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kommentaren
av VD Lars Winter

Mycket på gång  
hos oss i Domsjö!
Vårt arbetsmiljöarbete utvecklas åt rätt håll. Under 
verksamhetsåret FY17 (april 2016 tom mars 2017) hade 
vi fem olycksfall vilket nästan är en halvering jämfört 
med FY16. Men självklart är det olyckligt att det över 
huvudtaget händer olycksfall på vår arbetsplats. Vi har 
dessutom även haft olycksfall bland våra entreprenörer. 

Vårt arbete med att förbättra säkerheten och ar-
betsmiljön får aldrig avstanna, tillsammans driver vi 
utvecklingen vidare för att göra vår gemensamma ar-
betsplats så säker att ingen behöver skada sig. Ett steg i 
den riktningen är den utbildning i säkerhetskultur som 
vi påbörjat. Jag hoppas och tror att den får oss att reflek-
tera mer och tänka efter en extra gång även i vardagliga 
arbetsuppgifter.

Skyddsmaterialgruppen gör ett bra jobb med att sä-
kerställa att vårt skyddsmaterial uppdateras vid behov 
och håller rätt kvalitet. Vi har även en engagerad Kemi-
kaliegrupp som ser till att vi har rätt skyddsinformation 
kring alla de kemikalier som vi använder. En annan del 
i vårt arbetsmiljöarbete är att hålla ordning och reda på 
arbetsplatsen. Det ingår även i det pågående 5S-arbetet 
men självklart är det en sak som vi alla ska tänka på i 
vår vardag. Under den årliga städdagen gör vi ett jät-
tebra jobb, det är ofta städning på platser som annars 
inte prioriteras. Det är en trevlig dag där vi träffas och 
jobbar tillsammans över avdelningsgränserna. 

Under den senaste tiden har det pågått ett intensivt 
och arbete med vår ansökan om ett nytt tillstånd för 
verksamheten. Det är ett mycket viktigt arbete och 
det påverkar hela vår organisation. Vi har besvarat de 
frågor som kommit från remissinstanserna och nyligen 
hade vi en mycket givande förberedande diskussion 
med såväl Mark- och miljödomstolen som våra remiss-
instanser. Nu väntar vi på ytterligare kompletteringar. 
Förhoppningsvis kan vi genomföra den viktiga för-
handlingen någon gång under nästa år. 

Vi är nu klara med vår budget för verksamhetsåret 
FY18 vilket innebär att vi kan sätta fart med de plane-
rade investeringarna. En betydande del av det jobbet 
görs under det stundande underhållsstoppet i septem-
ber. Men innan dess ska vi ta vår nya förpackningslinje 
för små ligninsäckar i drift. Att vi kan packa lignin i 
25-kilos säckar medför att vi når helt andra kunder än 
de som köper våra 600-kilos säckar. Nästa stora investe-
ring som väntar, hösten 2018, är den DD-tvätt (trycksatt 
tvättfilter) som ska ersätta våra diffusörer i blekeriet. 
Den kommer att ge oss bra möjligheter att utveckla 
produktionskapaciteten.

I skrivande stund har vi besök av vår styrelse samt 
ledningen för Aditya Birla Pulp and Fibre, det affärs-
område där vi ingår. Det är en trevlig möjlighet för oss 
att visa upp allt positivt som händer i vår verksamhet. 
Förhoppningsvis får de även se vårt land från sin bästa 
sommarsida. Vi hoppas nu på en skön sommar som ger 
oss den avkoppling som vi alla behöver efter ett inten-
sivt arbetsår. När vi ses igen i höst är vi laddade med 
nya krafter. Trevlig sommar!
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Lång process för tillstånd

Lisa Vedin och Bengt Hultman driver det förberedande arbetet med verksamhetstill-
ståndet tillsammans med Domsjö Fabrikers organisation.

Domsjö Fabriker ansöker vid 

Mark- och miljödomstolen om 

ett nytt tillstånd för verksam-

heten. Ett omfattande arbete 

pågår för att beskriva verksam-

heten och besvara frågor från 

remissinstanserna. En förbere-

dande diskussion har även hål-

lits på plats i Domsjö och under 

nästa år kan det bli aktuellt med 

förhandling i domstolen.

Det var på 1980-talet som Domsjö 
senast ansökte om ett fullständigt nytt 
tillstånd för verksamheten. Sedan 
dess har det förhandlats om ett antal 
enskilda mindre tillståndsfrågor 
men nu är det sålunda dags igen för 
verksamheten i sin helhet. Bolaget fö-
reträds denna gång av advokat Johan 
Norman. Konsulterna Bengt Hultman 
och Lisa Vedin driver det förberedan-
de arbetet tillsammans med Domsjös 
organisation.

Ett omfattande arbete hade ge-
nomförts innan dess att tillstånds-
ansökan lämnades in till Mark- och 
miljödomstolen i Umeå för ungefär 
ett år sedan. Förutom den formella 
delen som beskriver vad företaget 
söker för, består ansökan även av en 
teknisk beskrivning av verksamheten, 
en miljökonsekvensbeskrivning, en 
statusrapport över historiska förore-
ningar samt en säkerhetsrapport. Allt 
i enlighet med Miljöbalken som är 
en svensk tillämpning av Europeisk 
lagstiftning.

Remissinstanser
Under fjolåret sändes Domsjös 
tillståndsansökan ut på remiss till 
berörda myndigheter såsom Natur-
vårdsverket, Länsstyrelsen, Havs- och 
Vattenmyndigheten och kommunen. 
Efter att remissinstanserna fått tid att 
sätta sig in i ärendet har de återkom-
mit med kompletterande frågor och 
utredningskrav vilka även besvarats 
av Domsjö under våren.

– Eftersom många miljö- och säker-
hetsfrågor är komplexa kan det vara 
svårt att formulera tillräckligt tydliga 
svar. Vi kom därför överens med 

domstolen om att hålla en muntlig 
förberedande diskussion, förklarar 
Bengt Hultman.

I början av juni fanns därför Mark- 
och miljödomstolen på plats i Domsjö 
tillsammans med de flesta av re-
missinstanserna för att diskutera och 
förtydliga innehållet i ansökan.

– Det blev två dagar med mycket 
givande och intensiva diskussioner.  
Jag tror att det var viktigt att Domsjös 
representanter fick denna möjlighet 
att förklara och förtydliga svaren, 
säger Lisa Vedin och fortsätter; 

– Vi väntar nu på ett underlag 
från domstolen där de summerat de 
frågor och krav som diskuterades. Vi 
är medvetna om att det kommer att 
innebära ytterligare kompletterings-
krav och frågor som ska besvaras.

Förhandling nästa år
Eftersom semestertider står för dör-
ren kommer det att dröja en bit in i 
höst innan Domsjö kan återkomma 
med det till domstolen, därefter ska 
även berörda remissinstanser ta del 
av materialet.

– Det kan innebära att det blir flera 
omgångar med remisser och svar, 
men vi bedömer att vi ska kunna 
genomföra en domstolsförhandling 
någon gång under 2018, säger Bengt 

Hultman och förklarar att den förmod-
ligen blir på plats i Domsjö eftersom 
det är vanligt att domstolen vill besöka 
företaget i samband med förhand-
lingen.

Domstolsförhandlingen resulterar 
sedan i en dom med ett tillstånd för 
verksamheten innehållandes villkor, 
gränser för utsläpp till vatten och luft, 
men även för buller, lukt etc. Denna 
dom kan överklagas av såväl företaget 
som remissinstanserna.

– Det är onekligen en omfattande 
rättslig apparat som pågår och den 
kommer att ta tid. Det är ett stort arbe-
te som görs av alla inblandade och det 
är viktigt att det blir rätt. Vi ska vara 
medvetna om att en domstol i yttersta 
fall har rätt att stoppa en verksamhet, 
även om det självklart inte är syftet 
med processen och mycket ovanligt, 
avslutar Bengt Hultman.

Det är vanligt att domen innehål-
ler prövotidsvillkor vilket innebär 
att företaget får tid på sig att utreda 
specifika frågor. Det kan vara tid för 
att testköra, trimma och utvärdera. 
När det bestämda prövotiden går ut 
redovisar företaget förslag på lösning 
och slutliga villkor. Detta förslag går 
sedan på remiss. Det innebär att delar i 
domen kan fastställas vid senare tid än 
när domen först gavs.  
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Miljöcertifikat 
inom räckhåll

Genom ett certifierat miljölednings-
system fås ett verktyg till att arbeta 
strukturerat och systematiskt för att 
minska miljöpåverkan i företagets 
processer, produkter och tjänster. ISO 
14001 är det mest kända och spridda 
ramverket för miljöledningssystem. 
Systemet bygger på ständiga förbätt-
ringar och uppfyllande av lagkrav. 

Påverkar hela organisationen
Standarden kräver att man identi-
fierar sin miljöpåverkan, definierar 
miljömål och initierar åtgärder för 
att förbättra processer och minska 
påverkan. Det är inte bara avdel-
ning HSEQ som jobbat hårt inför den 
externa revision som genomfördes 
i maj. Införandet av miljölednings-
systemet har påverkat i princip hela 
organisationen. 

– Därför har vi också satsat på ut-
bildning i ämnet för alla medarbeta-
re. Det blev en kortare introduktion, 
vi kommer att behöva ytterligare 
utbildning för vissa personalgrupper, 
fortsätter Anna.

Många olika certifikat
Domsjö Fabriker är redan certifierade 
enligt Kvalitetsledningssystemet ISO 
9001 och Energiledningssystemet ISO 
50 001. Domsjö Fabriker och intres-
sebolaget Domsjö Fiber innehar även 
spårbarhetscertifikatet Chain of Cus-
tody enligt de båda certifieringsstan-
darderna FSC och PEFC. Lägg därtill 
säkerhetsledningssystemet som är 
styrt av lagstiftning. Och till hösten 
förhoppningsvis även miljölednings-
systemet 14001. 

– De olika systemen bygger alla 
på processbaserat tankesätt, vilket 
underlättar. Det som är nytt för oss är 
bland annat arbetet med intressent-

analysen, säger Anna och förklarar 
att den innebär att ledningen fått 
identifiera vilka intressenter som 
finns och definiera deras krav och 
förväntningar på Domsjö. Analysen 
ska ingå i företagets övergripande 
strategi liksom även den fastställda 
omvärldsanalysen.

– Det är viktigt att vi ser systemet 
som ett verktyg som visar vad vi ska 
vara bra på. Det är sedan vi själva 
som styr hur vi ska vara bra inom 
respektive område, dess form och 
nivå. System hanterar risker, identi-
fierar styrkor, svagheter och förbätt-
ringsmöjligheter. 

– Miljöledningssystemet hjälper oss 
att lyfta fokus på miljöfrågorna och 
vår miljöpåverkan.

Avvikelser åtgärdas
Under den certifieringsrevision som 
genomfördes i maj framkom 16 av-
vikelser. De ska nu åtgärdas innan 
ett certifikat kan delas ut. Utöver av-
vikelserna noterade revisorerna från 
DNV även en del observationer.

– Jag är mycket nöjd med revisio-
nens resultat. Det är inga omfattande 
förändringar som behövs. 

– Tyngpunkten i avvikelserna kan 
sammanfattas med att det saknas 
dokumentation från uppföljning av 
beslutade åtgärder samt att mindre 
projekt saknar tydlig styrning. Sedan 
var det en del mindre justeringar som 
måste genomföras, fortsätter Anna.

Revisorerna redovisade även en hel 
del positiva iakttagelser, bland annat 
lovordades det stora intresse och 
engagemang som de mötte i organi-
sationen. De framhöll även den stora 
kunskap som finns hos Domsjömed-
arbetarna. Alla är väl medvetna om 
sina roller och de miljöaspekter som 
de kan påverka. De förändringar som 
gjorts avseende systematiskt brand-
skyddsarbete och nödlägesberedskap 
fick beröm liksom den väl fung-
erande kemikaliegruppen inklusive 
rutiner för bedömning av kemikalier. 
Bland övriga positiva påpekanden 
kan nämnas och ökat fokus på av-
fallshantering.

Nerbrutna mål
Bland förbättringsområdena åter-
fanns synpunkter på miljömålen, 
som bör brytas ner mer specifikt. 
Den systematiska hanteringen av 
avvikelser i myndighetsärenden 
kan förbättras liksom hanteringen 
av händelserapporteringen (ONT-
händelser). Revisorerna noterade 
även att styrning och uppföljning av 
mindre projekt kan förbättras liksom 
kommunikationen om vad som pågår 
inom miljöområdet. Idag redovisas 
framförallt utsläppsstatistik men inte 
lika mycket kring övriga miljöhän-
delser.

Efter att certifikatet utdelas 
kommer miljöledningssystemet att 
utsättas för årligen återkommande 
externa revisioner samt även interna 
revisioner. Därför kommer fyra nya 
interna revisorer att utbildas och de 
befintliga interna revisorerna ska 
uppdatera kunskaperna för att även 
kunna revidera enligt 14001. 

– Vår målsättning är att genomföra 
de interna revisionerna så att alla 
processer revideras årligen inom 
något av systemen.

Stor nytta
– Visst medför våra certifierade sys-
tem ett omfattande arbete för många 
av oss men vi får komma ihåg att det 
även medför stor nytta. 

– Vi har många lagar och förord-
ningar att följa, systemen hjälper oss 
att få kontroll över vår lagefterlev-
nad. Systemet hjälper oss också att 
styra miljöåtgärder så att vi får rätt 
insats, på rätt sätt vid rätt tid. Genom 
att följa miljöledningssystemets 
struktur skapas bättre beslutsun-
derlag i miljöfrågor, avslutar Anna 
Häggblad.  

Inom kort ska Domsjö Fabriker vara certifierad enligt miljölednings-

systemet ISO 14001. En inledande revision är genomförd med bra 

resultat och i höst ska certifikatet vara inom räckhåll.

   – Det ligger ett omfattande arbete bakom alla certifieringar. Denna 

gång har vi bland annat arbetat mycket med vår intressentanalys, 

kommenterar miljöingenjör Anna Häggblad.

 Systemen ger

hjälp med

lagefterlevnad.
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Viktigt med underhåll ombord

Som teknisk chef ansva-
rar Christer för all teknik 
ombord, det innefattar 
inte bara motorerna utan 
exempelvis även fartygets 
kranar. Motorn är på  

3 300 kilowatt, Landy har 
dessutom tre mindre diesel-

motorer. Bemanningen av motor-
rummet består av, förutom Christer, 
en förste maskinist och en motorman.

– Arbetsdagen börjar alltid med 
en hel del rutinarbete, motormannen 
sköter rengöringar medan mitt arbete 
till stor del består av kontroller och 
administrativt arbete. Det är viktigt 
att vara allsidig, ingen dag är den 
andra lik i maskinrummet.

– Vi har hög beredskap, tekniska 

problem försöker vi förebygga. 

Jour nattetid
Nattetid är maskinrummet obeman-
nat. Christer och förstemaskinisten 
turas om att ha jourtjänstgöring. En 
larmpanel i hytten ger snabbt besked 
om något skulle gå fel. 

– Skulle det behövas förstärkning 
finns den övriga besättningen att 
tillgå. Alla är tillgängliga dygnet runt. 

Fartyget agerar olika beroende 
på hur hon ligger i vattnet. För att 
uppnå jämvikt justeras ballasten som 
maximalt kan vara 2 200 ton (vatten). 
Fartygets vattendjup varierar något 
beroende på lasten. I dagsläget ligger 
Landy drygt sex meter djupt. 

Landy har även en så kallad en 
bulb, en bula längst fram i fören. Den 
gör en imaginär förlängning av båten 

Efter tre år som rysk militärkock 

och 29 år som skeppskock är 

Maxim Mukhin nu en omtyckt 

kock ombord på M/V Landy.

På klockslagen 8, 12 och 18 står han 
redo i mässen att servera besättnings-
männen.

Maxim Mukhin är dessutom en 
hängiven fiskare. Han missar inte 
tillfället att fiska när Landy lägger till 
i Domsjö. Nu senast blev resultatet en 
abborre, tidigare har han även dragit 
upp såväl gädda som sik.

– Abborren ligger nu i saltlake. Den 
ska givetvis tillagas ombord liksom 
den fisk jag tidigare fångat, säger 
Maxim som tillägger att han inte vet 
mycket om Sverige eller Domsjö, an-
nat än att det nappar bra på Hörne-
borgskajen! 

– Nu har jag ett avtal på fyra 
månader, det är min andra 
arbetsperiod ombord på 
Landy. Jag trivs här och 
kommer gärna tillbaka.

Gröt med variation
– Jag vet inget om svensk 
mat, men visst gör jag 
gröt på beställning varje 
morgon, säger Maxim och be-
rättar att det inte bara är havregryns- 
och risgrynsgröt utan även specialite-
ter som gröt på majsmjöl.

Hemma i Ryssland är kokt salt-
strömming vanligt till frukost, ser-
verad med kall potatis. Det är dock 
inget han bjuder på ombord.

Hans meny präglas annars av rysk 
mat. På onsdagarna serveras buljong 
och tillhörande pirog med varierad 
fyllning. Soppa serveras till nästan 
varje måltid och på söndagarna är det 
glass till efterrätt.

Fisk och ”seafood ” är populärt 

bland besättningsmän-
nen liksom även grönsa-
ker och pasta. 
– Jag är van att tillaga 

grönsaker eftersom både 
min fru och mina döttrar gillar 

grönsaker. Och hemma är det jag som 
står för matlagningen, säger Maxim 
och tillägger att de yngre ombord gil-
lar sötsaker, särskilt nötcreme.

Inköpslista till kapten
Maxim står för all planering av såväl 
meny som inköp. Han lämnar sin 
inköpslista till kaptenen som sedan 
ombesörjer inköpen i Lübeck.

– Maxim är en mycket bra kock. 
Han är inte bara bra på att laga mat 
utan även att planera verksamheten. 
Det innebär att jag utan problem kan 

Kocken som fiskar i Domsjö

– Ett bra underhåll är oerhört 

viktigt ombord på ett fartyg, 

säger Christer Nordgren, teknisk 

chef ombord på M/V Landy.
ge honom en större handlingsfrihet, 
säger Johnny.

Budget för måltiderna ligger på 65-
70 kronor per person och dag.

– Sänker vi budgeten så märks det 
direkt på kvaliteten. På dagens nivå 
kan vi hålla en mycket hög kvalitet, 
särskilt med en så bra kock som 
Maxim. 

Landy har kapacitet att lagra mat-
varor för två till tre veckor. Basvaror 
inhandlas också varannan vecka 
medan färskvaror som mjölk och 
grönsaker fylls på varje vecka. 

Med en kock som Maxim Mukhin 
behöver ingen gå omkring och vara 
hungrig ombord. Skulle de tre hu-
vudmålen, mot förmodan, vara otill-
räckliga, så finns det alltid lite extra 
tilltugg att hitta i mässens kylskåp.  

i besättningen och givetvis fartygets 
säkerhet.

Just säkerhetsfrågorna är priorite-
rade. Certifieringen innebär att det 
dokumenterade rutinerna ska använ-
das. Olyckor har varit sällsynta, när 
det händer ombord är det som regel 
fallolyckor. 

– En annorlunda upplevelse var 
dock när vi på väg ut ur Bonässundet 
en sommar, fick gira för två simman-
de älgar. Men de följde de internatio-
nella reglerna, de kom från styrbord 
och höll sin kurs och fart.

Lotsen
Tidigt på torsdag morgon närmar 
sig Landy Travemünde. På exakt tid 
närmar sig lotsbåten och lotsen kliver 
ombord. Han tar vant plats framför 
spakarna för att ta Landy genom 

Christer Nordgren i 
maskinrummet.

Maxim Mukhin visar stolt aborren han drog upp vid Hörneborgskajen.

som medför att fartyget beter sig som 
ett större båt än den egentligen är. 
Maxhastigheten är 15,5 knop.

– Vi vet när vi ska vara framme i 
Lübeck och att det tar cirka 60 tim-
mar, vi anpassar farten därefter.  

Landy drivs på tjockolja och för-
brukar cirka 9,5 ton per dygn. Bunk-
ring sker i Lübeck eftersom tjockolja 
inte finns att tillgå i Örnsköldsvik.

– Skulle det bli kris, brist på bräns-
le, så kan vi även använda den diesel 
som vi har till hjälpmotorerna.

Tjockoljan värms upp till 125 gra-
der, är den kallare blir den seg som 
sirap.
Maskinen har en axelgenerator vilket 
gör båten självförsörjande på el. De 
tre mindre dieselmotorerna används 
när båten ligger i land.   

den trånga passagen in till Lübeck. 
Denna morgon är det lugnt, inte 
många andra fartyg syns till, desto 
fler ligger förtöjda i den stora hamn-
staden. Lagom när det ljusnat ute är 
fartyget framme vid slutdestinatio-
nen, Lehmann-kaj 1 i Lübeck. Likt 
en fickparkerande bil, styr Johnny 
in fartyget mot kajen och lotsen kan 
stiga av. Tyvärr möts Landy av mörka 
moln på himlen.

– Ja, nu är inte regnet långt borta 
konstaterar Johnny efter att ha tittat 
på radarn.

Mycket riktigt så börjar det skvittra 
och inom några minuter är det ihål-
lande regn. 

Stuffas i containrar
På kajen väntar en handfull män från 
det tyska företaget Lehman, de ska 

ombesörja lossningen och frakta cellu-
losan till det intilliggande magasinet. 

Så snart regnet försvunnit öppnas 
luckorna över lastutrymmet och den 
första cellulosan står snart på kajen. 
Samtidigt ansluter en tankbil med 
bränsle till fartyget, därefter kommer 
en lastbil med den beställda provi-
anten.

Lossningen fortsätter och snart 
är lastutrymmet tömt. Johnny gör 
sig klar att köra Landy till nästa kaj, 
Lehmann-kaj 2, där lignosulfonatet 
ska lossas. 

Lagom till kvällen bär det av igen. 
Nu väntar en tur till Litauen för 
att lasta virke till Domsjö, sedan är 
det bara något dygn innan Landy 
anländer till Hörneborg igen. Och 
så fortsätter livet ombord på M/V 
Landy.  

Jag vet inget om svensk 

mat, men visst gör jag gröt 

på beställning varje morgon,

På väg mot 
kajen i Lübeck. 

Radar.Underhållsarbete 
      ombord.

Cellulosan lastas 
i containrar.

Lossning av cellulosa.Cellulosan lyfts 
i land.
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Deltog i utbildningen i Tyskland gjorde frv Håkan Forsberg, Mattias Jonsson, Mikael 
Blomström, Per Henrik Norberg och Jesper Mattiasson.

De två vinnarna Tabarak Alzargani och Ellen Vidmark flankeras av Maria Wallenius, 
Domsjö tv och Mari Schäder, Knightec.

Den nya linjen för paketering av 

lignin i 25-kilos säckar är snart 

klar att tas i drift.

   – I augusti är vi redo för start, 

konstaterar projektledare  

Christina Moe.

Det mesta i projektet har gått som 
planerat. Det nya huset står klart 
intill den befintliga anläggningen för 
lignintorkning och paketering. Mon-
tering av maskinutrustning pågår 
även om viss utrustning har blivit 
försenad. Fem medarbetare har även 
varit på utbildning hos maskinleve-
rantören Haver and Boecker, i tyska 
Oelde.

– I leverantörens koncept ingår inte 
bara utrustning utan även utbild-
ning. Det blev en lyckad utbildning 
där Domsjömedarbetarna även fick 
göra studiebesök hos andra företag 
som köpt samma utrustning, säger 
Christina och tillägger;

– Företaget har lång erfarenhet 
av att producera anläggningar som 
vår, de har gjort packmaskiner sedan 
1920-talet. Vi vet att de även har erfa-
renhet av vår typ av produkt vilket är 
viktigt, fortsätter Christina.

Förutom den maskinella utrust-
ningen så har det även satsats på ett 
nytt transportsystem med skivdisk-
transportörer. Anläggningen har ka-
pacitet att producera 50 000 ton per år 
men inledningsvis kommer inte hela 

Elever vann sommarjobb
Domsjö Fabriker har i sam-

arbete med teknikföretaget 

Knightec drivit ett projekt 

tillsammans med Sörlidensko-

lans årskurs 9 med målsätt-

ning att öka elevernas teknik-

intresse. 

Under året har eleverna erbjudits 
föreläsningar och studiebesök. De 
har även fått möjlighet att jobba 
med ett projektarbete på sin fritid.

– Temat för projektarbetet var 
innovation. De elever som nappade 
på erbjudandet tävlade inte bara 
med sin innovation utan även med 
en tillhörande skiftlig rapport och 

en presentation av innovationen, 
berättar Linnea Jonsson vid HR-
avdelningen.

Tävlingen vanns av Ellen Wid-
mark Tabarak Alzargani som vinner 
två veckors sommarjobb hos företa-

gen samt var sin Ipad. Deras innova-
tion (som är en idé) heter Environe 
och är en kombination av de fem 
redan existerande innovationerna: 
träningsarmband, klocka, bankkort, 
solceller och mobiltelefon.  

Ny ligninlinje snart i drift

kapaciteten att utnyttjas. Småsäckspa-
keteringen kommer att köras parallellt 
med den befintliga anläggningen för 
säckar på 600 kilo. Totalt har Domsjös 
två lignintorkar en kapacitet på 120 000 
ton lignin per år.

Medan de stora säckarna trans-
porteras på båt till lagret i Lübeck så 
kommer de nya 25-kilos säckarna att 
transporteras med lastbil. All lastning 
kommer att ske inomhus i det nya la-
gertält som även ingår i investeringen. 

Den nya anläggningen kommer in-
ledningsvis att köras av en processo-
peratör under dagtid.

– Vi satte spaden i backen direkt ef-
ter årsskiftet och nu är vi snart i mål. 
I augusti ska vi ha full fart och nya 
gröna små ligninsäckar. Projektet har 
gått mycket bra och vi kan konstatera 
att det även säkerhetsmässigt varit 
lyckat utan tillbud, avslutar Christina 
Moe.  
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hjälm? Det är bara några exempel, 
fortsätter Helene.

Viktiga utrymningsvägar
Det finns några områden som det 
generellt ofta slarvas med på arbets-
platserna. Helene nämner utrym-
ningsvägar som ett exempel. De ska 
vara tydligt märkta och självklart 
aldrig blockerade.

–  Jag brukar säga att en billig liv-
försäkring är att veta var utrymnings-
vägen är. Tyvärr är det alltför vanligt 
att utrymningsvägar blockeras, det 
kan vara arbetsmaterial som lämnats 
eller snöhögar vintertid. 

Ett annat område som det lätt slar-
vas med är användande av lyfthjälp-
medel. Ofta kan de vara placerade en 
bit bort vilket innebär att det tar en 
stund att hämta. Då gäller det att inte 
vara alltför bekväm utan att ta sig 
den tid som behövs. 

– Det är lätt att stressa i arbetet för 
att snabbt bli klar. Det är viktigt att 
fråga sig vem man stressar för.

– Ser du någon som arbetar osäkert, 
säg till! Att säga till någon är att bry 
sig. Det är smittsamt på samma sätt 
som att det är smittsamt att gnälla på 
varandra. 

Inom initiativet Säkert Domsjö har 
det beslutats att alla medarbetare 
ska genomgå utbildning i Säkerhet-
skultur. Inledningsvis är det fokus 
på chefer och medarbetare i driften 
men på sikt ska alla medarbetare få 
förhöjd kunskap inom detta viktiga 
område. Helene Järvinen från WSP 
leder utbildningen i det första skedet. 
När utbildningen fortsätter i höst för 
övriga medarbetare kommer den att 
hållas i egen regi. En kvartett medar-
betare har utbildats för ändamålet.

Stort engagemang
Helene har inget problem att fånga 
kursdeltagarnas intresse. Säkerhet 
är ett ämne som engagerar. Under 
kursen ges även tid för diskussioner 
om den egna säkerheten på arbets-
platsen, vad är bra idag och vad kan 
göras bättre? 

– Man pratar ofta om en kultur, ett 
arbetssätt som sitter i väggarna. Det 
är våra gemensamma normer, vad vi 
tillåter och uppmuntrar. Det gäller att 
vara medveten om dem och jobba för 
att behålla de normer som är bra och 
påverka de som är mindre bra. Vi bör 
alla fundera över hur vi agerar på 
jobbet, särskilt när det kommer nya 
medarbetare.

– De allra flesta människor vill 
försöka smälta in i en ny grupp. Det 
medför att nya medarbetare gör som 
gruppen gör. Det innebär att gamla 
normer lever vidare.

Lätt att göra rätt
Att föregå med gott exempel är 
viktigt för alla. Vad tycker vi om en 
chef som kommer till arbetsplatsen 
utan föreskriven skyddsutrustning? 
Självklart är det oacceptabelt. 

– Det ska vara lätt att göra rätt, 
det innebär att det ska finnas tydliga 
regler som kommuniceras. 

– Vad gäller egentligen, krävs 
särskilda byxor eller räcker det 
med skyddskor? Ska jag ha skydds-
glasögon eller är det tillräckligt med 

Helene pratade inte bara om fysisk 
arbetsmiljö utan minst lika mycket 
om hur viktig den psykosociala 
arbetsmiljön är.

– Tänk på att ni är varandras 
arbetsmiljö. Det är lätt att säga att 
stämningen på arbetsplatsen är rå 
men hjärtlig, men fundera över var 
gränsen går. Ett tydligt exempel är 
hur vi tilltalar varandra; ”lilla gum-
man”, ”gubben”, är det uppskattat 
av alla? 

– Kom ihåg att det alltid är den 
utsatte som har rätt. Det är dennes 
upplevelse som är den rätta. Det 
är viktigt att vara vaksam när det 
kommer nya medarbetare, det är vår 
skyldighet att anpassa oss efter dem. 
En jargong som passar dig och mig 
kanske inte passar den nya medar-
betaren. Man får aldrig ha roligt på 
någon annans bekostnad.

Att påverka en säkerhetskultur är 
inget som görs snabbt. Det tar tid och 
kräver att alla är med i förändringen. 

–  En industri som Domsjö Fabriker 
kan aldrig bli helt riskfri, men med 
en ökad säkerhetsmedvetenhet når 
man långt i strävan mot en säkrare 
och trivsammare arbetsplats, avslutar 
Helen Järvinen.   

Kultur viktig för säkerheten

Kursledare Helene Järvinen tv, i diskussion med frv Emma Söderlind, Katarina Åslin 
och Sara Johansson.

– Finns det något som är viktigare än säkerheten i ditt arbete?  

– Det är ingen som tackar dig för att du gör dig illa på arbetet. 

Orden kommer från Helene Järvinen, utbildare i ämnet Säkerhetskultur.
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jäseriet medfört att mäskpumpen inte 
längre är produktionsbegränsande, 
den produktionsökning det medför 
beräknas ge 1,7 miljoner kronor i be-
sparing. En annan förändring som ge-
nomförts är flytt av peroxidsatsningen 
i blekeriet. En till synes enkel sak som 
medför en viktig besparing.

Gunilla betonar att engagemanget 
hos alla varit högt såväl i projektgrup-
perna som hos övriga inblandade. 
Underhållsorganisationen har inte 
varit med i projektgrupperna men 
engagerats i genomförandet. 

– Processoptimeringsprojektet har 
nu avslutats men arbetet kommer att 
föras vidare av produktionsingenjörer-
na som tar över ansvaret för respektive 
avdelning. 

– Vi har hittills haft månadsvisa 
möten på avdelningarna, nu är det 
sagt att mötesfrekvensen ska bli minst 
varannan månad och Gunilla betonar 
att det är flera spännande förbättringar 
på gång.

Synliga förändringar
Gunilla framhåller det fina arbete som 
utförts inom projektet.

– Jag tycker att alla inblandade ska 
vara mycket nöjda. Vi har inte uppnått 
våra högt ställda mål, men vi har kom-
mit en mycket god bit på väg. 

– Framförallt är det viktigt att vi nu 
kan belysa hur mycket bra som görs 
i driften för att driva utvecklingen 
vidare. 

– Tack vare processoptimeringspro-
jektet har även små förbättringar blivit 
synliggjorda, vi har fått möjlighet att 
visa hur mycket bra vi åstadkommer 
tillsammans. Det är jätteviktigt såväl 
internt som externt, avslutar Gunilla 
Kihl.  

Det var i slutet av 2015 som projektet 
inleddes. Tanken var att se vad som 
går att förbättra i processen med 
relativt små ekonomiska medel. In-
ledningsvis kallades det till brainstor-
mingmöten på alla avdelningar. Det 
blev kreativa möten och nästan 500 
olika förbättringsförslag noterades. 
Deltog gjorde operatörer från avdel-
ningarna men även medarbetare från 
produktion, DomInnova och energi-
avdelningen.

Fokus var delvis att sänka energi-
förbrukningen i form av ånga och el, 
delvis att sänka åtgångstalen främst 
gällande virke och kemikalier, men 
även att öka produktionen och för-
bättra kvaliteten.

Förslag klassades
– Förslagen var självklart allt från små 
justeringar till omfattande och kost-
samma investeringar. Vi bestämde oss 
därför för att klassa dem alla, säger 
Gunilla och berättar att förslagen 
kategoriserades som ettor, tvåor eller 
treor, där ettorna hade högst prioritet.

– Vi fick så många ettor att vi fick 

göra ytterligare en prioritering för 
att ta fram så kallade toppettor med 
absolut högst prioritet.

För de förslag som bedömdes som 
toppettor, uppskattades dess möj-
liga besparing och även kostnad för 
genomförande. 

– Det sades omgående att det inte 
fanns tid för mer grundläggande pro-
jektering utan att det skulle handla 
om uppskattade värden, fortsätter 
Gunilla.

Projektets styrgrupp fick därefter 
den delikata uppgiften att prioritera 
bland toppettorna. Det resulterade i 
ett beslut om att sätta högsta fokus på 
trettio förslag. 

– När vi summerade projektet 
visade det sig att drygt 20 aktiviteter 
hade genomförts. Tillsammans hade 
de gett en årlig inbesparing på nästan 
14 miljoner kronor. 

– Förbättringsarbete har alltid fun-
nits på avdelningarna men genom 
projektet har vi fått en viktig struktur 
och även bättre möjlighet att följa upp 
de förbättringar som vi gör.

– Vi har varit noga med att do-
kumentera vad som är nästa steg i 
processen för respektive förslag. På 
så sätt har vi kontroll på förslagets 
status. Självklart är det så att vissa av 
dem kräver större ekonomiska medel 
än vad vi har tillgång till idag. I andra 
fall kan det vara andra aspekter som 
försvårar eller försenar.

Stort engagemang
Av de genomförda förändringarna 
kan nämnas optimering av sotblås-
ning i pannhuset som reducerat ång-
förbrukningen och medfört en årlig 
inbesparing på 4,5 miljoner kronor.  I 
etanolfabriken har förbikörning av 

Processoptimering gav bra besparing

Projektledare Gunilla Kihl i 
pannhuset som är en av de 
avdelningar som omfattats 
av projektet. 

Nu har projektet Processoptime-

ring avslutats. Det har medfört 

att förbättringar som ger en årlig 

besparing på nästan 14 miljoner 

kronor genomförts i driften.

   – Arbetet kommer nu att 

fortsätta i organisationen med 

produktionsingenjörerna som 

ansvariga, säger processingenjör 

Gunilla Kihl som varit projektle-

dare.
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Inköpsavdelningen består av frv Lina Borg, Tony Edman, Annelie Häggqvist och Karin Ödmark.

Avdelning Inköp 
Vem gör vad? 

Tony Edman  ǀ  Inköpschef
❱❱ Som inköpschef ansvarar jag för avdelningen, sam-
ordnar dess verksamhet, utveckling samt optimering av 
verksamheten. Jag samarbetar dagligen med övriga funk-
tioner inom Domsjö. Jag är ansvarig för att avtal med 
leverantörer och entreprenörer upprättas samt ser till att 
avtalen följs. Jag ansvarar även för budget, befattnings-
beskrivningar samt att dokumentation finns och hålls 
aktuella inom arbetsområdet. Jag deltar aktivt i förhand-
lingar gällande, större och mindre, projekt i samarbete 
med projektavdelningen, produktion samt underhåll. 
Upprättar även SSG kontrakt för upphandlingar för att 
säkerställa att vi har rätt leveransvillkor, garantier samt 
att vi avtalar rätt betalningsvillkor.

Karin Ödmark  ǀ  Inköpare
❱❱ Mitt jobb består till stor del av administrativa inköp 
och avtal. Jag är ansvarig för all administration av bräns-
len till våra fordon, fakturahanteringen runt fordon, allt 
kontorsmateriel, kopiatorer, administration av fakturor 
ifrån Brux även alla inköp gällande material till lab. Jag 
ansvarar även för köp av arbetskläder samt terminalglas-
ögon. Jag ansvarar för statistiken till SCB gällande vår 
varuinförsel inom EU. Jag ingår även i skyddsmaterial-
gruppen.

Lina Borg  ǀ  Inköpare
❱❱ Jag arbetar med budget och inköp av samtliga produk-
tionskemikalier och förbrukningsmaterial till produktio-
nen, det kan tex vara baltråd och balomslag. Jag ansvarar 
även för såväl upphandling av avtal gällande kemikalier, 
entreprenadavtal och projektköp enligt SSG. Jag ansvarar 
även för upphandling inom brand och säkerhetsområdet 
liksom den månadsinventering som utförs löpande i 
samarbete med produktionsorganisationen. Jag ersätter 
även Tony som inköpschef när han inte är på plats. 

Annelie Häggqvist  ǀ  Inköpare
❱❱ Jag ansvarar för inköp av icke förrådsfört material, 
reservdelar samt service. Det innebär att jag skickar ut 
förfrågningar, bedömer offerter samt förhandlar om 
villkor. Allt görs i nära samarbete med de interna bestäl-
larna, så jag har mycket interna kontakter med framfö-
rallt produktions- och underhållsorganisationen. Jag har 
ansvar för att upphandla och omförhandla ramavtal på 
underhållsmateriel samt serviceavtal samt göra avtals-
uppföljningar. Jag sitter med i förhandlingar och upprät-
tar SSG-kontrakt vid projektköp, framförallt vid större 
reparationer, för att säkerställa att vi får de bästa kom-
mersiella villkoren.

TEMA INKÖP

Inköpsavdelningen ska, i samarbete med övri-
ga avdelningar, medverka vid upphandlingar, 
teckna avtal och samordna inköpen. Det gäl-
ler dock inte inköp av virkesråvara, hantering 
av patent, licenser, fastigheter, mark, energi, 
elkraft samt försäkringar.
 
Målet är att, till lägsta kostnad, trygga försörj-
ningen av varor, råvaror och externa tjänster 
på såväl kort som lång sikt. Avdelningen har 
under de senaste åren ökat fokus på avtal, 
upphandlingar och kontrakt med leverantörer 
och entreprenörer. Det har möjliggjorts i och 
med att förrådsavrop numera, till stor del, 
sköts av förråd/förrådsavropare. Denna glada 
kvartett nås i Drift- och Underhållshuset.

FAKTA |  I n k ö p s a v d e l n i n g e n
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Viktiga beslut om skyddsmaterial
Det var några år sedan som 

Kläd- och skorådet bytte namn 

till Skyddsmaterialgruppen. Idag 

är också frågor rörande skydds-

material en mycket viktig del av 

gruppens arbete.

Skyddsmaterialgruppen är en del av 
företagets partsammansatta samver-
kan. Gruppen leds av ordförande 
inköpschef Tony Edman. Företaget re-
presenteras även av medarbetare från 
inköpsavdelningen och avdelning 
HSEQ. Den fackliga representationen 
består av huvudskyddsombudet samt 
representanter från Pappers. Grup-
pen träffas som regel varje kvartal. 
Huvuduppgiften är att stötta inköps-
avdelningen i inköp av skyddskläder, 
skyddsskor och skyddsmaterial. 
Gruppen jobbar även med att bereda 
frågor när det gäller mer omfat-
tande inköp och förändringar inom 
området.

–  Det är viktigt att medarbetarna 
känner till att gruppen finns och 
vänder sig till oss i dessa frågor istäl-
let för att gå till närmsta chef och be 
denne göra inköp, säger Tony Edman 
och tillägger;

– Vårt ansvar är inköpet, att sam-
ordna och bevaka synergieffekter, 
men kanske framförallt att ansvara 
för funktionen. Det är viktigt att det 
köps material med rätt funktion för 
ändamålet.

Arbetskläder
Huvudskyddsombudet Lars Schedin 
berättar att en aktuell fråga har varit 
inköp av andningsskydd där önske-
mål om en specifik modell framför-
des. Efter lite olika turer, och framfö-
rallt utredning av gruppen, slogs det 
fast att det önskade andningsskyddet 
var bra och köptes därmed in.

Gruppen har även jobbat en del 
med arbetskläder. Förutom den kol-
lektion som tagits fram för Domsjö 
Fabriker finns det behov av special-
kläder, det kan vara flamsäkra kläder 
för vissa arbetsgrupper och även 
extra varma kläder för båtlastare 
vintertid.

– Självklart kommer det även öns-
kemål som vi inte kan tillgodose. Vi 

tittar på alla ärenden men avslår dem 
som inte tillför verksamheten något, 
fortsätter Lars Schedin.

Att andelen kvinnor i Domsjö ökat 
har satt sina spår i gruppens arbete. 
Det är inte länge sedan som arbets-
jackor i dammodell köptes in liksom 
handskar i damstorlek. Tidigare fanns 
enbart unisexmodeller.

Förstahjälpenväskor i fabriken
En annan fråga som är aktuell är 
sjukvårdsutrustning. Förstahjälpen-
väskor har köpts in och placerats 
strategiskt i fabriken. Numera finns 
även brännskadegel i dessa väskor. 
Dess förekomst har varit föremål för 
diskussioner i gruppen då det krävs 
viss kunskap för 
att använda den.

– Vi har fått 
mycket beröm 
av sjukvården 
för att vi använt 
brännskadegel. 
Men det är viktigt 
med kunskap, 
gelen kan för-
värra skadan 
om den placeras 
på brännskador 

Delar av skyddsmaterialgruppen frv Tony Edman, Lars Schedin, Johan Olsson och 
Karin Ödmark.

Tony Edman, inköp (ordförande)
Karin Ödmark, inköp
Magnus Håkansson, förråd
Anders Byström, förråd
Johan Olsson, HSEQ
Håkan Eriksson, HSEQ
Anneth Hals Berglund, underhåll
Lars Schedin, huvudskyddsombud

FAKTA |  S k y d d s m a t e r i a l g r u p p e n

orsakade av vissa kemikalier, konsta-
terar brand- och säkerhetschef Johan 
Olsson.

Skyddsglasögon är en annan fråga 
som diskuteras. Vissa yrkesgrupper 
är i behov av slipade skyddsglasögon, 
vid utomhusarbete kan även slipade 
solglasögon behövas. Men det är 
frågor som behandlas efter individu-
ella behov. Vad gäller skyddsskor får 
medarbetarna besöka en närliggande 
skoaffär för att välja ur ett begränsat 
sortiment. 

Frågor som gruppen anser extra vik-
tiga förs vidare  till arbetsmiljökommit-
tén men även till styrgruppen för Säkert 
Domsjö. Det kan även gälla frågor som 
har stor ekonomisk påverkan.  

TEMA INKÖP
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– Det är verkligen jätteroligt med så 
stort intresse för motion, konstaterar 
Linnea Jonsson vid HR-avdelningen 
och berättar att de två löpargrupper 
som arrangerades under våren, en 
för nybörjare och en för motionärer, 
snabbt fylldes.

– Vi fick nästan femtio anmälningar 
så tyvärr fick inte alla möjlighet att 
vara med. För att kompensera lite 

Populärt med löpning

Glada miner efter Blodomlopet i Umeå, 
frv Cecilia Fällström och Maria Wal-
lenius.

hallå där

Leif Vesterlund, VVS-mekaniker

Hur känns det idag?
– Visst är det med lite vemod 
som jag lämnar Domsjö men jag 
har mycket roligt att se fram 
emot. Jag ska i veckan köra 
upp traktorn till stugan i Åsele, 
där finns mycket jobb att göra. 
Sedan har jag mina jakthundar 
och mitt fiskeintresse och i höst 
planerar jag för skogsarbete.

Hur kom det sig att du började 
på Domsjö Fabriker?
– Jag var svetsare på ett annat 
Öviksföretag och utlånad för 
arbete till Hismofors sulfitfabrik 
i Krokom. Vi skulle sätta upp ett 
pannrum i värsta vinterkylan. 
Det var då jag bestämde mig 
för att byta jobb. Jag sökte till 
Domsjö och fick jobb på dåva-
rande MoDo Kemi. 1980 gick 
jag över till Domsjö Fabriker och 
sedan dess har jag jobbat med 
VVS inom fabriken.

Många känner dig som ”Man-
del”, hur kommer det sig?
– Under en lång period jobbade 
jag med Leif Sundquist, det var 

ett problem att vi hade samma 
förnamn. Jag fick namnet Man-
del av vår dåvarande arbetsle-
dare Vallis Lundgren eftersom 
vi sätter mandelpotatis hemma! 
På den vägen är det och det har 
gått bra att kallas Mandel under 
alla år. Hemma heter jag dock 
oftast Leif.

Leif jobbar över hela fabriken 
och transporterar sig sedan 
många år med en packmoppe.
– Jag kommer att lämna min 
packmoppe nu, den har faktiskt 
hängt med sedan 1985. Den har 
dock uppgraderas med flera 
motorbyten under åren. Det 
har varit roligt att jobba över 
hela fabriken. Man får träffa så 
många människor.

– Nu lämnar jag över arbetet 
till ungdomarna Tomas Hell-
ström och Joel Jonsson, det kom-
mer gå utmärkt.

Lite koll på vad som händer 
innanför grindarna torde Leif 
dock ha även i framtiden efter-
som dottern Anna-Lena jobbar 

på avdelningen för skeppning/
transport.
– Under de år som varit har vi 
inte pratat särskilt mycket jobb 
men det kanske blir annat nu 
när jag är pensionär. 

– Jag ser fram emot att få mer 
tid tillsammans med familjen och 
då särskilt mina två barnbarn, 
avslutar Leif Vesterlund.

... som lämnar Domsjö i pension efter 42 år. 

så ordnade vi även en lunchföreläs-
ning om löpning. Allt under ledning 
av Elena Dahlén från Modo Sports 
Academy.

Säkert var det denna satsning som 
även bidrog till rekordstort delta-
gande i Blodomloppet i Umeå i slutet 
av maj. 30 medarbetare tog sig runt, 
promenerandes eller springandes, 
fem eller tio kilometer.   

Träning och särskilt löpning är populärt bland Domsjö-

medarbetarna. Rekordmånga tog sig runt Blodomloppet 

och de utannonserade löpargrupperna blev överfulla.

Vid bioreningen lastades det skräp, frv Erik Hög-
berg, Jonas Andersson och Fredrik Gardsfors.



raffinerat  2  2017  |    11

Den gemensamma städdagen har blivit en tradition i Domsjö. 

Sedan flera år tillbaka genomförs den under en vårförmiddag. 

Denna gång hängde regnet i luften men 

det mesta av städjobben var avslutade 

innan regnet tillslut anlände.

Samtliga dagtidsgående kollektivanställda och 
tjänstemän deltar i städningen. De delas upp 
i städgrupper och fördelas på städområden 
med en ansvarig städledare. Det städas främst 
utomhus inom fabriksområdet men även till 
viss del inomhus i fabrikslokalerna. Till tradi-
tionen hör fikapaus i solen utanför Drift- och 
underhållshuset. Det bjuds även på lunch för 
alla som deltar.  

Gemensam städning 
med bra resultat

Lilian Hedell stod för fikaserveringen denna 
dag. Här tillsammans med bla Maria  
Wallenius och Christer Jonsson.

Vid bioreningen lastades det skräp, frv Erik Hög-
berg, Jonas Andersson och Fredrik Gardsfors.

Vid bioreningen lastades det skräp, frv Erik Högberg, Jonas 

Andersson och Fredrik Gardsfors.

Det bjöds på kaffe och macka utanför Drift-och underhålls-

huset, frv Annelie Häggqvist, Jonas Romin, Tony Edman, 

Marianne Wågström och Birgitta Tjernström.

Marianne Wågström städar tillsam-mans med Robin Andersén och Stefan Bylund.

Vissa tog fikat inomhus i verkstaden, frv Kim Wester-
mark, Joel Jonsson, Jonas Andersson, Arkadiusz Grzelczak 
och Lars Lundquist.

Tommy Pettersson på väg att leve-

rera städutrustning till städdagens 

deltagare.
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En avsvimmad tankbilschaufför räddas av A- och B-skiftets räddningsgrupper. 
Nu var det bara övning denna gång som tur var. Frv syns Stefan Svensson från 
Domsjös brandstation samt Leif Appelbrant, Tomas Johansson, Daniel Nilsson, 
Peter Nordström, Lennart Wallgren och Catharina Karlsson. 

Ett höjdarjobb kan man utan tvekan 
kalla detta. Mannen i vit overall besik-
tar panna 11:s skorsten i fint sommar-
väder. 

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

Eleonor Aster
Förrådsarbetare

Johanna  
Connysson, Teknisk  
administratör

Emanuel  
Lundberg
Energiingenjör

Per Henrik  
Norberg
Processoperatör

Samuel Wikström
Processoperatör

Sven Nordin, produktion, anställd sedan 1985, 
pensionerades den 6 april.

Jan-Olov Persson, förrådet, anställd sedan 1970, 
pensionerades den 30 april.

Per-Lennart Söderlind, produktion, anställd 
sedan 1972, pensionerades den 30 april.

Georg Wigh, produktion, anställd sedan 1975, 
pensionerades den 4 maj. 

Leif Vesterlund, underhåll, anställd sedan 1975, 
pensionerades den 31 maj.

Lars Sjöman, förrådet, anställd sedan 1972, 
pensionerades den 31 maj.

Uno Englund, underhåll, anställd sedan 1973, 
pensionerades den 31 maj.

Kurt Ågren, automation, anställd sedan 1986, 
pensionerades den 16 juni.

Roger Bergström, produktion, anställd sedan 
1986, pensioneras den 30 juni.

Lilian Hedell, underhåll, anställd sedan 1974, 
pensioneras den 7 juli.
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