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Stort engagemang för oss framåt
Intresset för hållbarhet ökar snabbt såväl nationellt som 
internationellt. Det syns inte minst på alla de seminarier 
och konferenser som hållits med hållbarhet och bioeko-
nomi som tema. Även regeringens intresse har ökat, allt 
tillsammans innebär att vi i Domsjö fått ökad uppmärk-
samhet. 

-
re och sakkunniga från Näringsdepartementet har besökt 
oss och uttryckt ett stort intresse för vår verksamhet och 

utveckling av bioekonomin som regeringen vill uppnå. 
Även statsministern hade för avsikt att besöka oss men 

en av hans föregångare, Göran Persson, sa han ”hälsa 

övertygad om att vi snart får se statsministern på besök 
här hos oss. 

Det är helt uppenbart att vi måste utveckla bioekonomin 
och att vi med landets växande skogstillgångar, har goda 
möjligheter att lyckas. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att bioekonomins utveckling inte bara är en fråga för 
industri och stat utan ett ansvar för oss alla.

Jag brukar tänka på det när jag tar mina långpromena-
der på helgerna, ofta blir det den längre Vårbyslingan i 
Domsjö. De senaste gångerna har jag plockat upp skräp 
som ligger längs spåret. Nu senast var det inget problem 
att fylla den plastpåse, som för övrigt också låg slängd, 
med skräp av allehanda slag. Jag undrar varför det kastas 

beklaga sig men trots det blundar för nedskräpningen. 
Nedskräpning är ett gemensamt problem som även ingår 

åt redan idag.

I juni hade vi också ett besök av vår nye divisions-
chef och styrelseordförande Dilip Gaur. Han visade ett 
mycket stort intresse för vår verksamhet, vilket märktes 
inte minst under de många positiva diskussioner som 
uppstod såväl runt konferensbord som vid fabriksbesök. 

-
gångsrika arbete med energibesparingar som nu kan ge 

landsbygdsministern. Innan Dilip lämnade landet blev 
det även en middag hos den Indiska Ambassadören. 

Dilip var mycket positiv till vår verksamhet och vi 
kommer att fortsätta diskutera vår framtida strategi, 
bland annat genom det förslag till strategiplan som vi i 
ledningen arbetat med under våren.

Vi arbetar också intensivt med att förbättra vår pro-
duktionsanläggning. Vi har startat vår tredje anaeroba 
reaktor och i höst planerar vi för åtgärder på våra 
sodapannor. Marknadsmässigt är efterfrågan av cellulosa 
god. Vi är på god väg att ta fram en ny produkt, främst 
för externa kunder. Den kommer att ge oss möjlighet att 
öka den externa försäljningen och öka de ekonomiska 

arbetar därför med att hitta nya tillämpningar utanför 
byggnadsindustrin och vi planerar för de investeringar 
som krävs för att göra det möjligt. För vår bioetanol har 

vår andra generations etanol ger bättre priser för bränsle-
inblandning.

Sammanfattningsvis är vår produktions- och marknads-
situation positiv om än något osäker. Den försämrade 
dollarkursen medför att resultatet blir sämre än budgete-
rat men trots det är utsikterna mycket goda för att detta 
budgetår kommer att leverera ett bra resultat, bättre än 
dess föregångare. Vi kommer att uppnå det genom att 
fortsätta samarbeta för att vara en olycksfallfri arbetsplats 
samt uppnå våra mål. 

Jag vill avslutningsvis ta tillfället att önska er alla en 
riktigt skön sommar.

Lars Winter

Raffinerat utkommer med fyra nummer per år. 

Redaktör: Monica Backerholm tfn 0660-756 12, e-post: monica.backerholm@domsjo.adityabirla.com
I detta nummer medverkar även Emelie Sundin med texter och foto. 
Tidningens adress: Raffinerat, Domsjö Fabriker AB, 891 86 Örnsköldsvik    
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Citera oss gärna, men ange källan.
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Lyckat projekt i bioreningen
Nu står den tredje reaktorn klar i den biologiska re-
ningen. Tanken som rymmer 15 000 kubikmeter blev 
klar som planerat i maj och har därefter fyllts med 

-
met innehåller bakterier vilket medför att produktio-
nen av metangas startar så snart det kommer ”mat” 
från fabriken, det vill säga avloppsvatten. 

Metangasen förs in i gashuset och används tillsam-
mans med gas från de två andra reaktortankarna, i 
huvudsak till driften av fabrikens två lignintorkar. 
Att fylla tanken med slam tog drygt en vecka och 
senare i sommar beräknas tanken vara i full drift och 
därmed öka anläggningens kapacitet väsentligt.

Projektledare Helmer Jonsson konstaterar att 
projektet gått bra och följt tidsplanen. Under hösten 
kommer anläggningen att förbättras ytterligare då 
det planeras en del ombyggnationer kring facklan.  

Sista båten med flytande lignin

lämnat Domsjö. Det är den polska kunden Metraco 

lignin. Totalt har de köpt cirka 325 000 ton, vilket mot-
svarar en leverans i månaden med cirka 3 000 ton.

– Det innebär att de varit vår överlägset största 

Ligninet har använts som bindemedel i två kop-
parsmältverk i Polen. Metraco byter nu process i sin 
produktionsanläggning och därmed upphör behovet 
av lignin.

mindre omfattning. Flytande lignin säljs för damm-

det är förhållandevis små leveranser som sker per 
bil. Huvuddelen av det producerade ligninet torkas i 
fabrikens två lignintorkar.   

Dilip Gaur har under våren tillträtt som CEO för 

affärsområdet Pulp and Fibre inom Aditya Birla 

Liksom styrelseordförande i Domsjö Fabriker AB. 

I juni gästade han Domsjö för första gången. 

Dilip Gaur är kemiingenjör och har 

han närmast kom från livsmedelsbrans-
chen. Han har bland annat varit verk-

är han även VD för Grasim Industries. 

Nya affärsområdeschefen på besök
Vid fabriksbesöket deltog bla frv Sven Westman, Vinod Tiwari, Dilip Gaur, Monika Westerlund, Christin Norberg och Roger Grönlund.

Den nya reaktorn i bioreningen. Mats Nytorp och Camilla Nyberg tackar kapten Cezary 
Krzewski.

-
het att lära känna Domsjö Fabrikers 

representanter från Örnsköldsviks 
Kommun. 

Dilip Gaur var mycket positiv till 

Domsjö och konstaterade att han tror 

– Jag ser fram emot att kunna dra 
nytta av och sprida den stora kunskap 

konstaterade Dilip Gaur och betonade 
även vikten av att fortsätta arbeta med 
utvecklingen av hållbara produkter.

diskussioner med landsbygdsminister 

den svenska modebranschen.  
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Goda chanser att vinna fint energipris
De senaste åren har ett ge-

mensamt arbete pågått över 

fabriken för att hitta energibe-

sparingar. Besparingsåtgärderna 

har nu sammanställts och skick-

ats in som ett tävlingsbidrag 

i Aditya Birlas interna tävling 

ABG Stride. Och Domsjö har 

goda chanser att vinna en fin 

trofé.

År 2013, i jakten på att hitta möjlighe-
ter att sänka produktionskostnaderna 
granskades även energiförbruk-

eftersom den utgör en stor del av 

ångförbrukning kan förutom att 
sänka mängden inköpt ånga även 
medföra ökad produktion av lignin. 

– Det innebär sänkt kostnad och 
samtidigt möjlighet till ökad intäkt, 
därför var det viktigt att se över 

Larson, chef energi.
– Vi såg att energiförbrukningen 

dessutom började utvecklas åt fel håll 
och det blev därför väldigt angeläget 
att söka relevanta besparingsåtgärder. 

– Vi efterlyste förslag och ganska 
snart var större delen av fabriken 
involverad, där alla hade möjlighet 
att lämna förbättringsförslag, berättar 

Många förslag
-

ring var ett område där det fanns 
många förslag på både stora och små 
åtgärder till förbättringar. Förslagen 

-
kluderats i den ansökan som lämnats 

Tävlingen är uppdelad i två ka-
tegorier; små energiförbrukare och 
stora energiförbrukare, varav Domsjö 
Fabriker ingår i den senare. Av 59 
förslag blev Domsjö en av tio att gå 
vidare till slutgranskning. 

-
vices) i Mumbai. Mr. Ilayaraja Palani, 

därför Domsjö i juni för att genomfö-

hans intryck av fabriken var väldigt 
positivt.

– Att ha fabriken så nära naturen 
och med en sådan ren luft runt om-
kring är något alldeles extra, konsta-
terar Mr. Palani.

– Fabriken är väldigt strukturerad 
och väl planerad, vilket är impone-
rande med tanke på dess ålder. Det 
är även städat och snyggt på avdel-
ningarna.

– Jag tycker om automatiseringen 
och WinMops-systemet där all nöd-

Mr. Ilayaraja Palani, chef för Process CTES, besökte Domsjö för att gå igenom de 
energibesparingar som genomförts med Eva Larson, chef Energi.

Följande besparingsåtgärder ingick i ansökan:
   Ny metod för tvätt av lockmankolonnen.
   Minskad ångförbrukning vid sotning, sodapanna 8.
   Förbättrad ångeffektivitet på torkmaskin 3.
   Förvärmning av vatten till lockmankolonnen.
   Återvinning av värme från heta kondensat från kokeriet.
  Värmeväxlare på etanolkolonn 2.
   Tidsstyrning av ventilationen i drift- och underhållshuset.
   Minskad friblåsning av ånga till atmosfären.

ses direkt på datorn, kommenterar 
Mr Palini. 

Premiärtävling

är att sammanföra de olika företa-
gen och att låta dem beskriva sina 

varandra och se om förbättringarna 

Tävlingsbidragen är en mix av en-
ergibesparingar inom områden som 

Mr. Palani ser Domsjös chanser till att 
få ett pris väldigt lovande ut.

– Anledningen till att Domsjö har 
goda chanser är dels de åtgärder som 
vi kan se är överförbara till andra 
enheter. Men den största bedriften är 
att Domsjö lyckats föra medarbetare 
samman genom att involvera alla i 
projekten redan i idéfasen. Här är 
medarbetarna medvetna om vad de 
gör och formar därför ett bra team, 
förklarar Mr. Palani.

Av de tio bidrag som inspekteras 

kommer varje deltagare att presen-
tera sitt bidrag, därefter kommer de 
tre bästa att erhålla en trofé. 

– Våra chanser är mycket goda men 
oavsett hur det går har vi gjort en 
fantastisk vinst i vår energibesparing. 
Det hade aldrig varit möjlig utan alla 
kloka medarbetare vi har, avslutar 

Text & foto: Emelie Sundin
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Ökad säkerhet för 
sommarfåglarna

– Reglerna kring unga i arbetslivet 
har skärpts. Vi tycker att det är bra 

över arbetsuppgifterna och även 
förbättrat deras säkerhetsintroduk-
tion, säger Rebecca Öberg på HR-
avdelningen.

Denna sommar är det drygt 20 
semestervikarier och knappt 20 
feriearbetare som ska jobba i Domsjö. 

ferie är att semestervikarien ersätter 
en ordinarie befattningshavare vilket 
innebär att det krävs rätt kompetens. 
Feriearbetarna däremot utgör extrare-
surser på avdelningarna.

Nya regler för unga i arbete
– Arbetsmiljöverket har uppdaterat 
reglerna kring vad minderåriga får 
göra i arbetslivet. Det gäller dels 
arbetsuppgifter, dels arbetstider. 

från det år de fyller 17 är vi skyldiga 
att se över våra förutsättningar, säger 
Rebecca och fortsätter:

även se över den säkerhetsintroduk-
tion som är obligatorisk. Vi vill helt 
enkelt ge dem bästa möjliga förutsätt-

Även tidigare har det getts säker-
hetsinformation under första ar-

betsdagen. Men nu har HR tillsam-

introduktionen till en hel förmiddag. 
Förutom information om företaget, 
facket och praktisk information om 
anställningen avsätts nu betydligt 
mer tid till säkerhetsinformation. 
Först ges en övergripande informa-
tion varefter det följer en praktisk 
del. Ungdomarna delas upp i min-
dre grupper och de får prova på vik-
tiga saker som att ta på sig gasmask 
och tryckluftsapparat. De får även 
prova hjärt- och lungräddning och 
första förband samt få information 
om hjärtstartare.

– När ungdomarna sedan kommer 
ut på respektive arbetsplats väntar 

-
formation, fortsätter Rebecca.

Uppföljning efter en vecka
-

ning. Vi samlar ungdomarna igen 
för att repetera viktig information 
och följa upp hur första veckan varit. 
Då pratar vi inte bara säkerhet utan 
även hur det fungerat på arbetsplat-
sen med arbetsuppgifter, handled-
ning och arbetskamrater.

Introduktionen för ferieungdo-
marna kommer att upprepas vid 

eftersom de arbetar kortare perioder 
och därmed påbörjar sina jobb vid 
olika tidpunkter.

liten oro över att det ska hända våra 
ungdomar något när de kommer ut 
i arbete. De är trots allt oerfarna. Nu 
hoppas vi att vi gett dem rätt för-
utsättningar och bästa möjliga start 
på ett säkert sommarjobb, avslutar 
Rebecca Öberg.  

Ungdomar vann sommarjobb
Mona Al Moulla och Rozelin Aslan 
vann en veckas sommarjobb på 
Domsjö Fabriker. De har precis slu-

och deltagit i det skolprojekt som 
Domsjö drivit tillsammans med 
Knightec. 

I projektet utlystes en tävling där 
uppgiften var att skapa en idé till 
en ny produkt som kan bidra till 
en hållbar framtid. Projektarbetet 
gjordes utanför skoltid. 

Mona Al Moulla och Rozelin Aslan vann 
pris för sin idé, applikationen Reuse.

Praktisk hjärt- och lungräddning var en 
del i introduktionsprogrammet.

Tjejernas vinnande idé var 
appen Reuse som samlar idéer 
för hur överblivna prylar kan 

-

göras om till tidningsställ istället 
för att lämnas på energikrävande 
återvinning. 

Duon prisades inte bara för den 

välskriven rapport.  

När sommaren närmar sig är det dags för semestervikarier och 

feriearbetare att ta plats i Domsjö. För många är det första kon-

takten med en industri, andra har jobbat eller praktiserat tidigare. 

Gemensamt är att alla är unga.
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Familjedag 
lockade
många

På programet stod aktiviteter för alla 

de pensionärer som tidigare arbe-
tat i Domsjö. Det erbjöds guidade 
bussturer runt området med besök i 
ligninpaketeringen och torkmaskinsa-

tas in. De sex guiderna hade fullt upp 
hela dagen med att berätta och visa 

På fabriksplanen fanns många 
populära aktiviteter såsom hoppborg, 
teckningstävling och ansiktsmål-
ning. På plats fanns även kommunala 
teknikskolan Komtek för att erbjuda 
teknikinspiration i form av möjlig-
het att skapa egentillverkad slime, 
programera robotar och provköra en 
motordriven lådbil.

– Vi har haft full rulle hela da-
gen och barnen har verkligen varit 
intresserade, kommenterar Ulrica 
Westin som är verksamhetsledare vid 
Komtek.

– Det är positivt att vi får möjlighet 

Succé. Det kan man utan tvekan kalla den famljedag som 

arrangerades i slutet av maj. Till och med vädergudarna var 

nådiga denna dag och bjöd på strålande sol och alldeles 

lämpligt med värme. Inbjudna var alla medarbetare med 

familjer, totalt besöktes området av nästan 600 personer.
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att visa upp vår verksamhet och sam-
tidigt ge lite tillbaka till de företag 
som stöttar oss.

Populära fordon
Många tog även tillfället att titta 
närmare på Domsjös många och stora 
fordon; truckar, traktor, bandare och 
självklart brandbilen, som dagen till 
ära bjöd på åkturer.

Ute på fabriksplanen fanns även 

det bord som i vanliga fall står i 
blekeriet för att visa besökare hur 

hörande attrialjer fanns lämpligt nog 
strategiskt placerad i kön till grillen. 

hamburgare eller korv. Trots att 
grillmästartrion jobbade för högvarv 
ringlade kön stundtals mycket lång. 

Konferencier denna dag var Patrik 
Forslund. Han påannonserade de 

uppvisningar som hölls varje hel-

som visade den nya hundsporten 
Rallylydnad samt agility. 

travskola som Örnsköldsviks Gym-

senterade denna dag, gymnasterna 
bjöd på farfyllda uppvisningar och 
travskolan erbjöd ponnyridning och 
körning.  

Vinnare vid familjedagen
Tipspromenad
Ingen lyckades besvara alla rätt. När-
mast var Titti Hansson med 8 rätt (av 
10). Övriga vinnare, 7 rätt; Gunilla 

Teckningstävling
Följande tio barn har lottats fram som 
vinnare; Tilda Näsström, Loa Wetter-

Lykke Olsson, Viktoria Toljamo, Maja 
Westerlund, Amanda Hellholm, 
Harry Frostevall och Felix Westin.

Barnens tipspromenad
Av nio barn som svarat rätt på alla 
frågorna har tre förstapristagare lot-

Johansson och Filip Olsson.

Gissningstävling
Vinnare: Filip Olsson, som gissade 

Näslund, Maria Johansson, Tomas 

Westin och Marie Pettersson.  
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– Bullerfrågan måste bli en na-

turlig del av vår verksamhet. Vi 

ska tänka på buller på samma 

omsorgsfulla sätt som vi tänker 

på utsläpp till luft och vatten. 

Det konstaterar miljöingenjör 

Eva Selling.

Det handlar om att lyfta fokus på 
bullerfrågan. Domsjös villkor för bul-
ler gäller sedan 1980 och innehåller 
nivåer för buller dagtid, nattetid och 

fabriken har dygnetruntdrift inne-
bär det i princip att det är värdet för 

mäts vid fyra referenspunkter, norr, 
öst, väst och syd om fabriken. I dessa 
punkter får bullret inte överstiga 50 
decibel.

– Vi har gjort ett omfattande arbete 
med buller och vi förstår att det är ett 
arbete som måste pågå kontinuerligt. 
Vi måste bli mer medvetna, det gäller 
såväl inom produktionen, underhål-

Stort bullerprojekt
År 2007 och de följande fem åren 
uppmättes bullernivåer över villko-
ret. Det var också anledningen till att 
det under åren 2011 till och med 2015 
genomfördes ett stort bullerprojekt 

vid fabriken. Flertalet insatser gjordes 
med montering av ljuddämpare, 
bullerskärmar och ljudhuvar på totalt 
ett tjugotal ställen i fabriken. Det gav 

klarat villkoret. Även en omfattande 
kartläggning av källorna till buller 
har genomförts, där totalt cirka 280 

– Glädjande nog får vi mycket få 

hade problem var i samband med ett 
underhållsstopp där ljudnivån upp-

på största allvar och undersöker vad 
som hänt och hur vi kan åtgärda det.
Ljudnivån är självklart enkel att mäta 
men upplevelsen av ljudet är desto 

svårare att mäta. Vid en höjning av 
nivån med 3 decibel har ljudstyr-
kan dubblerats. Det mänskliga örat 
uppfattar inte dubbleringen förrän 
nivån har ökat med 10 decibel, men 
i självaste verket har ljudstyrkan då 
ökat 10 gånger.

Domsjö har relativt nyligen upp-
rättat en rutin för hanteringen av 
buller. Den innehåller bland annat 
ett mätprogram där det framgår att 
mätningar ska genomföras vid de 
fyra referenspunkterna i samhället 
för att kontrollera bullervillkoret. De 
280 bullerkällorna ska även mätas 
årligen.

– Det är mycket viktigt att vi följer 
upp våra bullerkällor. Vi måste dock 
bli bättre på att vid utbyte av maskin-
delar och utrustning även ha fokus på 
hur det påverkar bullret.

Prioritera bullerfrågan
– Underhåll av bullerkällorna är 
givetvis viktigt men även att vi 
alla tänker på enkla saker som att 
hålla portar och fönster stängda. Vid 
nybyggnationer måste vi prioritera 
bullerfrågan. Hur placeras utrust-
ningen för att få minsta möjliga bul-
lerpåverkan? Vi ska även bli bättre på 
att ställa bullerkrav på entreprenörer 

Mijöingenjör Eva Selling 
kontrollerar bullret vid 

Skogsgatan, en av de 
mätpunkter där buller 

kontinuerligt mäts.

Buller mäts i decibel (dB)
Logaritmisk skala:
0 dB – referensnivå
10 dB – effekten 10 ggr högre än referensnivå
20 dB – effekten 100 ggr högre än referensnivå
Vid mätning av buller vid Domsjö används instrument som mäter 
A-vägd decibel (dB(A)), vilket innebär att örats varierande känslig-
het för ljud med olika tonsammansättning efterliknas. T ex är örat 
mindre känsligt för låga ljudfrekvenser.

FAKTA |  B U L L E R

Ökat fokus 
på buller
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Under två intensiva veckor i maj 
arangerades skogsdagar för alla kom-
munens elever i årskurs sex. Totalt 

-
dagarna arrangerades av lokalgrup-

Fabriker ingår. 
-

slinga där representanter för de 
lokala skogsföretagen visade hur ett 
modernt skogsbruk sker. 

Domsjö representerade skogsindu-

Husum. Tillsammans gav de informa-
tion om skogsindustrin och dess olika 
slutprodukter. Informationen var 
utformad som en lättsam frågesport 

Stort intresse för hållbara textilier

Montern i Kungsträdgården var välbesökt under India Unlimited. 

Eleverna från åk 6 i Domsjöskolan deltog 
i Skogsdagen vid Vårbystugan. Skogs-
industrin representerades av Camilla 
Wiklund och Maria Olsson från Domsjö.

Det blev åter igen en succé, 

arrangemanget India Unlimited 

som genomfördes i vår både i 

Stockholm och Göteborg.

Det var tredje året i följd som Indiska 
-

och Indien genom att bland annat 
lyfta fram nuvarande och framtida 
partnerskap och inte minst, visa upp 
det moderna Indien. 

Under temat "Making and inno-
vating in a new India" erbjöds ett 
digert program både inom kultur och 
business.  

Domsjös VD Lars Winter deltog 
i seminariet om hållbara textilier 
tillsammans med representanter från 

Elever i skogen

rönte stort intresse, handlade om näs-
ta generations textilier och material 
med hållbart ursprung och fokus på 
innovativa lösningar som kombinerar 
återanvändning och återskapande. 
Det diskuterades vilka nya möjlig-
heter som växer fram i en hållbar 
textilindustri. Hur kan indiska och 
svenska företag samarbeta för att bli 
ledande inom innovativ användning 
av material? 

– Det är roligt att textilföretagen ut-
trycker ett stort intresse för oss och de 
textilier från hållbara råvaror som det 
svenska skogsbruket ger, kommente-
rar Lars Winter.

– Vi presenterade oss och våra 
produkter på ett föredömligt sätt och 
det var fullt med besökare vår monter 
hela dagen. Denna gång nådde vi 
även ut till allmänheten, avslutar 
Lars.  

samt vid upphandling av projekt, 

Villkoret på 50 decibel kan jäm-
föras med ljudet i ett tyst sovrum 
som beräknas till 20 decibel eller 
60 decibel för en normal konversa-

80 decibel. 
Man skiljer även på olika typer 

bullerkälla är i drift vid normal 
-

rer, timmertruckar etc. Momentant 
buller är korta men höga ljudnivåer 
såsom ångutblås.

– Vi är väl medvetna om våra 
bullerkällor, två exempel på domi-

låter mycket. Utmatningen är svår 
att lösa tekniskt men vad gäller 
bandaren hoppas vi komma en 
bit på vägen genom att förändra 

avslutningsvis:
– Vi måste öka vår medvetenhet 

kring bullerfrågan, det gäller hela 
organisationen och i såväl stora 
som små frågor. Hjälps vi alla åt 
och jobbar mot samma mål kom-
mer vi också att se resultat.  

påståenden, och besvara med ja- och 
nejskyltar. Det blev uppskattade da-
gar även om vädret inte var det bästa 
vid alla tillfällen.  
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Viktigt gav 
hälsosamt 
resultat

Det är en positiv och mycket nöjd 
grupp Domsjömedarbetare som ser 
tillbaka på deltagandet i Viktigt. De 
upplever alla att de fått ökade kun-
skaper om såväl kost som motion. 

Viktigt startades med ett första 
informationsmöte varefter de tolv 
deltagarna delades upp i två grup-

Deltagarna inledde med att skriva 
ett brev och berätta om sig själva. De 

och vilka mål de hade på kort och 
-

koppling till var och en och räknade 
även ut hur många kalorier som 
respektive deltagare behöver äta per 
dag.

Varje tillfälle startades med 
information och samtal kring kost, 
utgångspunkten var att lyckas äta 
rätt och att äta smart. Med det som 

vid varje tillfälle, bland annat har det 
handlat om att läsa matens innehålls-

prova på att skriva matdagbok under 
en vecka.

Trevliga träffar

handlar till 70 procent om kost, med-

an träningen bara står för resterande 
30 procent, kommenterar Magnus 
Helgesson.

Gruppen framhåller att det blev 
mycket trevliga tillfällen som gav 
möjlighet till givande samtal kring 
kost och motion. Vid varje tillfälle 
vägdes deltagarna och midjemåttet 
noterades i enskildhet.

viktutveckling. Det gjordes enbart 
för vår egen skull, tillägger Magnus 

mycket noga med att Viktigt inte var 
en bantningsgrupp.

– Att banta är inte uthålligt, dess-
utom slutar det ofta med en viktned-
gång som sker genom att muskler 
försvinner.  Vi har istället lärt oss att 
bygga upp kroppen på ett sunt sätt, 
även för att slippa skador och värk, 

-
höll olika pass vid varje tillfälle, allt 
för att ge möjlighet att prova många 
olika träningsalternativ. Grupperna 

-
ning.

– Det känns tryggt att veta vad de 
olika begreppen står för. Har man 
inte koll på vad exempelvis TRX 
betyder så kommer man inte att an-
mälas sig till ett sådant träningspass. 
Det samma gäller styrketräningen. 

Om jag inte vet hur jag ska träna 
kommer jag inte att våga mig på att 

tillägger att upplägget varit mycket 
bra.

– Jag är realist, med två små barn 
hinner jag inte med någon omfat-
tande träning. Men vi kunde alla vara 
med efter våra egna förutsättningar. 
Det har aldrig varit tal om någon 
träningshets. 

Sporrade varandra
Gruppen framhåller att det blev ett 
lyckat resultat delvis tack vare en 
uppskattad ledare, men även tack 
vare den viktiga gruppdynamiken.  
Det blev helt enkelt trevliga tillfäl-

att dessutom få möjlighet att göra 
det över avdelningsgränserna var en 
extra bonus.

Domsjö har även tidigare erbjudit 
information om kost och motion till 

det dock enbart för deltagare utvalda 
av företagshälsovården. Att inbjudan 
gått ut till alla, som denna gång, har 
aldrig förekommit tidigare.

– Vi upplever att Viktigt blev myck-
et lyckat. Vi hoppas kunna starta upp 

beslut är ännu fattade, avslutar Lin-
nea Jonsson.  

Några av de tolv deltagarna som tog chansen att delta i Viktigt, frv Erica  
Kallin, Magnus Edmark, Arne Hansson, Magnus Helgesson och Maria Ljung.

Med målsättning att uppnå en 

långsiktigt hälsosam livsstil inleddes 

initiativet Viktigt i vinter. Tillsam-

mans har de tolv deltagarna tappat 

vikten av en hel medarbetare. 
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Norouz är född i Afganistan och 
uppvuxen i Iran, där han också utbil-

1995 har han arbetat inom el och fort-

till Danmark år 2007. Där utbildade 
han sig inom styrregelteknik och 
fann såväl ett jobb som kärleken.

närmare bestämt i Örnsköldsvik, så 
det fanns en längtan för henne att 

Flera ansökningar

Örnsköldsvik. Till en början kände 
Norouz vemod över att ha behövt ge 
upp jobbet han hade i Danmark. Han 
hade föga förhoppningar om att hitta 
ett lika bra jobb i Örnsköldsvik. Han 
gjorde dock sitt bästa att söka jobb 
och skickade spontanansökningar till 

Domsjö. Det gav dock inget napp.
– Jag tänkte att det kanske var 

invandrare och kompletterade även 
med lite andra kurser, förklarar han.

Arbetsförmedlingen rådde honom 
att ha tålamod, men han önskade 

inget annat än att få jobb eller praktik. 
Men när Arbetsförmedlingen inte 
kunde hjälpa honom tog han saken i 
egna händer och ordnade ett arbete 
inom vården, på kommunala Lejon-
backen.

– Det var väl inte mitt drömjobb, 
men jag tycker ändå att det gav mig 
mycket, inte minst socialt. Jag lycka-
des även lära mig språket ännu bättre.

Såg Domsjö-annons
Jobbet vid Lejonbacken ersattes 
sedan av en praktiktid på företaget 
DemaTek. När han såg att Domsjö 
annonserade efter en instrumentme-
kaniker var det självklart att söka. 

jobbet. Det är nu fem månader sedan 
han kom till Domsjö och han stortrivs 
på automationsavdelningen, med 
såväl arbete som arbetskamrater.

– Det känns bra att få arbeta med 
det jag studerat till, eftersom utbild-
ning trots allt är en färskvara. Jag har 
sedan tidigare stor erfarenhet av el- 
och instrumentteknik, men trots det 
har jag lärt mig otroligt mycket under 
månaderna i Domsjö. Jag har inte bara 
utvecklats mycket inom mitt yrke, 
utan även som person.

Varierat arbete
Norouz tycker om variationen som 

att kombinera familjelivet med de 
arbetstider han har. Han upplever att 
han fått ta för sig en hel del och att det 
varit lätt att komma in i gemenskapen 
och att han lär sig språket mer och 
mer för varje dag.

– När jag lämnade jobbet i Danmark 
trodde jag aldrig att jag skulle kunna 
hitta ett lika bra jobb. Men jobbet här 
på Domsjö har visat sig vara mycket 
bättre – jag har fått mitt drömjobb! 

– Jag är så nöjd, jag har kämpat hårt 
för att komma hit och jag hoppas på 

Text & foto: Emelie Sundin

Norouz fi ck sitt drömjobb

Ålder: 37
Familj: Hustrun Zahra och sonen Iman 3 år
Yrke: Instrumentmekaniker
Hemland: Afganistan
Började på Domsjö: Januari 2016
Intressen: Simning och att umgås med familjen.

FAKTA |  N O R O U Z  M I R Z A Z A D E H

PORTRÄTTET

Den 12 januari 2016 började Norouz Mirzazadeh på Domsjö Fabri-

ker. Han hade då bott i Sverige i lite mer än ett år och nästan gett 

upp hoppet om att få arbeta inom sitt yrke – tills han såg en annons, 

Domsjö sökte en instrumentmekaniker.
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Ny webbsida 
lanseras
Domsjös webbsida får ett nytt utse-
ende i dagarna. Förutom en helt ny 
design och nytt innehåll erbjuder 
sidan nyheter som bland annat en 
portal för jobbansökningar.

Webbsidan är producerad av Dom-
sjös Kommunikationsavdelning i 

    Välkommen att besöka 
    www.domsjo.adityabirla.com

Höstens underhållsstopp är planerat till vecka 38. 

Kicki Moe från projektavdelning-
en lyckades bäst i golftävlingen 
Fabriksmästerskapet..

P E R S O N A L F Ö R Ä N D R I N G A R

  Nyanställningar   Pensioneringar

Jeanette Börjesson
HR-chef

Fredrik Gardfors
systemingenjör IT

Lars Höglund
Mekaniker

Johan Olsson
Chef 
brand/räddning

Viktoria Sjökvist
skiftoperatör

Jonas Westman
förrådsavropare

Jan-Åke Bohman, underhåll, anställd 
sedan 1974, pensionerades den 30 april.

Thorbjörn Eriksson, produktion, anställd 
sedan 1975, pensionerades den 30 april.

Kjell Hoppman, underhåll, anställd sedan 
1985, pensionerades den 31 maj.

Birger Håkansson, produktion, anställd 
sedan 1987, pensionerades den 3 maj.

Erik Karlsson, underhåll, anställd sedan 
1980, pensionerades den 31 maj.

Kjell-Arne Jonsson, produktion, anställd 
sedan 1972, pensionerades den 31 maj.

Christer Larsson, skydd/säkerhet, an-
ställd sedan 1970, pensionerades den 30 
juni.

Lars-Olof Lögdström, inköp, anställd 
sedan 1998, pensionerades den 30 april.

Billy Nordin, HR, anställd sedan 2010, 
pensionerades den 31 maj.

Lennart Sellgren, produktion, anställd 
sedan 1974, pensioneras den 30 juni.
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