
D E C E M B E R  2 0 11

 KAPET
två nya kapmaskiner

>>> sid 4

Fantastiska 
Verkstaden
Vinköls Mekaniska

>>> sid 8-11 

STÅLKARTAN 
nu ritas den om

>>> sid 6-7 

D E C E M B E R  2 0 11
J Ä R N K O L L E N

ThyssenKrupp
Materials Sverige



Järnkollen december 2011

Ansvarig utgivare: Fredrik Hesselberg

Redaktion: Johanna Neumann  
 Bengt Samuelsson

ThyssenKrupp Materials Sverige

 Solna Business Park
 Svetsarvägen 15
 171 41 SOLNA
 Telefon 08 522 435 30

 Esplanaden 10
 852 32 SUNDSVALL
 Telefon 060 12 12 30
 Telefax 060 12 87 07

 Jungmansgatan 12
 211 19 MALMÖ
 Telefon 040 607 59 00
 Telefax 040 12 15 80

Försäljningskontor:

 Dagjämningsgatan 2
 Box 47057
 402 57 GÖTEBORG
 Telefon 031 337 79 00
 Telefax 031 337 79 66

Huvudkontor, Lager och Försäljning:

Vi ingår i ThyssenKrupp AG, en internationell 
industrikoncern med 180.000 anställda i 80  
länder och en årlig omsättning på 50 mdr EUR.

• Marknadsledande inom specialstål

• Ca. 50 Medarbetare i Sverige

• Lager och Servicecenter i Göteborg

• Egen distribution via Stålringen

• Certifierade enligt ISO 9001 och 14001

• Kärnvärden: Service Kunskap Tillit

• I industrins tjänst sedan tidigt 1970-tal

Om oss 

Långa Produkter

FRÅN VÅRT LAGER I GÖTEBORG ERBJUDER VI:

KONSTRUKTIONSSTÅL & ROSTFRITT

• Rundstång  • Ämnesrör  • Profiler

VERKTYGSSTÅL

• Rundstång   

• Bearbetade Plattor (från samarbetspartners)

TJÄNSTER

• Sveriges största kapcenter för upp till  

   730 mm diameter

• Certifikat – fullständig spårbarhet

• Materialprovning – klassning och utraljud

• Värmebehandling och bearbetning

Platta Produkter 

VI ERBJUDER PLATTA PRODUKTER PÅ TVÅ SÄTT

Standadprodukter från vårt lager i Göteborg:

PLÅT

• Kallvalsad  • Varmvalsad  • Klippt Plattstål

RÖR

• Profilrör   

• Runda Konstruktions- & Ledningsrör

RÖRDELAR

• Gängrördelar  • Svetsrördelar

Skräddarsydda produkter enligt specifikation från 
kund eller efter rådgivning med våra experter. 
Från servicecenter i Tyskland:

TJÄNSTER

• Slipning  • Borstning  • Laserskärning 

• Klippning  • Ytbehandling 

• Anpassade Dimensioner

Vi erbjuder

Tryck: G2 Grafiska

Papper: Galleri Art Matt

Eftertryck medges vid angiven källa

Form och Produktion: Zynk 

Foto: Zynk (om annat ej anges)

Järnkollen  –  nyheter och information från ThyssenKrupp Materials Sverige  –  www.thyssenkrupp.se



Det råder en viss diskrepans mellan ekonomijournalis-

ternas rapportering och den verklighet vi dagligen möter. 

Återhämtningen har varit stark, men under hösten har vi sett 

tecken på att utvecklingen har planat ut och stabiliserats. 

Någon riktig dipp har inte kommit ännu, men vi upplever att 

flera av våra kunder av försiktighetsskäl ”håller foten nära 

bromsen”.

Än så länge är vi, i vår dagliga verksamhet, ganska långt 

från den dramatik som utspelar sig på världens börser. Men 

den finansiella oron kan inte negligeras. Mycket styrs av 

psykologi. Tyvärr har oro en tendens att sprida sig utanför 

problembranscherna.

Hos oss på ThyssenKrupp Materials Sverige är det fortsatt 

full aktivitet med uppgradering av den nya affärsplanen, som 

nu går in i nästa fas. Vi kommer att bli ännu tydligare med 

att visa marknaden vår ambition ”att vara förstahandsvalet 

för leverans av långa och platta produkter i Sverige”. Inte 

bara genom löften, utan i praktisk handling. Därför ökar vi 

kapaciteten med ytterligare effektiviseringar, nyinvesteringar 

och större personalstyrka. Både i vårt servicecenter och på 

säljsidan. Säljorganisationen har även fått en ny struktur och 

distriktsindelning, som vi tror kommer att förenkla kontakten 

och öka närheten mellan oss och våra kunder.

Järnkollen, som du nu har framför dig, har i och med detta 

nummer fått en ny kostym. Mer ambitiös och lite fylligare. 

Vi hoppas att du, i den nya Järnkollen, skall hitta nyttigheter 

och intressant läsning om vår bransch och livet i allmänhet. 

Har du synpunkter och tips på innehåll är vi idel öra. Kontakta 

Johanna eller Bengt på vår redaktion (kontaktuppgifter hit-

tar du på motstående sida) och berätta om hur vi kan göra 

Järnkollen ännu mer läsvärd för dig.

Vi tror att svensk industri kommer att står stark även i 

framtiden. Mycket tack vare insikten om att man måste möta 

marknadens högsta krav med kunskap och kvalitet i en effek-

tiv produktions- och logistikkedja. Här har ThyssenKrupp, 

som samarbetspartner och leverantör, mycket att bidra med i 

frågan om djup specialkompetens och utomordentliga resur-

ser. Kort sagt vi är en stabil partner att lita på även när det 

blåser snåla vindar.

Hoppas du får riktigt skön jul

Fredrik Hesselberg, VD

Vi bygger en stabil grund 
för stormiga tider
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I vår strävan att bli världsbäst på service i Sverige, har vi 

nu beställt ytterligare två kapmaskiner från KASTO med 

leverans och installation under vintern 2011/12.

– Redan innan var vi en av landets ledande servicecenter 

för kapning av stång. Med den nya investeringen blir det 

svårt att hitta en motsvarighet inom landets gränser, säger 

en märkbart stolt Hans Lindqvist, supply chain manager på 

TKM Sverige.

Redan i november levererades en ny bandsåg som kapar 

stång, upp till 730 mm i diameter, i mycket hög hastighet. 

Den har 40-50% bättre produktivitet, jämfört med motsva-

rande äldre modeller, mycket tack vare att den är utrustad 

med KPC-paketet (KASTO Performance Cutting).

Vid årsskiftet är det dags för nästa leverans från KASTO, 

närmare bestämt en klingkap som klarar de svåraste material 

i dimensioner mellan 10-152 mm.

– Många kunder har insett fördelarna med snabba leveranser 

av färdigkapat material, fortsätter Hans. För att möta den 

stigande efterfrågan och samtidigt leva upp till våra höga 

serviceambitioner, var det givet att utöka vår redan omfat-

tande kapacitet för kapning med två nya kapmaskiner. Och 

det kan säkert bli ännu fler inom en inte allt för avlägsen 

framtid, om trenden fortsätter.

Valet av en ledande leverantör som KASTO var också gan-

ska givet. Sedan tidigare finns ett antal KASTO-maskiner i 

produktion i vårt Service Center i Göteborg.

– Vi behöver kapacitet vi kan lita på. Det ingår i vårt åtagande 

mot våra kunder att alltid leverera på utsatt tid. Då duger 

endast de bästa verktygen, avslutar Hans.

Första nya 
på plats

NYA KAPMASKINER

KASTO tec A7 Bandsåg
Kapacitet runt: 730 mm
Kapacitet fyrkant:  730x830 mm
Hastighet: 12-120 m /min
Vikt: 10 800 kg

KASTO variospeed C15 Cirkelsåg
Kapacitet runt: 10-152 mm
Kapacitet fyrkant: 10x10 - 135x135 mm
Kapacitet platt: 10x10 - 155x120 mm
Hastighet: 8-150 m/min
Vikt: 3 900 kg

KAPET
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När kommer krisen?

Om vi ser på dagsläget inom industrin i Sverige så kan man sam-
manfatta det som att ”det går som tåget just nu men vi skymtar en 
tunnel”. I alla fall i de flesta branscher. I november månad ökade 
exempelvis nyregistreringen, i Sverige, för lätta- och  tunga lastbilar 
med 23,2 respektive 26,1%. Det bästa året för lätta lastbilar sedan 
mätningarna började 1923. Inga tecken på kris där inte.

Från storbanken Nordea kommer det dystrare läsning. Enligt 
deras chefsekonom Annika Winsth, bjuder 2012 på tvärstopp i 
ekonomin. Exporten har varit överraskande stark den senaste tiden, 
framförallt beroende på en gynnsam produktsammansättning och 
en ökad export till tillväxtländerna. Men nu tror Nordeas ekonomer 
på en inbromsning och en avmattning för BNP-tillväxten. Mycket 
beroende på krisen i euroområdet.

I ett pressmeddelande från SCB kan man läsa att industrins 
investeringar fortsätter att öka, även om takten är lägre. För gruvor 
och mineralutvinningsindustrin beräknas ökningen för innevarande 
år till 12% jämfört med 2010. I maj månad trodde man på hela 
21% ökning. Men optimismen är fortfarande stark inför 2012, där 
branschen tror på en investeringsökning på 36%.

Hur ser det då ut i stålbranschen? Man kan konstatera att pro-
ducenterna försöker bibehålla en stabil prisbild genom att hålla 
igen på produktionen. Råvarupriserna har ju fallit en del under 
hösten och bedömningen från flera branschkommentatorer är att 
fallet nu bromsas upp på en historiskt låg nivå. Några talar även 
om att en viss uppgång står för dörren. Mycket är beroende på hur 
efterfrågan i tillväxtländer som Kina utvecklas.

I vår närmaste omvärld har vi sett en stor variation på utvecklingen 
för olika stålprodukter. En del har fallit både i pris och volym, medan 
andra utvecklats mer stabilt. Våra stora svenska lastbilstillverkare 
har slagit av på produktionstakten något, då exportmarknaden vikit. 

Däremot verkar tillverkare av anläggningsmaskiner samt mineral- 
och gruvindustrin, ha en fortsatt stabil efterfrågan. Inom energi-
sektorn ser vi ännu inte några tecken på att tillväxten skulle mattas.

Legeringstillägg och skrotpriser har fallit under hösten. En del 
av detta är en naturlig säsongsvariation. För råvarupriserna (lege-
ringar) har spekulationer, bl.a. från svenska pensionsfonder, på 
metallbörsen London Metal Exchange influerat prisnivåerna mer än 
marknadskrafternas verkliga påverkan på tillgång och efterfrågan. 
Skrotmarknaden i nordeuropa påverkas också mycket av Ryssland 
och issituationen. Hårda isvintrar pressas priserna upp, medan lite 
is gör att priserna håller sig mer stabila.

Så frågan ”När kommer krisen?”, kan besvaras med den kloke 
vädergubbens ord: 
– Det blir nog ungefär samma väder i morgon som idag. Kanske 
några moln och en skur. Men efter regn kommer sol.

Just nu känns det precis som en skön högsommardag. Solen skiner, men det mullrar i fjärran. För industrin som helhet har 
det hittills i år varit mest solsken och blå himmel. Nu talar allt fler experter om sämre prognoser för året som kommer. Men hur 
säkra är prognoserna egentligen, som SMHIs sommarväder? Kommer ovädret från Sydeuropa att blåsa in över oss eller lyckas 
Tyskland m.fl. att få krisvinden att bedarra?
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Den Svenska stålkartan
ritas om

Det kan tyckas som en självklarhet att vara kundfokusera-

de, men många gånger blir det bara tomma ord utan verkligt 

engagemang och uppföljning. För att visa vår omvärld att 

vi menar allvar, har vi i den nya affärsplanen vänt upp och 

ned på alla gamla strukturer. Allt enligt mottot ”ingenting är 

orubbligt eller heligt”. Vi kan, vi vill och vi skall vara första-

handsvalet för våra kunder på långa och platta produkter. 

Men att uttala orden är bara första steget på vägen. Det är 

genom praktisk handling vi bevisar vår duglighet och förtjä-

nar våra kunders förtroende.

Självklart låter sig inte en stor förändring göras över en 

natt, men vi är ett målmedvetet och väl sammansvetsat 

gäng som alla har samma mål. Hela företaget genomgår 

nu kontinuerligt skräddarsydda utbildningar, genom att 

lyfta kompetens och motivation för en aktiv och utåtriktad 

verksamhet.

En förändring, som ni kunder kommer att märka av, är den 

nya försäljningsorganisationen. Enkelhet, närhet och tydlig-

het i beslutsvägar och ansvarstaganden är ledord. Därför 

har vi geografiskt delat in landet i fem distrikt. Varje distrikt 

har ett väl sammansatt säljteam. Kundansvariga utesäljare 

(account managers) med kompetens inom både långa och 

platta produkter arbetar tätt samman med kunniga innesäl-

jare (sales), som kan ge support och genomföra leveransen 

hela vägen i mål. Alltid med kundens bästa för ögonen. Som 

extra stöd finns våra produkt- och logistikansvariga aktivt 

med i processen.

Vi vet att en bra leverantör inte bara erbjuder det bästa 

priset, eller det bästa materialet, eller den bästa transporten. 

Vi vet att en bra leverantör erbjuder all denna service sam-

mantaget – och dessutom är mån om att bygga en långsiktig 

relation grundat på ”ärlighet i affärer”.

Som kund hos TKM Sverige skall du veta att du alltid har till-

gång till ditt säljteams hela kompetens – och ThyssenKrupp-

koncernens samlade unika resurser. 

Du kommer snart att kontaktas av ditt lokala säljteam, som 

är uppriktigt intresserade och nyfikna på din verksamhet, 

så att vi kan ge dig ett så bra och komplett erbjudande som 

möjligt, efter dina behov och dina förutsättningar. Konkreta 

förslag för en rationell och ekonomisk materialhantering.

Vi ser fram emot vårt nästa möte med dig. På plats i verk-

ligheten – hos dig.

THYSSENKRUPP MATERIALS SVERIGE KOMMER ATT SYNAS OCH HÖRAS MER FRAMGENT.  

NU SÄTTER VI YTTERLIGARE FOKUS PÅ DET SOM ÄR VIKTIGAST FÖR VÅR VERKSAMHET – KUNDERNA.
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SUNDSVALL

Den Svenska stålkartan
ritas om

Mats Bergman
account manager

Eva Lundeby
sales

Erik Abrahamsson
account manager

Långa & Platta produkter

Teamet ansvarar för Sverige från Dalarna och Gästrikland  
i söder och hela landet norrut.

STOCKHOLM

Erik Jakobsson
account manager

Långa produkter

Johan Bondebjer
account manager

Platta produkter

Teamet ansvarar för 
Stockholmsområdet, 
Mälardalen,Uppland, 
Närke och Södermanland.

Fredrik Grenblad
sales

Långa & Platta

GÖTEBORG / KARLSTAD

Teamet ansvarar för Värmland, 
Dalsland, norra Bohuslän och norra 
Västergötland.

Jan Petersson
account manager

Marie Ölmesten
sales

Platta produkter

Stefan Bergström
account manager

Hanne  
Frilund Nilsson

sales

Långa produkter

GÖTEBORG

Marie Ölmesten
sales

Anders Lignell
account manager

Lovisa Fälth
sales

Långa produkter

Jan Petersson
account manager

Platta produkter

Teamet ansvarar för 
Göteborgsområdet, södra Bohuslän, 
södra Västergötland, Halland, norra 
Småland och Östergötland.

MALMÖ

Jens Netteberg
account manager

Therese Meijer
sales

Michal Berg
account manager

Peter Holmström
sales

Långa produkter

Platta produkter

Teamet ansvarar för  Malmöområdet, 
Skåne, Blekinge, södra Småland, 
Öland och Gotland.

Är du nyfiken på den exakta distriktsin-
delningen? Gå då in på vår webbplats, där 
vi lagt upp kartor under fliken ”Kontakt”.  
Adressen är thyssenkrupp.se
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INOM SERIETIDNINGARNAS OCH DE TECKNADE FILMERNAS VÄRLD 

ÄR FÖRETAGSNAMNET ACME VÄLKÄNT. ETT FANTASINAMN SOM, 

ENLIGT VISSA, ÄR EN FÖRKORTNING FÖR ”A COMPANY THAT  

MANUFACTURES EVERYTHING”. ASSOCIATIONEN ÄR SLÅENDE NÄR MAN 

BESÖKER VINKÖLS MEKANISKA.



Den fantastiska  
verkstaden 
– växer ur myllan

Plötsligt, nästan utan förvarning, växer den 

gula verkstadsbyggnaden fram ur de upplöjda 

åkrarna och den täta dimman framför bilen, när 

Järnkollen kommer på besök en grå måndag i 

november. Mitt på den bördiga västgötaslätten, 

mellan Kvänum och Skara, ligger den fantas-

tiska verkstaden där nästan ingenting verkar 

vara omöjligt att tillverka. I alla fall inte om man 

håller sig till svarvat stål.

– Vi är något av specialister på svarvning, säger 

Per-Åke Larsson, som tillsammans med sonen 

Erik sedan 2008 äger och driver legotillverkaren 

Vinköls Mekaniska.

– I vår största svarv kan vi hantera 5-meters 

axlar med en diameter på 750 mm. Riktiga bjäs-

sar, konstaterar Per-Åke stolt.

Men förutom axlar hittar vi en stor spänn-

vidd inom produktfloran som lämnar Vinköls 

Mekaniska. Det kan vara ispikar för skridskoåkare 

(ni vet de där långa stavarna med en spets av 

metall längst ned). Eller varför inte utbytesknop-

par för Perkulatorbryggare.

– Det blir ju väldigt gott kaffe i den klassiska 

Perkulatorbryggaren, säger Per-Åke. Men origi-

nalknoppen på toppen av locket är av plast. Den 

är på tok för klen och går lätt av. Därför finns 

det ett stort behov av de rostfria knoppar som 

vi tillverkar. De håller livet ut.

De flesta av Vinköls Mekaniskas kunder, varav 

160 regelbundet återkommande, är ganska loka-

la. Men även orter som Jönköping, Trollhättan, 

Säffle, Eskilstuna och Lidköping finns represen-

terade bland kunderna.

– Sedan har vi ju Ö-varvet i Göteborgs norra 

skärgård dit vi just nu levererar splinesaxlar för 

stora trålvinschar.
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– En annan kund är Binar i Trollhättan, som köper flera kom-

ponenter till sin patenterade intelligenta lyftutrustning. En fan-

tastisk produkt som känner av handens rörelse och förstärker 

lyftkraften efter behov, berättar Per-Åke.

– För Maskinmekano i Jönköping tillverkar vi delar till sorte-

ringsverk för sten och jord. De har blivit vår tredje största kund.

Med kunder inom de mest skiftande branscher blir det 

många utmaningar att ta sig an. De 14 anställda får vara något 

av allkonstnärer för att tillgodose alla behov. Det är många 

hyllmeter ritningspärmar som lagras på Per-Åkes kontor. Man 

vet aldrig när en kund ringer och vill lägga en ny order på en 

komponent som kanske ritades för 50 år sedan. Ordning och 

reda är ett måste.

– Med vår stora produktionsbredd är det skönt att ha en stabil 

och kunnig leverantör som ThyssenKrupp Materials Sverige. 

Det nya distributionssystemet Stålringen är ju klockrent, 

utbrister Per-Åke. Här stannar man precis utanför dörren tre 

dagar i veckan och lossar allt jag behöver på en gång. Jag 

behöver inte längre fundera på om det blir olika leveranstider 

för olika dimensioner, som det kunde bli tidigare.

– Det är så mycket lättare att planera och med TKM Sveriges 

lagerhållning på stång går det mycket smidigare än förut att 

alltid vara i fas med behoven i tillverkningen. Att de sedan är 

en stabil leverantör med hög och jämn kvalitet är ytterligare 

ett argument för dem.

– Jag hade en reklamation härom dagen, fel kan det ju alltid 

bli även om det inte är ofta. Men Stefan (Bergström) på TKM 

Sverige tog hand om det utan några som helst problem. Vi har 

en bra kommunikation Stefan och jag, säger Per-Åke.

Handtag till Binars lyftutrustning

Det nya distributionssystemet Stålringen är ju klockrent   
här stannar man precis utanför dörren tre dagar i  
veckan och lossar allt jag behöver på en gång{

VINKÖLS MEKANISKA

 Verksamhet: Legotillverkning samt en egen   
  produktlinje med maskiner för takläggare

 Grundat: 1978

 VD: Per-Åke Larsson  
  (ägare tillsammans med sonen Erik)

 Antal anställda: 14

 Omsättning: ca. 15 MSEK (2010)
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Utöver den mångfacetterade legotillverkningen har man 

även en egen produktlinje. Ett komplett mobilt system för 

falsad takplåt. Detta är en etablerad konstruktion som funnits 

i företaget sedan begynnelsen och som säljs via återförsäljare 

till takläggningsfirmor. I dagarna kommer en ny modell av 

den portabla falsslutaren VM-84, som är betydligt lättare än 

föregångaren.

– Den blir marknadens lättaste och vi tror på succé bland 

takläggarna, säger Per-Åke.

Företaget startades ursprungligen av Lennart Svensson 

1978. Fyra år tidigare hade den unge Per-Åke lämnat skolan 

för att påbörja sin yrkeskarriär i verkstadsbranschen. Dock 

inte i Vinköl, dit kom han långt senare. Efter ett antal år på 

verkstadsgolvet ville Per-Åke testa något annat och arbetade 

därför som säljare några år. Men när ryktet gick att det väl-

skötta företaget i Vinköl var till salu, kunde han inte låta bli att 

åka vägen förbi och titta.

– Det var som att komma hem, säger Per-Åke med ett leende. 

Dofterna och ljuden i verkstadslokalen kändes skönt välbe-

kanta och jag visste att det var här jag hörde hemma.

– Vi tog över 2008. Med facit i hand kan man säga att det 

var dålig timing. Allt rasade och vi fick börja med att minska 

personalstyrkan. Det var en tung tid.

Men sedan konjunkturen vände tillbaka har det varit fullt 

upp. Någon avmattning upplever man inte. Snarare tvärt om.

– Vi producerar för fullt och varje dag är en utmaning för att 

lägga upp produktionen på det mest optimala sättet. Därför 

är det skönt med mina halvtimmeslånga bilresor till och från 

hemmet i Götene. Då kan man sortera tankarna och få lite 

struktur i tillvaron.

Annars är det bakom ratten på en ursnabb gokart man hittar 

honom när han får en stund över. Någon halvmeter över mar-

ken i 120 km/tim kan blåsa rent den mest stressade hjärna.
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LINDA KRUMALE

 Familj: Sambo i Göteborg, släkten i Lettland

 Språk: Svenska, Lettiska, Engelska, 
  samt lite Tyska och Makedonska

 Fritid: Umgås med vänner, ser gärna film 
  psykologiska thrillers med intelligent intrig

 Drömmer: På svenska

 Hemma: I Göteborg (nästan alltid), i Riga    
  vid traditionsrika helger som jul och påsk.

 TKM Sverige: Sedan jan 2011, ekonomichef från 1:a okt. 
  Sitter med i ledningsgruppen för TKM Sverige.

 Bästa egenskap: Obotlig optimist

 Okänd talang: Bra på att sjunga. Linda spelade in en låt när  
  hon var 12, men insåg att hon hade scen- 
  skräck (när det gäller att sjunga) så det är  
  bara mycket motvilligt hon framträder.
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En kvinna 
att räkna med

Nämn ordet matematik, och hos de flesta av oss går det 

en ångestfylld rysning genom kroppen. Men så finns den 

där lilla gruppen som istället småler och blir varma I blicken. 

TKM Sveriges ekonomichef Linda Krumale tillhör den senare.

Matematiker hävdar att matematik är ett eget språk och 

dessutom ett vackert sådant. För Linda är det ett modersmål. 

Säkerligen har hon ärvt sin matematikgen från mamma, som 

är lärare i just detta ämne. Redan under uppväxten märkte 

Linda att hon inte behövde plugga matte. Hon förstod ändå, 

rent intuitivt, hur allt hängde ihop. Det hade hon stor glädje 

av när hon började på Stockholms Handelshögskola i Riga. En 

mycket attraktiv utbildning, som av många letter anses som 

landets främsta ekonomiutbildningar.

– Det var en tuff antagningsprocedur, berättar Linda. Vi mang-

lades genom olika prov i flera dagar. Man var helt slut efteråt.

Så småningom kom Linda via Stockholm till Kalmar, där 

hon tog sin magisterexamen. Hon trivdes i Sverige, lärde sig 

snabbt svenska och flyttade till Göteborg för sitt första jobb, 

direkt efter skolan. Först på Maersks göteborgskontor och 

sedan vidare på huvudkontoret i Köpenhamn.

– Maersk var ett intressant företag att jobba på, säger Linda. 

Men danska är ett svårt språk att förstå. Lyckligtvis är kon-

cernspråket engelska, så jag klarade mig bra ändå. Men det 

blev jobbigt att pendla mellan Köpenhamn och Göteborg, där 

min sambo finns.

–  Annonsen från TKM Sverige, där man sökte en redovisnings-

ansvarig, kom lägligt. Och sedan januari i år jobbar jag här.

Lindas naturliga fallenhet för siffror och hennes analytiska 

detaljintresse är en stor tillgång för TKM Sverige. Hon älskar att 

bygga avancerade excelmodeller för att hitta sätt att förbättra 

processerna inom företaget. Det kan gälla allt från distribution 

och lagerhantering till inköp och försäljning. Linda har blivit 

något av en spindel i företagsnätet, med koll på allt.

– Excel är ett fantastiskt flexibelt verktyg, säger Linda. Här kan 

jag enkelt bygga matematiska modeller och presentera dem i 

en lättförståelig grafisk form.

Linda jobbar nära VD Fredrik Hesselberg, bl.a. med att 

samla ihop och konkretisera hans idéer och förse honom 

med bra beslutsunderlag. Tillsammans är de ett bra team 

som kompletterar varandra väl. Hon har dessutom en plats i 

ledningsgruppen, där hon fungerar lite som en ordningsman.

En annan viktig del av Lindas arbete består i att ta fram 

regelbundna rapporter till koncernens huvudkontor i Tyskland. 

Såväl månads- som kvartalsvis och även årsbokslut.

– Vi är precis klara med årsbokslutet för räkenskapsåret som 

slutade sista september, berättar Linda. Det känns skönt och 

även om inte resultatet blev helt enligt förväntningarna, så 

blev det en klar förbättring jämfört med året innan.

På frågan om hon är orolig för den ekonomiska krisen,  

svarar hon:

– Jag tror nog att det mest är en ”massmediakris”. De flesta 

prognoser ser fortsatt stabila ut. Under Q4 har vi alltid en 

naturlig inbromsning, eftersom kunderna inte vill köpa på 

sig för stora lager inför årsbokslutet. Men 2012 ser lovande 

ut just nu.

Med så lugnande ord från en kvinna som talar ”matematiska” 

flytande, sover man fortsatt gott om natten.
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Malmö och Göteborg växer
Våra kunder i södra Sverige kommer att mötas av tre nya ansikten, Therese, Michal och Peter som tillsammans med redan 

etablerade Jens, skall se till att hålla servicenivån på topp. I Göteborg får kapservice och innesälj förstärkning av två kompetenta 

herrar, båda med det inom företaget så populära namnet Fredrik. Dessutom har vi fått Lisbeth till vår nya avdelning Strategic 

Sales. Vi hälsar våra nya medarbetare välkomna i laget.

FREDRIK GRENBLAD 37

Nyinflyttad göteborgare med röt-
ter i Västerås. Kärlekens kraft drog 
honom till Västkusten i somras. 
Sedan 1994 har Fredrik arbetat 
i stålbranschen, först som lager-
chef och sedan år 2000 som säl-
jare på Imero Metaller & Rostfritt 
i Västerås. Att Fredrik alltid håller 
en god ton i umgänget med medarbetare och kunder, 
borgar hans extrajobb för. När han inte säljer stål så är det 
musik för hela slanten, mestadels i studio som tekniker, 
producent och musiker.
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LISBETH HENNINGSSON 55 

Född och uppvuxen i Göteborg. 
Hon har arbetat i stålbranschen i 
30 år vilket inleddes med ett vika-
riat som försäljningssekreterare 
på dåvarande British Steel 1980 
numera Tata Steel. Lisbeth har 
gått den långa vägen och arbe-
tat som innesäljare, Key Account 

samt produktansvarig för bandstål m.m. och har under 
många år hos Tata Steel hunnit med att nosa på många 
olika produktområden såsom, balk, rör, profiler, valstråd 
och plåt, men tyngdpunkten har varit på specialstål.
Gift med två vuxna söner. Fritiden ägnas åt familj, båt och 
trädgård under sommarhalvåret. Även kulturella intressen 
som teater, musicals och film.
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MICHAL BERG 35

Ny Account Manager med Malmö 
som bas. Han är ”rostfri” sedan 
1998 då han började sin karriär 
på Damstahl, först som lagerar-
betare och sedermera innesäljare. 
Michal är heller ingen duvunge i 
rollen som Account Manager inom 
rostfritt stål. Denna roll har han 
tidigare haft både hos INOX och Dacapo Stainless. Och i 
södra Sverige lär han hitta bra efter alla jobbresor genom 
Skåne, Småland, Blekinge, Östra- och Västra Götaland. 
När Michal inte far runt till kunder, hittar man honom 
hemma hos familjen, på knä i en trädgårdsrabatt eller 
iförd vadarstövlar och full flugfiskemundering.

fo
to

: 
Fo

to
g

ra
fC

ec
ili

a

THERESE MEIJER 32

Har säljerfarenheter från 
Furhoffs Rostfria och Marbodal 
Kök, är utbildad ingenjör med 
examen i industriell ekonomi från 
högskolan i Skövde. Utöver sin 
karriär har Therese hunnit bilda 
familj, där man och två barn 
upptar mycket av hennes lediga 

tid. Resterande tid ägnar hon åt inredning och umgänge 
med vänner.
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FREDRIK TIMMERHOLM 26

Är en stor musikälskare. Det 
skall gärna vara en bra konsert 
med hårdrock och heavy metal. 
Så med tanke på det tunga 
metallintresset är det kanske 
inte så konstigt att han rör sig 
som fisken i vattnet bland stång 
och rör i vårt servicecenter. Kap 
och plock har han erfarenhet av även från sina tidigare 
arbetsgivare Provexa och Sandvik. Att lyfta metall är 
något Fredrik brinner för även privat. De många passen 
på gymmet har gjort honom till en välbyggd man, något 
som säkert uppskattas av flickvännen.
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PETER HOLMSTRÖM 51

Började hos oss 1 dec. Peter 
har en gedigen bakgrund från 
branschen, han har arbetat på 
Bröderna Edstrand (på den tiden 
det hette så), Uddeholm Tooling 
(14 år) och Tibnor. Senast har 
han haft en vikariat på BE Group 
som inköpare. Han inledde sin 

yrkeskarriär som plåtslagare hos Kockums, läste senare 
en teknisk specialkurs till Maskiningenjör och Diplomerad 
Affärsingenjör på IHM för att sedan satsa som säljare i 
stålbranschen. Peter är en aktiv man även på fritiden. 
Friskis & Svettis och golf för kroppen. Musik för själen.
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ABB och ThyssenKrupp 
samarbetar i en 300 MEUR 

modernisering av tyska varmvalsverk

ThyssenKrupp Steel Europe uppgraderar sina fyra varmvalsverk 
i Rhine- Ruhrområdet. De fyra verken har idag en sammanlagd 
årlig produktionskapacitet på 15 miljoner ton. Efter ombyggnaden 
kommer ThyssenKrupp bl.a. att kunna producera lättviktsstål för 
bilindustrin, stål för pipelines till gas- och oljeindustrin samt för 
den expanderande miljösektorn. Det senare produktområdet kräver 
stålsorter, för användning i exempelvis vindturbiner och hybridmo-
torer, med mycket små toleranser för variationer i sina egenskaper.

Det är framförallt den absolut senaste tekniken för övervakning 
av valsningens ytjämnhet, tjocklek och form man fokuserar på. I 
de moderniserade varmvalsverken kommer det att produceras 
material med en extremt hög jämn löpande kvalitet.

Även kylsystemen kommer att bytas ut, så att man ännu bättre 
kan kontrollera den viktiga nedkylningen, som påverkar stålets 
formbarhet och styrka.

Brännarna som värmer upp materialet byts ut mot nya, vilket 
medför kortare uppvärmningstider med lägre energiförbrukning. 
Positivt både ur ett ekonomiskt perspektiv och för miljön.

ABB kommer initial att leverera transformatorer, motorer och auto-
mationsutrustning till varmvalsverk nr 1 i Duisburg-Bruckhausen. 
I ordern, som är värd ca 21 MEUR, ingår också konsultations- och 
utbildningstjänster. Leveransen är en del av ramavtal, där ABB 
redan deltagit i moderniseringen av varmvalsverk nr 2 på samma 
plats.

– I och med moderniseringen kan vi fortsätta att leverera förstklas-
sigt material och utöka vi vårt high-end-sortiment, samtidigt som vi 
bidrar till att skydda miljön och bevara naturresurserna, säger den 
projektansvarige dr. Ulrich Jaroni från ThyssenKrupp Steel Europe.

Har du sett den nya produktkatalogen?

Nu när mörkret sänkt sig är det skönt att sjunka ned i favorit-
fåtöljen med en bra bok. För dig som gillar lite hårdare innehåll, 
rekommenderas vår färska produktkatalog.

I katalogen hittar du en omfattande förteckning över långa och 
platta produkter, både de som finns som lagervara lokalt och det 
som du kan beställa från vårt centrallager i Tyskland.

Utöver förteckning av stålsorter och 
dimensioner, finns här även toleranstabel-
ler och fördjupad information om olika 
material. Allt förpackat i en behändig 
ringbunden publikation på 82 sidor.

Fråga din säljare efter den nya 
katalogen vid dennes nästa 
besök. Det finns säkert ett 
exemplar för dig i säljport-
följen. Samtidigt kanske 
du också får se vår nya 
PowerPoint-presentation 
där vi förklarar lite om vad som  
är på gång hos oss just nu.

TKM Sverige stöttar svensk seglingsungdom

I New Sweden MatchRacing Team seglar Caroline Sylvan, Louise 
Kruuse af Verchou, Lina Hamel och Frida Langenius. En ambitiös 
satsning för att nå den högsta elitnivån. Ett delmål är OS i London.

Hos hemmaklubben GKSS finns det många fina historiska 
meriter att falla tillbaka på. Man är också arrangör till Match Cup 
Sweden, som varje år seglas i Marstrand. En folkfest långt utanför 
seglingskretsar.

Vår satsning innebär att vi med stort intresse följer tjejernas 
utveckling. Vi får också möjlighet att aktivt delta, med inbjudna 
gäster, i seglingsevents tillsammans med GKSS. Håll utsikt efter 
en saltstänkt inbjudan fram på vårkanten.

Läs mer om New Sweden Match Racing Team på:   
www.newswedenmrt.com
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www.thyssenkrupp.se

Kladdkaka med julsmak

Var bor guldfisken?

Julbordet är en njutning och självklar tradi-

tion för de flesta. Men kan bli en tung plikt 

för de som skall tillaga alla läckerheter. 

Därför bidrar vi med ett recept som är så 

enkelt att följa att även ”smånissar” och 

dito ”nissor” kan ge en hjälpande hand. Här 

kommer en variant på det klassiska kladd-

kakereceptet anpassat med julens smaker. 

Smaksättningen innehåller en del barnför-

bjudna ingredienser. Dessa kan uteslutas.

- 2 Ägg

- 2 dl Socker

- 1,5 dl Vetemjöl

- 100 g Smör (smältes)

- 1 påse Pepparkakskryddor (finns i butikens kryddhylla)

- 2 msk mörk Rom (kan uteslutas men ger en fylligare smak)

- 3 dl Vispgrädde

- 3-4 msk Glögg (med eller utan alkohol)

- ev. Vaniljsocker (efter smak eller som ersättning för glöggen)

Vispa upp ägg och socker till en pösig konsistens. Tillsätt 

mjöl, smör, pepparkakskryddor och ev. rom. Blanda väl till 

en jämn smet.

Smöra en 22 cm form med avtagbar kant. Häll smeten i 

formen och grädda mitt i ugnen på 175° i 15-20 min.

Gör gärna kladdkakan någon eller några dagar i förväg. De 

blir bara godare om den får stå till sig ett slag.

Servera med vispad grädde smaksatt med glögg eller 

vaniljsocker.

När julefriden sänkt sig, är det dags att ta itu med vår jul-

gåta. Det som behövs är penna, en bunt lösa lappar, logiskt 

tänkande och en stor portion tålamod.

Albert Einstein, har tillskrivs citatet ”Det finns två saker som 

är oändliga: Universum och Människans oändliga dumhet. 

Men beträffande universum är jag en smula osäker”. Han lär 

också som ung konstruerat nedanstående gåta. Det påstås 

att endast 2% av mänskligheten kan räkna ut svaret. Vi 

hoppas att du är en av dem.

Förutsättningar: Fem hus i rad har var sin färg. I varje hus bor en människa av en egen nationalitet. 
De fem husägarna dricker alla olika drycker, sysslar med olika sporter och har olika sällskapsdjur.

Har du listat ut var guldfisken bor? Skicka då in ditt svar till oss, senast 15 januari 2012 till: marknad@thyssenkrupp.se
En fin belöning väntar vinnaren till det först öppnade rätta svaret.

Ledtrådar:
1. Engelsmannen bor i det röda huset.
2. Svenskan har en pudel.
3. Dansken dricker te.
4. Det gröna huset ligger till vänster om det vita.
5. I det gröna huset dricks det kaffe.
6. Fotbollsspelaren har undulater.
7. Invånaren i det gula huset spelar baseboll.

8. I mittenhuset serveras mjölk.
9. Den norska kvinnan bor i det första huset.
10. Volleybollspelaren bor granne med kattägaren.
11. Basebollfantasten bor granne med hästägaren.
12. I ett hus spelar man både tennis och dricker öl.
13. Heinz från Düsseldorf spelar hockey.
14. Bredvid det blå huset bor någon från Norge.
15. I huset intill volleybollspelaren dricks det vatten.


