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Det har varit ett minst sagt intensivt år för oss.  
Vi har en fortsatt hög efterfrågan på våra produk-
ter och under året har den dessutom ökat, då vi 
upplever att vår marknad inom svensk industri är i 
en glödhet högkonjunktur. Det har varit en tuff ut-
maning då vi kombinerat med detta även ska styra 
våra stora investeringsprojekt på plats samt produ-
cera och leverera med minsta möjliga störning. 

Vi kan tyvärr konstatera att vi i perioder inte har 
kunnat leva upp till egna och 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.

Jag vill dock samtidigt berätta att vi slagit försälj-
ningsrekord i levererad volym under både maj och 
juni månad, vilket pekar på att vi trots allt också 
har gjort mycket rätt. 

I drygt ett år har vårt nya riktverk varit i drift och 
vi har nu en klipplinje där vi producerar formatplåt 
med bästa planhet och kvalitet. Detta gäller även i 
det tjockare intervallet och till kunder med de högst 
ställda kraven, där vi tidigare inte nådde ända fram. 
Under denna tid har utrustningen trimmats in och 
operatörerna utbildats, för att kunna erbjuda korta 
ledtider och hög leveranssäkerhet.

Spaltlinjen har varit i drift sedan i våras och den 
ersätter, som vi tidigare berättat, våra två äldre  
trotjänare. Den nya linjen innehåller betydligt mer 
och modernare teknik och för våra operatörer har 
det varit en spännande utmaning. 

Spaltlinjen har nu börjat leverera de volymer vi 
räknat med och utfallet är av högsta kvalitet.  

Vi har utökat vårt produktionsprogram och kan nu 
hantera och producera tjockare material, tyngre 
och större coils, både från verk och till kund. Vi kan 
dessutom hantera mer höghållfasta stålsorter.

Det som nu återstår i vårt investeringsprojekt, 
innan det är helt slutfört, är att i samband med 
uppgraderingen av vår packlinje även flytta och 
ansluta den till spaltlinjen. De två enheterna sam-
manfogas till en toppmodern och högeffektiv 
flödesenhet, från utgångscoil till spaltade eller 
hasplade produkter på pall eller vagga. 

Med dessa investeringar fullbordade står vi fullt 
redo att möta våra kunders behov av spaltade  
och klippta produkter. Vi står laddade för ett  
spännande 2018!

Hur kan vi hjälpa dig?

Andreas Aronsson, Marknadschef

Äntligen ett rekordår!
Efter många slitsamma år har vi i stålbranschen under 
det senaste året äntligen upplevt ett uppsving. 2017 
har gått i raketfart av flera anledningar. Vi har kört 
igång vår nya spaltlinje samtidigt som efterfrågan har 
varit mycket god. Vi har slagit volymrekord i Q2 och 
kommer med största sannolikhet att göra det även för 
hela 2017. Det har varit en utmaning men nu står vi 
äntligen rustade att slå nya rekord under 2018.

Efterfrågan på tunnplåt är fortsatt mycket god i hela 
Europa, drivet av en stark fordons- och byggindustri. 
Även övrig industri rullar på bra och t.ex den tyska 
tillverkningsindustrin går extremt bra i år. Just nu ser 
man inga övertygande signaler på att 2018 kommer 
att bli sämre. Stålverken har visserligen kortat sina 
ledtider något under andra halvåret, men säger sig 
uppleva god orderingång även under hösten. 

Detta eldas så klart på av att det nu beslutats om 
ytterligare antidumpingåtgärder på bland annat 
varmvalsat från Ryssland, Iran och Brasilien. Det 
har stor effekt på tillgången i Europa då detta är 
råmaterial till många stora industrier, inte minst alla 
rörtillverkare. De måste nu köpa mer europeiskt 
material vilket fortsätter hålla efterfrågan på höga 
nivåer. Råvarupriserna på malm, legeringar och skrot 
är likaså fortsatt höga.

Även stålpriserna ligger nu på höga nivåer och enligt 
prognoserna förväntas ytterligare en prisökning för 
Q1. Vi kommer antagligen att se en stark vår 2018 
med bra efterfrågan och stigande priser. Därefter 
ska vi nog inte räkna med att varken priser eller 
efterfrågan kan öka mer. Eller kan de det? 

Jag hoppas vi ses på ELMIA där vi kan berätta mer. 
Bland annat hur våra investeringar gjort oss till  
Nordens Vassaste Steel Service Center!

Richard Ralsgård, VD

VD summerar

Vi har allt som behövs;  
Nytt riktverk! Ny spaltlinje!

Marknadskommentar

Andreas Aronsson, Marknadschef

Klipplinje Spaltlinje
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Magnelis® är en produkt som vi gärna slår ett extra slag för. En revolutionerande  
metallbeläggning som, jämfört med motsvarande varmförzinkade beläggningar, ger  
ett avsevärt bättre korrosionsmotstånd.

Magnelis® revolutionerar marknaden

Varmt välkommen  
Michael Andersson, 
vår nya innesäljare
I somras valde Marie Söderberg att avsluta sin 
anställning hos oss för att söka nya utmaningar. 
Marie har varit en uppskattad person både 
bland kunder och oss kollegor och har alltid 
haft kundens bästa som sin högsta prioritet. 

Samtidigt som vi tackar Marie för utmärkta 
insatser, välkomnas vår senaste förstärkning i 
marknadsteamet.

Michael Andersson är en 32-årig värmlänning 
som bor i Kristinehamn med sambo och två barn.  
Han kommer närmast från Scana Steel i Björne-
borg, där han sedan 2006 jobbat som operatör, 
produktionsplanerare, projektledare och innesäljare.

Erfarenhet från olika positioner på ett företag 
med egen produktion, kryddat med starka per-
sonliga egenskaper gör oss övertygade om att 
Michael kommer att passa bra in hos oss. 

Ni kunder kommer i kontakterna med Michael 
att möta en trevlig, ambitiös, noggrann och 
engagerad person som alltid kommer att göra 
sitt bästa för att lösa era behov. 

Välkommen, Michael!

Personalnytt

Besök oss på Elmia Subcontactor
Vi är med! Kommer du? ELMIA Underleveran-
törsmässan 14 –17 november 2017.

Kom och hälsa på oss i vår monter A06:26 och låt 
oss få berätta allt om våra erbjudanden och pro-
dukter och – inte minst – om vår revolutionerande 
storsäljare Magnelis®. Vi har det som behövs för 
att öka din konkurrenskraft.  

Vi bjuder på entrébiljetten! Registrera dig snabbt 
och enkelt på arcelormittalbegroup.se. 

Magnelis® är den enda metallbeläggningen 
för stål med 3% magnesium i legeringen. Den 
noggrant utprövade magnesiumhalten är 
hemligheten bakom ett korrosionsmotstånd 
som är väsentligt bättre jämfört med andra 
rostskyddsbehandlingar. Magnelis® kan i många 
fall ersätta eftergalvaniserade detaljer, ibland 
även rostfria applikationer. 

Produkten ger ett oslagbart skydd i tuffa, starkt 
alkaliska miljöer eller i miljöer som innehåller 
klorid och ammoniak. Korrosionstester visar att 
tillsatsen av just 3% magnesium ger betydligt 
bättre korrosionsmotstånd än beläggningar med 
lägre magnesiumhalt.

Magnelis® är den enda, på marknaden förekom-
mande magnesiumbeläggning, som godkänts av 

SITAC i den högsta korrosivitetsklassen C5. Helt 
enkelt en beläggning för överlägset rostskydd!

Ytterligare en fördel är att Magnelis® kan bear-
betas och svetsas på samma sätt som vanliga 
metallbelagda stålsorter och kan levereras i 
anpassade stålsorter för t.ex. formning genom 
böjning, dragning och profilering. 

På vår hemsida finns rikligt med matnyttig in-
formation om produktens positiva egenskaper.  
Du finner också en länk till vår helt nya Magnelis® 
produktsida samt möjligheter att ladda ner C5-
godkännandet.

Många har redan upptäckt Magnelis® fördelar. 
Kontakta oss du också för ytterligare information!

Hur kan vi hjälpa dig?


