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Samarbete ger mervärden

Låt oss få ge några exempel på hur samarbete 
bidrar till vår framgång.

SAMARBETE med ArcelorMittal, världens största 
stålproducent, ger oss trygg försörjning av stål 
och marknadens bredaste produktsortiment.

SAMARBETE med våra kollegor på de andra  
totalt 50 AMDS Steel Service Centers i Europa, 
ger oss förutsättningar att koordinera affärer och 
erbjuda globala kontraktslösningar. Detta ger oss 

en stark position på marknaden, inte minst nu då 
leverantörskartan i Sverige har förändrats. Vi är 
ett starkt verksägt alternativ och vi märker ett 
stort intresse från kunderna.

SAMARBETE med våra externa partners gör 
att vi kan presentera ett heltäckande produkt-
program med olika stålsorter och utföranden i 
tjocklekar från 0,30 - 16 mm.

SAMARBETE internt har mynnat ut i vår Vision 
som uttrycker att vi ska vara en kompetent, 
flexibel, pålitlig och långsiktig partner. 
Visionen kommuniceras både hos oss och ute 
bland kunder och ger oss daglig vägledning kring 
hur vi ska leva upp till högt ställda krav.

SAMARBETE ger oss möjlighet att vara lyhörda 
för de krav och önskemål du som kund har. 
Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom till 
exempel logistik, materialval och avtalsupplägg. 
Vi håller vad vi lovar och jobbar stenhårt för att 
öka våra kunders konkurrenskraft!

Så låt oss få visa vad samarbete med oss kan 
betyda. Hur kan vi hjälpa dig?

Andreas Aronsson, Marknadschef

Kallt men hett ändå
Efter en ovanligt kylig vår längtar vi alla efter en 
lång, varm sommar! Vädret till trots har våren 
varit het för oss, då vi stadigt ökat vår försäljning.

Med gediget marknadsarbete har vi visat att vi är 
ett starkt, verksägt alternativ med hög kvalitet 
och pålitlighet. Hög marknadsnärvaro har gett oss 
många nya kontakter och affärer vilket gläder oss. 

Vid sidan av ArcelorMittals breda bassortiment 
jobbar vi hårt med nya produkter som Magnelis® 
och MASC, ett varmvalsat material med extremt 
tunt och rent glödskal vilket gör att du som kund 
inte alltid är hänvisad till betat utförande.

Jämfört med fjolåret har 2015 års marknad fått 
en något bättre start. Speciellt fordonsindustrin 
rullar på, samtidigt som byggsektorn fortfarande 
har god fart. Ute i Europa börjar efterfrågan 
öka, även söderut där det länge varit eländigt. 
Detta märks inte minst på stålverkens ledtider 
som, tack vare ökad orderingång, börjar bli långa. 
Prismässigt har året ännu inte bjudit på några 
överraskningar och vår bedömning är att det, 
med viss reservation för vad som händer med 
den svenska kronkursen, kommer att se stabilt  
ut även resten av året.

Vi ser positivt på vår framtid och kommer att 
fortsätta göra satsningar i vår fina anläggning i 
Karlstad. Under året genomförs ett antal inves-
teringar som bidrar till högre produktivitet och 
bättre arbetsmiljö. Vi effektiviserar bland annat 
vår klipplinje för att kunna minska ledtiderna och 
öka tillgängligheten på klippta format. Samtidigt 
helrenoveras riktverket för att kunna erbjuda 
bästa planhet. Vi installerar dessutom en ny och 
hypereffektiv avfuktningsanläggning för vårt 
coillager för att helt undvika risk för korrosion.

Nu gasar vi och lägger i nästa växel!

Richard Ralsgård, VD

Samarbete är ett av många ord från sportens värld som kan tyckas slitet och alltför 
ofta använt. Men faktum är att rätt nyttjat kan samarbete bidra till framgång.

VD summerar

Bara Magnelis® klarar klass C5

Inget annat zink/magnesiumbelagt stål har tidigare 
fått C5-klassning. Orsaken är helt enkelt att Magne-
lis®, tack vare den optimala halten av 3% magne-
sium, är enda materialet som når uppsatta kriterier. 

Tester visar att varianter med 1 till 1,5% magnesium 
helt enkelt inte har samma korrosionsmotstånd.
Vi lagerlägger Magnelis® i 0,45 till 4,0 mm tjocklek  
och kan från verk leverera ända upp till 6 mm! 

Välkommen med din förfrågan!

Intresset för det metallbelagda stålet Magnelis® bara ökar och många kunder har fått 
upp ögonen för detta överlägsna material. Intresset accelerar starkt efter SITAC:s  
godkännande för korrosivitetsklass C5! 

Korrosionsmotstånd vid olika innehåll av zink  
och magnesium när 10 μm zinkskikt utsätts för  
5-procentig NaCl-miljö i åttatimmarscykler.
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Nya planer, nytt blod

Planeringsavdelningens medarbetare är tveklöst 
några av de viktigaste kuggarna i vårt maskineri. 
De ska se till att vår produktion planeras optimalt 
samtidigt som kunderna alltid får rätt material i 
rätt tid. De ska kunna ställa om och hjälpa till när 
våra kunder har akuta behov och alltid hålla en 
hög servicegrad och leveranssäkerhet. 

Lyckligtvis, både för oss och våra kunder, har vi 
på dessa platser kunniga och erfarna medarbetare 
som sköter uppgiften på ett ypperligt sätt. 

Avdelningen kommer inom kort att genomgå en 
förändring då vår nestor, Björn ”Björne” Edqvist 
tar pension efter 29 år i företaget! Björne har 
med glatt humör och enormt kunnande alltid 
hjälpt våra kunder på bästa sätt. Han är en om-
tyckt person som vi alla kommer att sakna!

Planeringsavdelningen är lite av hjärtat i vår verksamhet. Tack och lov har vi här ett 
skarpt gäng skickliga medarbetare som håller i trådarna och ser till att du som kund  
får dina saker i tid.
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Björnes kollegor, Martin Weinhold och Anna  
Johannesson, har båda varit hos oss i fem år. 

Martin, som arbetade som slittoperatör innan 
han började på planeringen, är 37 år gammal. 
Vid sidan av arbetet har han fullt upp med hus, 
trädgård och två små barn.

Anna är 33 år och började på vår utlastning. 
Även Anna har två barn och försöker efter  
arbetsdagens slut få tiden att räcka till hus, 
trädgård och fotboll.

Björnes sorti innebär att vi fyller på med nytt 
blod i form av Fredrik Gustavsson. Fredrik, som 
fyllt 31 år, kommer närmast från Valmet där 
han på samma sätt som här jobbat med plane-
ring och beredning mot produktionen. Fredrik 
bor i Karlstad med sin sambo. När tid ges tittar 
han gärna på fotboll, allra helst Arsenal.

Jag är glad över att vi har dessa kompetenta 
personer på en av våra viktigaste avdelningar. 
Vi tackar Björne för enastående insatser under 
alla år och önskar all lycka i det nya livet. 

Vi hälsar samtidigt Fredrik välkommen! Lycka 
till i det som tillsammans med Anna och Martin 
kommer att bli ännu ett kanonteam!

Richard Ralsgård, VD

Vårt planeringsgäng; Martin, Björn, Anna och Fredrik

Björn Edqvist lämnar oss efter 29 år

Sommartider!
Sommar och varma, sköna semestertider närmar 
sig. Inom ArcelorMittal BE Group SSC AB förbe-
reder vi oss som bäst för att kunna serva dig som 
kund under en vanligtvis mycket hektisk period.

Vi håller semesterstängt under perioden  
28-30 (6-24/7). Under dessa veckor är kontor, 
lager och produktion obemannade.

För att kunna säkerställa leverans ber vi dig som 
har behov av leveranser under veckorna V27 
och V31 att skicka order under V24, dvs senast 
fredag 12 juni.

Eventuella frågor besvaras  
av dina kontaktpersoner  
hos oss. 

Ha en riktigt 
skön sommar!
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Psst...du missar väl inte?
I november deltar ArcelorMittal BE Group SSC i 
40-årsjubilerande ELMIA Subcontractor.

Möt oss och 1200 andra utställare och ta del av 
det senaste inom branschen. Kontakta oss redan 
nu för bokning av biljetter.

Var:  Elmiamässan, Jönköping
När: 10-13 november


