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Siktet inställt på ännu ett bra år

I vårt förra Nyhetsbrev i juni 2015, så skrev jag om 
vikten av Samarbete och att om man gör det på rätt 
sätt så kan det bidra till framgång och utveckling. 

När vi nu summerar 2015 kan vi konstatera att det 
blev ett mycket bra år och vi har stärkt vår position 
på marknaden under året tack vare ett omfattande 
marknadsarbete i nära dialog med våra kunder. 

Vi har utvecklat vårt samarbete ytterligare med 
våra trogna kunder, samt fått många nya kontakter 
och affärer. 

Extra roligt att konstatera är att försäljningen av 
vår banbrytande och nya produkt Magnelis® också 
har ökat. Fördelarna jämfört med andra zink/mag-
nesiumbeläggningar är många och betydande. 

Våra nyårslöften för 2016 är att vi ska fortsätta  
att erbjuda kostnadseffektiva och skräddarsydda 
lösningar. Vi skall fortsatt vara lyhörda för alla 
krav och önskemål. Våra erbjudanden ska, lika som 
tidigare, innebära ökad konkurrenskraft för våra 
kunder. Vi håller vad vi lovar!

Vi kommer alltså att bygga vidare på vårt vinnande 
koncept, vi spänner bågen ytterligare och ser med 
tillförsikt fram emot 2016. Under året kommer vi 
dessutom att göra satsningar som förbättrar vår 
anläggning i Karlstad. 

Mycket kommer att hända, så häng med oss! 
Hur kan vi hjälpa dig?

Andreas Aronsson, Marknadschef

Tufft i stålbranschen
Det är med stor glädje vi kan konstatera att vårt före-
tag växer och att vi kommer att fortsätta att satsa på 
vår fina anläggning i Karlstad. Det kommer att hända 
mycket intressant hos oss under 2016!

Annars kan man väl konstatera att 2015 var ett år som 
alla andra i stålbranschen nuförtiden med en hygglig 
efterfrågan utan någon större tillväxt i marknaden och 
priser som snarare går ner än upp. Det är ansträngande 
för oss som jobbar med stål och de stora konjunk-
turuppgångarna lyser med sin frånvaro. Dock ska vi 
väl ärligen säga att både bygg- och fordonsindustrin 
tuffar på rätt bra i Sverige och lär så göra även under 
2016 vilket förhoppningsvis kommer att innebära att 
marknaden växer med någon procent i alla fall.

Råvarupriserna har sjunkit till historiskt låga nivåer 
vilket givetvis även påverkar stålpriserna. Att tillväxten 
i Kina sedan har avmattats så att exporten därifrån 
ökar kraftigt påverkar i allra högsta grad stålpriserna i 
Europa, framför allt i södra Europa där inflödet är stort. 
Dock är det nog inte många Kinarullar som landat i  
Sverige men givetvis påverkas även vi av prisnedgång-
arna. De flesta räknar dock nu med att priserna är i 
botten då de sjunkit med ca 300€/ton sedan Q2 2011. 
300€! Det är givetvis ljuv musik för er som köper stål.

Vår bedömning är att priserna kommer att vara stabila 
under 2016 men att en viss uppgång kommer inför Q2 
då efterfrågan är god och verkens ledtider just nu är 
väldigt långa, framför allt på metallbelagda produkter.  
Givetvis kommer eventuella antidumpingåtgärder ha en 
effekt och vi ser just nu att kallvalsat från Kina och Ryss-
land kommer att beläggas med tull. Man kan spekulera i 
om det är rätt med tullar eller ej men vi måste också värna 
om den europeiska stålindustrin. Det kommer att bli ett 
tufft år för Europas stålproducenter i vilket fall!

Dock är vi fortsatt positiva för vår fina enhet i Karlstad, 
där 2016 kommer att bli ett mycket spännande år!

Richard Ralsgård, VD

2015 blev ett mycket bra år för ArcelorMittal BE Group och vi når All Time High i volym 
tack vare hårt arbete, bra produkter och genomtänkt strategi.

VD summerar

Investeringar gör oss ännu bättre

Därför kommer vi under året att genomföra ett 
antal förbättrande investeringar både på klippta 
och spaltade produkter för att möta ökad efter-
frågan och ökande krav.

Detta ligger i linje med vår nya Affärsplan och  
i vår strävan att leva upp till vår Vision att vara en 
Kompetent, Flexibel, Pålitlig och Långsiktig Partner. 
Vi ska bli Nordens vassaste Steel Service Center!

Vi återkommer med mer detaljerad information 
om våra investeringar senare under 2016.

Under 2016 kommer vi att arbeta med ett flertal projekt för att förbättra vår anläggning 
i Karlstad. Våra kunder förväntar sig bästa kvalité och i dagens marknadsläge måste vi 
dessutom producera så effektivt som möjligt.  

Marknadskommentar
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Vi fyller 40 år!

Vår verksamhet 
startade 1976 i 
Stockholm som ett 
försäljningsbolag 
under namnet Eurinter 
Svenska AB. 

Vi sålde plåt från 
Phenix Works i Liege 

som tillhörde Cockerill Sambre S.A. med säte i Bryssel. 
Storsäljare på den tiden var galvplåt under varumärket 
Galbest och den lackade plåten Estetic.

1984 skaffade vi en lokal på Orkangatan i Karlstad 
och investerade i de första maskinerna, en klipp-
sträcka och en slittlinje. 1990 flyttade vi till dagens 

Tänk att vårt företag grundades för 40 år sedan och att vi nu kan fira med en rejäl  
volym- och omsättningsökning som vi räknar med fortsätter även under jubileumsåret.

adress, Blekegatan 7. Fem år senare skaffade vi yt-
terligare en slittlinje med tillhörande packlinje. 

År 2006 blev vi Arcelor SSC Sverige AB och 2008 
bildades ett samägt bolag med BE Group och dagens 
ArcelorMittal BE Group SSC AB var fött.

Det är spännande att titta tillbaks i historien och se 
med vilken målmedvetenhet och kontinuitet man hela 
tiden jobbat i vårt bolag. Vi har fortfarande flera kun-
der kvar sedan 1980-talet och en del av stålverken 
finns också kvar som trotjänare, inte minst Liege som 
fortfarande är en av våra stora leverantörer, men idag 
givetvis under namnet ArcelorMittal.

Självfallet kommer vi fortsätta jobba målmedvetet 
och bygga vidare på den starka grund vi har i  

Karlstad med en fin anlägg-
ning och engagerad och 
kompetent personal. 

Nu ska vi ta nästa steg och 
bli ännu bättre!

Kristin blir vår 
nya Inköpare!
Efter 8 år hos oss kommer Robin Malmqvist att gå 
vidare och vi önskar honom lycka till och tackar för 
den tid han gett oss. 

Som ersättare till Robin har vi nu anställt Kristin 
Zetterström. Kristin är en Karlstadtjej som utbildat 
sig till civilingenjör på Linköpings Universitet och 
därefter jobbat med lager, logistik, orderhantering 
och som projektledare på Ericsson och Almi. 

Hon har dessutom krigat som lagkapten i flera 
innebandylag i division 1 och 2 och även spelat ett 
par säsonger i elitserien så hon är van vid full fart 
och många bollar i luften. Inte minst viktigt då hon 
har 2 små barn, Wilma och Anton, där hemma att 
ta hand om. 

Kristin kommer att bli en bra tillgång på vår inköps-
avdelning där hon får vara med och utveckla våra 
leverantörer och inköpsprocesser. 

Välkommen, Kristin!Välfyllda orderböcker från 
verksamhetens första år.

Vår nya hemsida sprider ljus

Vi har försökt fylla sidan med bra och nyttig informa-
tion för våra kunder. 

Det finns till exempel vår egen produktinformation, 
länkar till ArcelorMittals omfattande informationssidor 
samt några smarta beräkningsverktyg där kunder enkelt 

Även om vi tidigare hade en väl fungerande hemsida så har vi länge känt att det är dags 
för en modernisering. Utvecklingen går fort och det gäller att kunna synas och vara sökbar 
så därför har vi nu lanserat en modern och fräsch hemsida som fungerar utmärkt i dator, 
telefoner, läsplattor etc.

kan räkna fram vikter och mått på formatplåt, coils 
och band. Mycket bra om vi får säja det själva! 

Gå in på vår hemsida och titta runt. Återkom gärna 
med feedback, positiv som negativ. Kanske ni sak-
nar något som kan göra sidan ännu bättre?


