsatt stark och vi ser inga
tecken på avmattning. Våra produktionslinjer rullar på
för fullt och för att möta kundernas krav har vi ökat
bemanningen och kör nu 3-skift även i spaltlinjen.
Alla investeringar som slutfördes vid årsskiftet är
nu fullt ut implementerade, vilket känns fantastiskt
skönt. Det har varit en utmaning att styra våra
stora projekt på plats och samtidigt ta hand om en
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en lång resa men, i tider av högtryck, är det skönt

stor orderstock med minsta möjliga störning.

att ha nya, väl fungerande maskiner på plats.

Allt är nu intrimmat och levererar i en symbios av

den stärker våra kunders konkurrenskraft. Era svar

Det finns idag inga signaler på att konjunkturen

hög tillgänglighet, flexibilitet, hög effektivitet och

kombinerat med vår Vision om att vara en Kompe-

kommer att mattas under 2018, även om bygg-

produkter av högsta kvalitet!

tent, Flexibel, Pålitlig och Långsiktig partner ger

industrin förväntas minska något. Övrig industri,

Under hösten är det på nytt dags för vår Kundnöjd-

oss den vägledning vi behöver till att bli Nordens

inte minst fordonsindustrin och andra exporttunga

hetsmätning. Vi vill veta vad du som kund tycker om

Vassaste Steel Service Center!

sektorer som gynnas av den svaga kronan, har fulla

oss som samarbetspartner. Svaren ger oss värdefull

Vi tror på fortsatt högtryck, både när det gäller

orderböcker. Situationen är den samma i resten

information om dina synpunkter och krav och får oss

sommarvädret och marknaden i höst.

av Europa och efterfrågan på stål är rekordstor.

att utvecklas, både i stort som smått.

Stålverkens ledtider är mycket långa och vissa stål-

Hur kan vi hjälpa dig?

Svaren vi fått i tidigare mätningar har övertygat
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produkter kan vara svåra att uppbringa på kort sikt.

oss om att vi gör rätt saker och att våra erbjudan-

De amerikanska ståltullarna kommer att ge stora
effekter på den globala stålhandeln. EU undersöker
motåtgärder (Safeguard) vilket kan leda till strafftullar
eller kvoter på stål som importeras från länder utanför
EU. Detta för att skydda den europeiska stålindustrin
i händelse av att t.ex asiatiskt stål skulle flöda in i EU
som konskevens av att USA stängt sina gränser.
Det är bäddat för en spännande stålhöst. Vi räknar
med stabila priser året ut. Prisnivåerna är relativt
höga men en svag krona gör att vi kan räkna med
mindre höjningar redan i Q3. Det globala stålkriget
samt EU´s eventuella åtgärder till följd av Safeguard,
talar för att priserna kommer att hållas uppe i Europa
resten av 2018. Vi hoppas och tror på stabila priser
och en fortsatt stark efterfrågan!
Richard Ralsgård, VD
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Jennie Särnmark

Kristin Zetterström blir vår nye Inköpschef

Sofie Ytterström

Kristin ersätter Edgar som inköpschef

Sommartider!

Låt oss få presentera vår nye inköpschef! Efter drygt två framgångsrika år som inköpare
tar nu Kristin Zetterström över rollen som ansvarig för inköpsavdelningen.

Sommar, sol och avkopplande dagar på rygg i
hängmattan. Semestertider närmar sig i raketfart.
Inom ArcelorMittal BE Group förbereder vi oss

Efter fem år på Blekegatan har Edgar Cancio valt att

Hon har dessutom krigat som lagkapten i flera

flytta ”hem” till Stockholm. Vi tackar Edgar för den

innebandylag i division 1 och 2 och även spelat ett

tid han gett oss och de förbättringar han bidragit

par säsonger i elitserien. Kristin är därför van vid

under en vanligtvis mycket hektisk period.

med i vårt inköpsarbete. Lycka till i framtiden!

full fart och att ha många bollar i luften.

Vi håller semesterstängt under perioden

Glädjande nog kan vi meddela att vi på nära håll

Kristin kommer att fortsätta utveckla vårt inköps-

V28-30 (10-28/7). Under dessa veckor är

funnit Edgars efterträdare. Vår tidigare inköpare

arbete i nära samarbete med våra leverantörer och

kontor, lager och produktion obemannade.

Kristin Zetterström tar nu över som inköpschef.

partners. Till sin hjälp har hon Jennie Särnmark och
Sofie Ytterström som ser till att våra lagernivåer

För att säkerställa leverans ber vi dig som har

Kristin är en Karlstadtjej som utbildat sig till civilingenjör på Linköpings Universitet och som därefter
arbetat med lager, logistik och orderhantering,

möter kundernas krav på bästa service. Tre glada
tjejer som gör ett kanonjobb på inköp!

bland annat som projektledare på Ericsson och Almi.

som bäst för att kunna serva dig som kund

behov av våra produkter under veckorna 27 och
31 att skicka din order senast fredag 15:e juni.
Eventuella frågor besvaras enklast av era
ordinarie kontaktpersoner hos oss.

På vår hemsida finns det du behöver!

Vårt engagemang som Vänföretag till Barn-

När vi påbörjade bygget av vår hemsida ställde vi oss själva den självklara frågan; vad är
det egentligen våra kunder behöver? Frågan analyserades noggrant. Resultatet blev en
webbplats byggd och katalogiserad enligt devisen; lättillgänglig och smart information.

perioden. Behovet av hjälp avtar dessvärre inte

På arcelormittalbegroup.se finner du information om

och dokumentation om våra produkter och erbju-

vårt företag och vad som är på gång. Här finns fakta

danden samt länkar till ArcelorMittal-koncernens
heltäckande informationssidor. Självklart
finns också alla relevanta dokument inom
t.ex Kvalitet, Miljö, Leveransbestämmelser
och Code of Business Conduct.
Något vi är extra stolta över är vårt
beräkningsverktyg där du själv kan räkna
fram bl.a vikter, mått och storlekar på
våra produkter. Snabbt, enkelt och mycket
användarvänligt!
Återkom gärna med feedback, både positiv
och negativ. Kanske saknar du något som
kan göra sidan ännu bättre.
Hur kan vi hjälpa dig?

ArcelorMittal BE Group SSC AB
Blekegatan 7
SE-652 21 Karlstad
Sweden

T +46 54 85 13 20
F +46 54 85 13 25
www.arcelormittalbegroup.se

cancerfonden fortlöper även under semesternär sommaren är som härligast och vi får gå på
semester. Ge ditt bidrag du också!
Vi önskar alla våra kunder en riktigt trevlig
och solig sommar!

