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Vi har medvind och den positiva utvecklingen 
fortsätter. Vi växer och utvecklas i linje med vår 
5-åriga affärsplan och vår strävan att leva upp till 
Visionen att vara en Kompetent, Flexibel, Pålitlig och 
Långsiktig Partner. Vi har firat 40 år som företag 
och våra Investeringsprojekt etapp 1, nytt riktverk 
i klippsträckan, är avslutad och där etapp 2, topp-
modern ny spaltlinje, håller på att slutföras.

Projekt av denna kaliber löper sällan helt utan 
problem och vi har haft våra utmaningar. Jag kan 
dock garantera att vi har jobbat hårt för att mildra 
effekterna av dessa och nu löper etapp 2 helt enligt 
plan. Våra leveranser har under hösten fungerat 
mycket bra trots att vi påverkas i produktion av ett 
stort byggprojekt. 

Vår marknadsstrategi ligger fast och med våra 
effektivitetshöjande Investeringar står vi än mer 
redo att möta våra kunders krav och behov av 
klippta och spaltade produkter.

På marknaden är det fortsatt turbulent och alla 
signaler pekar på att utvecklingen kommer att 
bestå över nästa år. Alla stålproducenter har stora 
problem att hantera den ökade efterfrågan, främst 
från kunder inom fordon och bygg. Planerade  
underhållsstop och brist på ämnen bidrar ytterli-
gare till att det är stökigt med stålleveranserna. 

Det är flera veckor längre ledtider än normalt och 
det råder brist på samtliga stålprodukter. Sämst 

tillgänglighet är det på metallbelagt stål där 
tonnagen redan nu är i princip slutsålda för Q1. 

Det råder obalans mellan tillgång och efterfrågan, 
vilket medfört att priserna har stigit till nivåer 
som vi inte har sett på många år. 

Priserna på platta produkter har varit konstant  
stigande under hela året och kraftiga höjningar 
från dagens nivåer är aviserade inför Q1. 

På grund av att vår svenska krona har försvagats 
ännu mer under hösten så blir det dessutom en 
valutaeffekt som per automatik innebär ökade 
importpriser.

Trots att vi lever i en föränderlig stålmarknad och 
i en turbulent sådan, så står vi starka. 

ArcelorMittal BE Group SSC har muskler att 
genomföra investeringar som framtidssäkrar vår 
produktion och konkurrenskraft. 

Jag vill passa på att tacka alla kunder för ett gott 
samarbete under året!

Hur kan vi hjälpa dig?

Andreas Aronsson, Marknadschef

Stark pristrend och 
stor efterfrågan!
Det har varit ett spännande 2016! Vi har haft fullt upp 
med installation av nya maskiner och samtidigt har det 
varit rejält drag i stålmarknaden med stigande priser. 
Prisökningen kan tyckas stor men då ska vi tänka på 
att priset sjönk dramatiskt i slutet av 2015, till en 
alltför låg nivå, och rekylen kom sedan snabbt redan  
i Q1 2016. Trots de prisökningar vi hittills haft så är  
vi på en låg nivå jämfört med tidigare år.

Det gör att det finns en uppsida på priserna och vi ser 
just nu en otroligt stark pristrend i Europa driven av en 
mycket god efterfrågan, främst inom fordonsindustrin 
men även inom bygg. Verkens ledtider är extremt 
långa och det är svårt att få tag på material, framför 
allt metallbelagt men även kallvalsat. Flera stålverk i 
Europa har dragit tillbaka offerter och vissa levererar 
inga större volymer till Skandinavien längre.

Samtidigt har EU´s antidumpingåtgärder gett effekt. 
Billig import från Kina och Ryssland har helt försvun-
nit och fler utredningar med ytterligare produkter och 
länder väntar på beslut. Priserna på skrot, malm, kol, 
koks samt även zink har stigit till rekordnivåer vilket 
gör stålproduktionen betydligt dyrare. 

Allt sammantaget gör att det finns ovanligt mycket 
bränsle för prisökningar i stålbranschen och priserna 
stiger nu med 100-150€/ton i Europa från Q4 till  
Q1 och trenden ser än så länge stark ut även inför  
Q2 som ju normalt sett är årets starkaste kvartal.

Vi får förbereda oss på stora prisökningar under Q1 
med tanke på alla dessa faktorer. För oss är det nu  
viktigt att vi tryggar försörjningen till våra kunder  
och vi har haft extra buffert i lager under instal-
lationsperioden av våra maskiner och det kommer vi 
även att ha under Q1. Vårt inköp bokar redan order 
för Q2 för att inte stå utan material. När vår nya 
spaltlinje står på plats i Q1 så är vi rustade för att vara 
Nordens Vassaste Steel Service Center!

Richard Ralsgård, VD

VD summerar

Vi fortsätter framåt!
Ett år går fort och snart är det dags att stänga ett spännande 2016. Ett år som  
enklast kan sammanfattas med ordet; Förändring. 

Marknadskommentar

Andreas Aronsson, Marknadschef

Vårt nya riktverk från Stam
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SLITT 1 har varit en enkel men extremt 
pålitlig maskin som faktiskt har pro-
ducerat några av våra känsligaste och 
svåraste produkter. Bland många tuffa 
utmaningar kan nämnas lackat och tunt 
material, ner till 0,30 mm tjocklek. 

Produktionen har alltid utförts med 
mycket gott resultat. Det är därför 
med en tår i ögonvrån vi nu tar farväl 
av vår trotjänare.

... och lämnar plats för framtidens teknik
Som ersättare till SLITT1 installeras nu vår nya 
moderna spaltlinje SLITT3, också denna från Stam. 

Vår gamle trotjänare SLITT1 såg för första gången dagens ljus hos vår maskinleverantör 
Stam i italienska Treviso 1984. Nu, 32 år senare, är maskinen nedmonterad och har  
producerat sitt sista spaltade band. 

Jultider 2016
Ett gott 2016 går mot sitt slut och vi börjar  
lite till mans att se fram emot julens gemyt  
och några dagars lugn och ro.

För att allt ska fungera så smidigt som möjligt  
vill vi passa på att informera om rutiner och 
öppettider under helgerna. Sista utlastningsdag 
före julledigheten kommer att vara onsdag 21:e 
december. Vi öppnar igen måndag 2:e januari.

Kontoret har begränsad bemanning under mel-
landagarna och dagarna innan Trettonhelgen.

Skicka därför in order i god tid för att undvika 
störningar. Har ni några frågor angående detta, 
kontakta oss gärna.

Stort tack för ett gott samarbete under 2016!  
Vi önskar God Jul och ett Gott nytt år. 

Vår julklappskassa går i år, liksom tidigare, till  
Barncancerfonden.

En trotjänare går i graven...

Sista rullen i  SLITT1 kördes med visst vemod av en annan trotjänare, Jonatan Sundell.

Den nya linjen installeras under december och 
januari och i februari kommer de första leveran-
serna att lämna vårt lager. Vi ser med spänning 
fram emot detta.  

Nya SLITT 3 är en supermodern maskin som kan 
spalta från 0,28 till 5,0 mm i allt från varmvalsat 
till lackat material. Maskinen erbjuder många 
smarta lösningar och en automatik som leder till 
bättre arbetsmiljö och effektivare produktion. 

Vi kommer att kunna producera mer höghåll-
fasta material och större ringar, alltid till högsta 
kvalitet. Vi kan med fog säga att vi med SLITT 3 
framtidssäkrar vår produktion!

Skärverktyg och riggbyte testas innan leverans

Del av SLITT 3 slutbesiktigas hos Stam


