
Skräddarsydda lösningar
inom tunn- och bandplåt
ArcelorMittal BE Group
SSC AB erbjuder en
modern och kostnadsef-
fektiv produktion av
tunn- och bandplåt med
kompletta resurser för
spaltning, haspling, klipp-
ning och distribution.
– Vår vision är att vara det
mest kompetenta och
pålitliga företaget i bran-
schen, säger företagets vd
Richard Ralsgård.

ArcelorMittal i Karlstad grun-
dades 1976 som en återförsäljare
av belgiskt stål i Sverige. 1984
började företaget med dagens
verksamhet.
– Man började med försäljning

av  råvaran,  det  vill  säga  stora
plåtrullar, coils. Idag klipper vi
ner rullarna till formatplåtar eller
skär ner dem till smalare band el-
ler mindre rullar för att passa
kundernas produktion, berättar
Richard Ralsgård.
ArcelorMittal jobbar med

varmvalsad, kallvalsad, galvani-
serad, Aluzinc®, Magnelis®,
aluminiserad och lackerad plåt i
många olika utföranden och stål-
sorter.
Företagets kunder är främst

underleverantörer till svensk in-
dustri, till exempel fordonsindus-

trin, ventilationsföretag och mö-
belindustrin.

En unik metallbeläggning
ArcelorMittal marknadsför en ny
och tålig metallbeläggning som
skyddar plåten mot korrosion i
många olika, svåra miljöer –
Magnelis®. Beläggningen ger ett
utmärkt skydd mot korrosion,
upp till tio gånger bättre än gal-
vaniserat stål.
Magnelis® framställs i en van-

lig varmförzinkningslinje, men i
ett kemiskt unikt zinkbad med
3,5 procent aluminium och 3 pro-
cent magnesium. Den treprocen-
tiga andelen magnesium är viktig
eftersom den ger ett stabilt och

hållbart lager över hela ytan och
ger ett mycket effektivare skydd
mot korrosion än beläggningar
med ett lägre innehåll av magne-
sium.
– Den här unika beläggningen

har en mycket stor potential och
har väckt stor uppmärksamhet
hos våra kunder. Den ger högt
korrosionsskydd, upp till klass
C5, till låg kostnad, säger Ri-
chard Ralsgård.

SSAB köper Ruukki
– Det råder stor konkurrens inom
stålindustrin idag och den präglas
av överkapacitet och begränsad
efterfrågan. Vad som nu är på
gång i stålbranschen, är att SSAB

köper den finska ståltillverkaren
Ruukki. Det är en stor affär som
kommer att ändra förutsättning-
arna på marknaden, säger Ri-
chard Ralsgård och fortsätter:
– Vår ambition är att fortsätta

jobba långsiktigt och fortsätta ta
marknadsandelar. Även i sämre
tider kan vi köra för fullt här i
Karlstad, vilket gör att det är en

trygg arbetsplats. När vi behöver
extra volymer tar vi hjälp av våra
underleverantörer AB Heinz
Nilsson Plåtbearbetning i Osby
och Ib Andresen Industri i Dan-
mark.  På så sätt har vi möjlighet
att växa även i den befintliga
kostymen.
ArcelorMittal sysselsätter i

dagsläget 44 anställda.

Världskulturmuseet vill bli Göteborgs
internationella vardagsrum
På Världskulturmuseet
inleds nu en stor satsning
för att utveckla verksam-
heten ytterligare. Med bör-
jan i januari 2014 ska de
cirka hundra tusen före-
mål som ligger i externa
magasin, flyttas in till
museet vid Korsvägen.

– Föremålens närvaro kommer
att prägla hela huset och i kombi-
nation med temporära utställ-
ningar, program och pedagogik
skapa en unik museiupplevelse. I
Göteborgs internationella var-
dagsrum ska man ha möjlighet
att själv – eller tillsammans med
andra – upptäcka världen och
stärkas utifrån det faktum att man
är en del av helheten, säger mu-
seichef Karl Magnusson. 
De samlingar som museet vill

tillgängliggöra för allmänheten,
har till allra största delen sitt ur-
sprung utanför Sveriges gränser.
Det kan röra sig om vardagsföre-
mål, rituella symboler, båtar, va-
pen och textilier. Tillsammans bi-
drar de till att ge kunskap och
perspektiv på mänskligt ska-
pande – från hela världen, genom
alla tider.
Föremålsflytten innebär en

omfattande omdisponering av
museets lokaler. Tidigare ytor

som varit stängda för allmänhe-
ten kommer nu öppnas upp och
två av de tre gallerier som an-
vänts för temporära satsningar
får ett mer permanent utbud. Ett
av dessa kommer bli ett så kallat
öppet magasin, medan det andra
reserveras för en stor barn- och
familjesatsning.
Samtidigt kvarstår ett helt vå-

ningsplan för temporära sats-
ningar, såväl egenproduktioner
som större internationella van-
dringsutställningar.  

Avslappnad atmosfär
och plats för globala
samtidsfrågor
Redan tidigare har Världskultur-
museet blivit känt för att vara en
plats där de stora samtida globala
frågorna gestaltas och diskuteras.
När detta nu kombineras med ett
utvecklat basutbud som utnyttjar
föremålsamlingarnas kraft, kom-
mer museet att ha möjlighet att
ytterligare fördjupa och utveckla
denna profil. Gemensamt för
innehållet, såväl det permanenta
som temporära, är att det ska be-
jakanyfikenhet och uppmuntra
till ett ömsesidigt utbyte av per-
spektiv, åsikter och känslor. Mu-
seet ska ha en välkomnande, ge-
nerös och avslappnad atmosfär
där besökarna känner att de kan

ta del av – och bidra till – inne-
hållet på det sätt man själv vill.

Göteborgs internationella
vardagsrum
Idag är Världskulturmuseet en
uppskattad samlingsplats för så-
väl Göteborgs invånare som
långväga besökare, en blandning
mellan traditionellt museum och
nytänkande kulturhus. 
– I ambitionen att bli Göte-

borgs internationella vardagsrum
arbetar vi både lokalt och globalt
för att belysa samtidsfrågor. Vi
riktar verksamheten till en bred
målgrupp med ambitionen att
alla ska kunna få en museiupple-
velse hos oss. Dels har vi en tra-

ditionell utställningsverksamhet,
dels erbjuder vi mervärden i form
av konferensmöjligheter, teater-
föreställningar, familjedagar och
olika typer av event säger musei-
chef Karl Magnusson. 

Utställningar med Afrika
som tema under 2014
Världskulturmuseet präglas av en
hög aktivitetsnivå där det alltid är
något spännande på gång som
lockar besökare från när och fjär-
ran. Under vår och sommar 2014
visas två utställningar, båda med
avstamp i Afrika. Den ena är
fotoutställningen Africa is a Gre-
at Country av den prisbelönte
fotografen Jens Assur, den andra

en utställning med konstföremål
från det medeltida kungariket Ife
i nuvarande Nigeria kallad Afri-
kanska mästerverk.  
Karl Magnusson påpekar att

utställningarna kommer att utma-
na många föreställningar som
finns om Afrikas historia och
samtid och afrikansk kultur. 
– För många blir det nog helt

nya bilder av en komplex konti-
nent som befinner sig i snabb och
dynamisk förändring, säger han.
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Museichef Karl Magnusson. 




