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Formatplåt med bästa planhet

Det är för oss av yttersta vikt att kunna svara upp 
mot våra kunders krav och olika behov. För att 
ytterligare stärka vår konkurrenskraft måste våra 
erbjudanden därför innehålla mer av högsta kvalitet, 
korta ledtider och hög tillgänglighet. 

Helt i linje med vår 5-åriga affärsplan och vår  
strävan att leva upp till vår Vision att vara en  
Kompetent, Flexibel, Pålitlig och Långsiktig Partner 
är det med största nöje jag presenterar det första 
steget av de beslutade effektivitetshöjande investe-
ringarna i vår produktionsanläggning i Karlstad.

Vi kommer under sommaren att installera ett 
HELT NYTT RIKTVERK med tillhörande haspel i vår 
klippsträcka!

Detta innebär kortfattat att vi kommer att kunna 
erbjuda:

• Bästa kvalitet och planhet på klippta format  
 upp till 4 mm
• Hantering av tyngre coils
• Högsta produktivitet på klippta produkter
• Hög tillgänglighet och korta ledtider

Vi förändrar även logistiken av coils till klippsträckan 
för ett snabbare in- och genomloppsflöde.   

Med denna investering, i kombination med vår 
tidigare installerade pallstaplare, känner jag att vi 
spänner bågen ytterligare och står fullt redo att 

möta våra kunders krav och behov avseende klippt 
formatplåt, så häng med oss!

Önskar du mer information är du välkommen att 
kontakta din ordinarie kontaktperson eller någon 
annan av oss på Marknadsavdelningen. 

Du hittar oss på vår hemsida, där du för övrigt också 
får all annan information om oss, våra produkter och 
vårt samarbete med ArcelorMittal.

Hur kan vi hjälpa dig?

Andreas Aronsson, Marknadschef

Nu drar stålet!
Nu värmer solen och det känns som att vi går mot en 
skön vår, äntligen! Äntligen säger säkert också många 
stålproducenter som nu ser pristrenden vända från 
2015 års nedgång, till en uppgång under första halvåret. 
Efterfrågan i Europa är god, på många håll mycket god, 
vilket gör att verkens ledtider har dragit iväg rejält. 

Framför allt visar sig detta på galvplåt som nu har blivit 
en riktig bristvara och flera av Europas stålproducenter 
har svårt att leverera. Vi hör om kunder och industrier 
som har svårt att få de volymer de önskar. Bilindustrin 
drar och står alltid först i kön hos stålverken. Efterfrågan 
är även stor på varmvalsat material.

Skrotpriserna har dragit iväg rejält sedan februari och 
även malmpriserna börjar dra sig norrut efter att ha 
varit under press en längre tid. Importen från Asien och 
Ryssland har nu nästan helt försvunnit efter att ha varit 
en stor prispressare under 2015. EU´s antidumpingåt-
gärder har satt stopp för detta vilket gör att efterfrågan 
hos de europeiska stålproducenterna ökar dramatiskt. 
Därför lyckas verken nu med lätthet öka priserna och 
vi ser offerter som bara gäller några dagar innan nästa 
prishöjning kommer. Vi ser även att priserna nere i 
Europa redan börjar närma sig +100€/ton från de nivåer 
som gällde i början av Q1. Men om ni kommer ihåg min 
förra spalt i februari så skrev jag att nivåerna, som vi då 
helt rätt bedömde hade nått botten, hade gått ner med 
300€/ton sedan Q2 2011. Så det är långt kvar tillbaka 
till toppen! Vi får räkna med en rejäl prisuppgång i Q3.

Visst är det bra att det blir lite drag i stålbranschen. Stål-
producenter måste börja tjäna pengar på sin verksamhet 
och inte leva på nyemissioner från aktieägare. Det innebär 
dock samtidigt att det blir lite stökigt för alla oss som 
jobbar i leden därefter. Ledtiderna blir långa, det blir brist 
på material, tillgängligheten blir sämre och lagren blir an-
tingen för små eller för stora. Det är inte lätt att hantera 
men vi känner oss trots allt väl förberedda och kommer 
att se till att våra kunder får bästa service, som vanligt!

Richard Ralsgård, VD

Vi skall bli Nordens mest konkurrenskraftiga SSC! Förra året gjorde vi All Time High  
i levererad volym tack vare hårt arbete, bra produkter och genomtänkt strategi.  
Detta innebär att både efterfrågan och kraven har ökat och vi ser ett behov av  
att effektivisera våra flöden ytterligare.

VD summerar

Marknadskommentar
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Summering av Kundnöjdhetsmätningen 2015

Varför mäta?
Våra kunders synpunkter är av största vikt för oss!     
Era betyg och värderingar ger oss det underlag vi 
behöver för att forma en klar och tydlig strategi för 
vårt marknadsarbete.

Kortfattat innebär detta att ha en hög marknads-
närvaro och våga vara proaktiva. Att se våra kun-
ders behov och utöka kontaktytorna. Vi behöver 
tänka nytt och annorlunda. 

Det betyder i nästa steg att vi måste utmana oss 
själva att svara upp mot de krav och behov som 
finns. Vi ska presentera lösningar som ökar våra 
kunders konkurrenskraft.

Sist, men inte minst, en ack så viktig del i vår strategi; 
Vi ska involvera, följa upp och utvärdera. 

Därför genomför vi vår Kundnöjdhetsmätning, 
vilken ger oss värdefull information och kunskap 
om hur vi uppfattas som leverantör och betyg på 
hur vi sköter våra åtaganden.

Kort sammanställning av resultatet
I en betygsskala från 1 till 5 visar mätningen ett 
utfall med genomsnittet 4,1 utifrån följande givna 
egenskaper:

• Leveranssäkerhet 
• Flexibilitet 
• Produktkvalitet  
• Leveranstid 
• Service 
• Sortiment

Högst snittbetyg ges för Service (4,4) samt för 
Produktkvalitet och Flexibilitet (4,2).

Vi önskade också svar på frågan; Vilka egenskaper 
uppskattar ni hos oss idag? 

ArcelorMittal BE Group SSC AB genomför regelbundet mätningar bland våra kunder för att 
fånga upp hur vi uppfattas som samarbetspartner och leverantör. 2015 års undersökning 
har nyligen sammanställts och vi delar gärna med oss av resultatet.

Av svaren kan man utläsa en röd tråd. Återkom-
mande omdömen innehåller ledord som Samar-
bete, Relationer, Kompetens och Flexibilitet.

På frågan – Skulle du rekommendera oss till andra 
kunder – svarar 97% Ja.

Sommartider 
hos oss!
Sommar och varma, sköna semestertider 
närmar sig. 

Inom ArcelorMittal BE Group SSC AB förbereder 
vi oss som bäst för att kunna serva dig som 
kund under en vanligtvis mycket hektisk period.

Vi håller semesterstängt under perioden  
V28-30 (11-29/7). Under dessa tre veckor är 
kontor, lager och produktion obemannade.

För att kunna säkerställa leverans ber vi kunder 
som har behov av leveranser under veckorna 
27 och 31 att skicka in order under vecka 24, 
det vill säga senast fredag 17:e juni.

Eventuella frågor besvaras enklast av era  
ordinarie kontaktpersoner hos oss.

Vi önskar alla våra kunder en riktigt trevlig och 
solig sommar!

ArcelorMittal BE Group SSC AB

Era synpunkter är viktiga!

Det är med stolthet vi summerar alla kommentarer 
och omdömen. De goda betyg vi har fått stärker 
oss i vår tro att vi är på rätt väg! 

Självfallet vill vi genom undersökningen även få 
svar på vad som skulle kunna utvecklas och om 
det finns saker som våra kunder anser behöver 
förbättras. Jag lovar; dessa önskemål tas på 
största allvar! 

Vi ska vara ett SSC som ligger i framkant på  
alla områden och vad passar då bättre än att  
berätta att under 2016 – då vi dessutom firar  
40-års jubileum – kommer mycket att hända  
hos ArcelorMittal BE Group. Så häng med oss! 

Andreas Aronsson
Marknadschef

Skulle du rekommendera oss till andra?

Kanske 3%

Ja 
33%

Nej  0%

Ja, absolut 
64%


