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Flaggskeppet diskuterades  
vid ministerbesök i Indien

Den sex personer stora delegationen 
från Näringsdepartementet besökte 
Aditya Birla i mitten av november. 
Förutom diskussioner på huvudkon-
toret i Mumbai så besökte delegatio-
nen Birla-gruppens utvecklingscenter 
för textilforskning i Kharach liksom 
det intilliggande viskosbruket.

Vid den presskonferens som hölls 
betonade Landsbygdsministern 
att man är intresserad att utveckla 
samarbetet kring smarta textilier och 
samarbetet generellt mellan länderna, 
var Flaggskepp Bioraffinaderi kom-
mer in i bilden är dock för tidigt att 
spekulera kring.

VD Lars Winter betonar att den 
viktiga virkesfrågan måste få en lös-
ning innan projektet kan gå vidare 
och innan intressenterna kan fatta 
beslut om fortsatt engagemang. 

– Förstudien visar att det krävs en 
stor ökning av massavirkesleveran-
serna. Trots att tillväxten i de svenska 
skogarna är betydligt större än av-
verkningarna så är skogsindustrin 
i Norrland redan idag beroende av 
importerat virke. Frågan om vir-
kesförsörjningen måste därför lösas 
innan det finns förutsättningar för att 
driva projektet vidare, säger Lars och 
tillägger;

– Löser vi virkesfrågan tror jag 
säkert att även finansieringen går att 
lösa.

Viktig hållbarhet
Det råder inget tvivel om att hållbar-
hetsfrågorna har en hög prioritet hos 
Näringsdepartementet och reger-
ingen. Indienbesöket kan ses som 
en uppföljning på det tidigare mötet 
mellan den indiska premiärministern 
Narendra Modi och Stefan Löfvén 
där områden som innovation och 
forskning diskuterades liksom insat-

ser för att öka volymen av bilateral 
handel. Representanter för Aditya 
Birla deltog även vid det nyligen 
genomförda eventet "Make In India" 
i Stockholm som arrangerades av 
Indiens handels- och industriminis-
terium.

Öka handeln
Indien är en prioriterad marknad för 
regeringen då man ser stora möjlighe-
ter till ökad samverkan, särskilt inom 
området cirkulär och biobaserad 
ekonomi. Den bilaterala handeln mel-
lan de två länderna står för närva-
rande för över 2 miljarder dollar, med 
Indien som Sveriges tredje största 
handelspartner efter Kina och Japan.

Landsbygdsministern konstaterar 
att skogen är nyckeln i omställningen 
till en bioekonomi och kan användas 
till så mycket mer än det vi vanligt-
vis tänker på. Han tyckte att det var 
spännande att se hur Domsjös cel-
lulosaark behandlades på plats i det 
indiska viskosbruket i Kharach.

"Det är imponerande hur vår 
svenska skog kan bli till kläder av 
högsta kvalitet, bidra till en hållbar 
utveckling och skapa jobb och tillväxt 
både i Sverige och i Indien", skrev mi-
nister Bucht på sociala media under 
besöket.

Aditya Birla-koncernen är världens 
största tillverkare av viskos stapelfi-
ber. Domsjö Fabriker levererar drygt 
hälften av sin cellulosaproduktion till 
Aditya Birlas fiberenheter i Indien, 
Thailand, Kina och Indonesien. 

Största industriinvesteringen
Skulle Flaggskepp Bioraffinaderi 
bli verkligenhet är det den största 
industriinvesteringen i Sverige nå-
gonsin, det pratas om en kostnad på 
15-22 miljarder. Bara förstudien som 

genomförts under ledning av Proces-
sum har kostat 10 miljoner kronor. 

Förstudien leddes av Processum 
och stöttades av 13 företag repre-
senterandes såväl skogsägare som 
skogs-, kemi- och detaljhandelsföre-
tag. I förstudien uttalar konsultbo-
laget Pöyry goda förutsättningar för 
projektet. Ett förverkligande av en 
sådan anläggning är dock en lång 
process. Förstudien var det första 
steget för att ge underlag inför ett 
investeringsbeslut.

Nästa steg blir att tillsätta en 
projektorganisation som speciellt ska 
utreda hur tillgång på råvara kan 
säkras samt hur investeringen ska fi-
nansieras. Arbetet bedöms ta upp till 
tre års tid och ska utgöra ett konkret 
underlag för ett beslut om huruvida 
investeringen ska genomföras eller 
inte.  

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 
mötte Dilip Gaur, VD för Aditya Birlas 
affärsområde Pulp and Fiber. Här ses de 
på huvudkontorets i Mumbai.
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På omslaget syns landshövding Gunnar Holmgren tillsammans med operatör Per-Henrik Norberg. Foto 
Per Ågren, Media-Bild (även foto sid 6, 7 och 15).

kommentaren
av VD Lars Winter

Markras, kvinnor och filmteam. 
Mycket har hänt i Domsjö!
Under senaste tiden har vi fått en hel del uppmärksam-
het, såväl positiv som negativ. Det är trevligare att börja 
med det positiva! Vi har under en längre tid arbetat med 
mångfald och jämställdhet för att tillvarata de kvaliteter 
som en jämnare könsfördelning samt etnisk och kulturell 
mångfald tillför. Extra glada blev vi därför när lokal me-
dia uppmärksammade att vi nu har fler kvinnor än män i 
ledningen. Vi pratar aldrig kvotering, vi rekryterar alltid 
efter kompetens. Rätt person på rätt plats oavsett kön, 
bakgrund eller etnicitet. 

Positiv uppmärksamhet fick vi även efter besöket av 
Carina Berg med filmteam. Hon höll oss på halster länge 
men när avsnittet från Domsjö sändes nu i höst kunde vi 
konstatera att det blev ett positivt inslag och visst klarade 
hon jobbet som industrisanerade hos vår entreprenör De-
lete. Vi har även haft fler filmteam på besök. En intressant 
film om oss inledde höstens LO-konferens i Stockholm på 
tema hållbarhet.

Under hösten har vi haft invigning av vår nya pakete-
ringslinje för lignin i små säckar. Landshövding Gunnar 
Holmgren klippte bandet och talade kring utveckling 
av skogen och hållbara produkter. Det är ett ämne som 
har högsta fokus just nu. Det visar inte minst besöket 
som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht nyligen gjorde 
hos våra ägare i Indien. Det finns ett ömsesidigt intresse 
att öka handeln mellan länderna och särskilt gällande 
hållbara textilier. Delegationen från Näringsdepartemen-
tet besökte också ett av Aditya Birlas bruk för att se hur 
Domsjöcellulosan vidareförädlas till viskos. 

Vi får väldigt många frågor om viskostyger av desig-
ners och representanter från den svenska modebranschen, 
många vill öka användningen av viskos och ersätta olje-
baserade tyger. Att Stella McCartney valde att tillverka 
sin viskoskollektion med vår cellulosa som råvara har 

självklart hjälpt till. Nu är vi i Domsjö bara första steget 
i en lång värdekedja från skogsråvara till färdigt viskos-
tyg.  

Jag kan inte undvika att nämna sommarens kanske 
största händelse; markraset invid Moälven. Det fick 
oanad uppmärksamhet, kanske var det lite sommartorka 
hos nyhetsredaktionerna? Men självklart försöker vi 
vara öppna och delge information även när det händer 
mindre trevliga saker hos oss. Nu när de havererade 
avloppsledningarna är åtgärdade vill jag ta tillfället i akt 
att tacka alla inblandade, såväl våra egna medarbetare 
som entreprenörer och leverantörer, för ett fantastiskt 
engagemang. Jobben pågick dygnet runt och jag vet att 
några fick avbryta sina semestrar för att hjälpa oss. Stort 
tack, efter enbart elva dygn rullade fabriken igen och den 
gamla trätuben var ersatt med en ny tub av rostfritt stål.

Markraset fick sina konsekvenser. Vi valde att flytta 
fram höstens planerade stoppvecka för att komma ikapp 
med produktionen efter det ofrivilliga stoppet. Återigen 
fick vi ett fint gensvar från alla inblandade, ett flytta ett 
sedan länge planerat underhållsstopp är inte det enk-
laste. Men vi löste även den uppgiften tillsammans på ett 
mycket bra sätt.

Kalenderåretet 2017 går mot sitt slut. Det är svårt att sia 
om vad som väntar oss under nästa år i nya utmaningar 
och möjligheter. Helt säkert är dock att diskussionerna 
kring hållbarhet och biobaserad ekonomi har kommit för 
att stanna. Men innan vi firar in det nya året vill jag ta 
tillfället i akt att tacka alla medarbetare och samarbets-
partners för det engagemang ni visar i vår verksamhet. 
Ha en riktigt skön jul och ett gott nytt år!

FRILÄGGS

Den genomförda förstudien för Flaggskepp Bioraffinaderi visar på 

goda förutsättningar för projektet, det finns dock viktiga frågor att 

lösa innan nästa steg kan tas. Främst gäller det virkestillgången men 

även finansieringsfrågan. Projektet diskuterades även när lands-

bygdsminister Sven-Erik Bucht besökte Aditya Birla i Indien nyligen.
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Uppmärksammat 
markras

Lyckat underhållsstopp

Det blev ett slukhålsdrama utan dess 
like såväl inom landet som inter-
nationellt. Det hela uppdagades en 
söndagskväll när en förbipasserande 
medarbetare noterade att det upp-
stått ett hål på planen nedanför Drift- 
och underhållshuset, strax ovanför 
strandkanten mot Moälven. Hålet 
växte under några kvällstimmar till 
ett markras som omfattade ungefär 
åtta gånger åtta meter. Produktions-
chef Christin Norberg insåg att den 
kommunala räddningstjänsten borde 
kontaktas för att säkra att inte raset 
skulle påverka båttrafiken i Moälven.

– Vi var oroade över markrasets 
närhet till Moälven och risken för 
att jordmassor skulle följa med ner i 
vattnet, säger Christin. 

Sent under söndagskvällen/natten 
beslutade den kommunala rädd-
ningsledaren att stänga Moälven för 
passerande båttrafik och inte tillåta 
någon slussning av fritidsbåtar. Sam-
tidigt påbörjades nedbromsning och 
stängning av produktionen. Mar-
krasets utbredning blev oförändrad 
under natten och morgonen varför 
Moälven kunde öppnas igen redan 
morgonen därpå.

Tämligen omgående stod det klart 

att orsaken till markraset var haveri 
på en eller flera av de avloppsled-
ningar som finns nergrävda i backen. 
Ett haveri som underminerat marken 
och fått den att börja röra på sig. På 
samma underjordiska ställe passerar 
även fabrikens råvattentub, tuben 
för kemrenat vatten samt åtskilliga 
högspänningskablar. 

Efter det att noggranna riskana-
lyser gjorts kunde det första gräv-
arbetet komma igång på måndags-
eftermiddagen. Vattentuberna och 
högspänningskablarna säkrades upp 
och det sattes in säkerhetsväggar i 
grävområdet. Under veckan följde se-
dan ett intensivt arbete med att gräva 
och åtgärda de två avloppsledningar 
som bägge var påverkade. Under 
en stor del av tiden skedde arbetet 
dygnet runt.

– Vi har haft ett fantastiskt enga-
gemang hos såväl våra medarbetare 
som entreprenörer. Flera avbröt sina 
semestrar för att komma och hjälpa 
till. Utan detta engagemang hade vi 
aldrig kommit igång så pass bra som 
vi gjorde. Vi räknar med att det blev 
elva dygns produktionsbortfall. 

– Det är en allvarlig händelse som 
givetvis medfört stora ekonomiska 

konsekvenser. Dels kostnad för alla 
arbetsinsatser, dels kostnad för 
produktionstappet. Vi får även räkna 
med påverkan på cellulosakvaliteten 
under uppstarten av fabriken, säger 
Christin och tillägger;

– Vi är dock glada över att ingen 
människa kom till skada. Alla arbets-
insatser gjordes med högsta fokus på 
säkerheten.

Hur det kom sig att rören havere-
rade är ännu oklart. Att kontrollera 
och underhålla rörledningar ingår i 
fabrikens kontinuerliga underhåll.

– Just nu känns det som att vi 
kommer att öka fokus på detta om-
råde. Men det går aldrig att komma 
ifrån att vi har en äldre fabrik, även 
om den kontinuerligt underhålls, 
avslutar produktionschef Christin 
Norberg.  

Underhållsstoppet påverkades kraf-
tigt av sommarens markras och de 
havererade avloppsledningarna. För 
att komma igång med produktionen 
så snabbt som möjligt åtgärdades 
ledningarna provisoriskt. 

– Det oplanerade stoppet med-
förde brist på cellulosa till planerade 
leveranser, dessutom närmade sig 
underhållsstoppet vecka 38.

– Vi började därför diskutera 
möjligheten att flytta fram stoppet, 
dels för att hinna ikapp produktio-
nen, dels för att skapa möjlighet att 
åtgärda avloppsledningarna, säger 
produktionschef Christin Norberg.

Stoppet flyttades fram fyra veckor 
vilket även underlättade inköpen av 
material som behövdes till avlopps-
ledningarna.

– Visst var det en utmaning att 
planera om alla insatser. Ett under-
hållsstopp planeras långt i förväg och 
entreprenörer kontaktas i god tid, 
säger underhållschef Sven Westman 
och fortsätter;

– Vi är tacksamma över att alla 
förstod vår situation och gjorde sitt 
bästa för att planera om jobben till 
vecka 42. Med facit i hand tycker 
jag att vi lyckades lösa utmaningen 
mycket bra.

Området täcks
Insatserna på avloppsrören medförde 
att det fanns begränsad tillgång till 
avlopp vid såväl inbromsning som 
uppstart av fabriken. Det planerade 
vattenstoppet fick även förlängas. 
Avloppsrören åtgärdades med så 
kallad lining vilket innebär att de 
plastas invändigt. Det gäller samtliga 
rör som var berörda av markraset 
samt ytterligare ett avloppsrör. 

– Det är unikt att vi genomför så 
omfattande rörarbeten vid ett och 
samma tillfälle. Allt har gått bra och 
vi kommer att täcka igen området 
kring markraset till och med vecka 
52, fortsätter Sven.

I övrigt har årets underhålls-
stopp präglats av ovanligt många 
besiktningar, det som försvårat är att 
många kärl i kokeriet och kokvätske-

beredningen berörs av gaser. 
– Det var våra besiktningsinter-

valler som föll ut på det sättet. En 
försvårande faktor för arbetet var 
att kärlen inte gick att rengöra utan 
tillgång på avlopp, rengöringen fick 
därför göras innan vi kunde starta 
jobben på avloppsrören, säger Sven 
och fortsätter;

– Vi kan notera att vi haft en del 
rapporterade gashändelser men med 
tanke på omständigheterna med 
tömningar och besiktningar så tycker 
vi ändå att vi lyckats bra säkerhets-
mässigt. Vi har varit medvetna om 
riskerna och följt alla instruktioner 
noga.

Nu när stoppet är över kan det 
konstateras att nerköringen av fabri-
ken gick bra. Det gäller även upp-
starten även om det tappats ton då 
produktionen inte kom upp i fart och 
kvalitet så snart som det var tänkt. 

– Att vi körde sakta inledningsvis 
berodde på att en linje var stoppad i 
kokvätskeberedningen i kombination 
med att den ena sodapannan stod. 
Det medförde stora mängder grönlut 
och lignin att hantera, förklarar 
Christin. 

Många aktiviteter
Totalt under stoppet utfördes 1 350 
arbetsorder med 2 800 aktiviteter.

– Det är glädjande att vi under 
stoppet genomfört många inspektio-
ner i pannhuset med mycket positivt 
resultat. Vi kan rapportera om få ned-

slag och inga större överraskningar 
i den avdelningen, säger Sven och 
tillägger att överraskningar däremot 
mötte dem i kokvätskeberedningen 
och bioreningen där flera tankar var i 
sämre skick än förväntat.

En nyhet som utföll med positivt 
resultat var den så kallade ”line-
check” som gjordes avdelningsvis 
i samband med fabriksstarten. Det 
innebär ett mer strukturerat sätt att 
kontrollera respektive avdelnings 
utrustning inför start, exempelvis 
att ventiler står i rätt läge. Självklart 
har det gjorts tidigare men inte på ett 
sådant systematiskt sätt. 

En annan positiv nyhet var de utö-
kade samordningsmötena. Dagligen 
hölls såväl ett fabriksgemensamt 
möte, som ett möte för vardera lut- 
och fibersidan. Allt för att kunna sam-
ordna aktiviteterna inom respektive 
avdelning. Det gav bättre möjlighet 
till kommunikation och samordning 
vilket medförde att jobben överlag 
kunde genomföras mycket effektivt 
även om det var många människor 
involverade.

– Det gav oss inte bara ett effektivt 
arbete utan även ett säkrare stopp, sä-
ger Christin och betonar att det trots 
allt var omkring 600 entreprenörer på 
plats utöver den egna personalen.

– Alla medarbetare har ställt upp 
på ett otroligt bra sätt.

– Vår känsla är att årets stopp kän-
des välplanerat och lugnt, trots att det 
varit mycket att göra för alla. Mar-
kraset omkullkastade vår inledande 
planering och gav oss mycket extra 
arbete. Trots det har vi, tillsammans 
med alla inblandade, rott det i land 
på ett bra sätt.  

Visserligen var markraset stort men det var en viss överdrift när en kvällstidning skrev att fabriken var på väg ner i hålet.

I ekonomisern på panna 8 byttes en nivå av ekonomiserpaket. På bilden har några 
av böjarna kommit på plats.

Ingen har väl kunnat undgå det markras som inträffade inom industriområdet en 

söndag i slutet av juli. Uppmärksamheten från media var något utöver det vanliga. 

Direkt publicerades över hundra artiklar digitalt och sedermera i pappersmedia, lägg 

därtill återkommande uppföljningar. Kanske hade det en viss påverkan att den stora 

kvällstidningen gick ut med nyheten om att fabriken var på väg ner i hålet. 

Årets underhållsstopp är nu genomfört. Det kan summeras 

som lyckat ur såväl underhålls- som säkerhetssynpunkt. 

Jobben gick planenligt och ingen olycka har rapporterats.
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Ny ligninlinje ger små säckar

Landshövding Gunnar Holmgren 
konstaterade att det var en ära att få 
agera bandklippare. Han pratade om 
utvecklingen av hållbara produkter 
och vilken viktig omställning samhäl-
let står inför. Intresset för varornas 
ursprung ökar inte minst hos den 
yngre generationen.

– Vi är bara i början av en spännan-

de utveckling för vårt län, konstate-
rade landshövdingen och pratade om 
möjligheterna att bruka skogen och 
utvinna fler skogliga produkter.

– Västernorrlands län består till 74 
procent skog, så råvaran finns här.

Viktigt utvecklingssteg
Lars Winter inledde invigningen.

Landshövding Gunnar Holmgren och VD Lars Winter   gör tummen upp för den nya investeringen i Domsjö.

– Investeringen är ytterligare ett 
steg i utvecklingen av vårt bioraffina-
deri. Vi är glada över att våra ägare, 
Aditya Birla, ser vår potential och 
vill fortsätta att driva utvecklingen 
tillsammans med oss i Domsjö.

Innan maskinen startades berät-
tade marknadschef Mats Nytorp om 
marknadsläget och utvecklingen av 

Den nya paketeringslinjen för lignin är nu invigd och tagen i drift. Nu kan lignin-

pulvret nå nya kunder i små säckar om 25 kilo. Landshövding Gunnar Holmgren 

klippte det blågula bandet och kunde därefter trycka på startknappen under 

överinseende av operatören Per-Henrik Norberg.

Bengt Joensson, tidigare ansvarig för ligninförsäljningen, 
dokumenterade starten av anläggningen.

Den nya förpackningslinjen 
är redo för invigning.

Frv Åke Eriksson, landshövding Gunnar Holmgren, 
Christina Moe, Lars Winter samt Mats Nytorp.

Landshövding Gunnar Holmgren klippte det blå-gula 
bandet och förklarade den nya ligninlinjen invigd.

Christina Moe och Åke Eriksson berättar om det lyckade projektet.Domsjös lignin kan nu exporteras ut i världen förpackat i små säckar om 25 kilo.

Särskilt inbjudna var Bertil Granstedt tv och Hans-Erik 
Andersson, Domsjös första ligninoperatörer. 

ligninverksamheten. På plats denna 
dag fanns även hans föregångare, 
Bengt Joensson, som var med och 
utvecklade Domsjös ligninaffär när 
den tog fart i början av 2000-talet. 

Om projektet samt utrustningens 
beskaffenhet berättade Christina 
Moe och Åke Eriksson. Sedan kunde 
anläggningen starta och gästerna fick 
se det bruna pulvret packas i nya 
25-kilos säckar.

Inbjudna gäster denna dag var re-
presentanter från kommunen, grann-
företagen och leverantörer liksom alla 
som på olika sätt varit engagerade i 
projektet. Särskilt inbjudna var Bertil 
Granstedt och Hans-Erik Andersson. 
De var de två första operatörerna 
som jobbade vid lignintorkarna när 
de uppfördes år 2009 respektive 2011. 

Idag är de bägge pensionärer och 
uppskattade att få vara med denna 
historiska dag.

Lyckat projekt
– Den nya linjen är en investering på 
30 miljoner kronor. Arbetet har gått 
mycket bra, i princip planenligt och 
utan allvarliga tillbud. 

–Vi startade vid årsskiftet och 
förutom installation av maskinutrust-
ningen har projektet omfattat bygget 
av en ny lokal vilken även inrymmer 
ett nytt manöverrum, berättar Chris-
tina Moe.

De bägge linjerna körs i dagsläget 
av en operatör på skift och en ope-
ratör under dagtid. Småsäckspake-
teringen 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 lastas de nya 25-kilos säckarna på 
lastbil.

– Lastning sker inomhus i det nya 
lagertältet som även ingår i inves-
teringen, säger Åker Eriksson och 
tillägger:

– Tältet är utformat så att bilen kör 
in genom den ena kortsidan, lastas 
och kör rakt fram och ut genom den 
andra kortsidan. Allt för att under-
lätta lastning vid tex dåligt väder.

Invigningsdagen fortsatte sedan 
med Öppet Hus för alla medarbetare. 
Dagen till ära bjöds det även på tårta 
för alla på respektive arbetsplatser.  
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Malin Kjellsson  ǀ  Redovisningsekonom
❱❱ – Mina stora arbetsuppgifter är projektuppföljning 
och försäkringsadministration. Projektuppföljning 
innebär att månads- och årsvis göra rapporter för inves-
teringar och större reparationer. Jag ansvarar även för 
företagets ekonomiska anläggningsregister som stäms av 
kvartalsvis och jobbar med försäkringsadministration. 
Jag gör löpande rapportering inom kreditförsäkring för 
lignin, medverkar vid kreditbevakning av ligninkun-
der och ser till att kvartalsvisa möten genomförs med 
marknadschef lignin. I och med att Domsjö Fabriker 
är momsregistrerade i Tyskland så ansvarar jag för att 
rapportera den tyska momsen. Jag arbetar även med att 
regelbundet uppdatera ekonomihandboken.

Erica Kallin  ǀ  Redovisningsekonom
❱❱ – Mitt huvudsakliga ansvarsområde är redovisning 
för intressebolaget Domsjö Fiber och ansvaret för att 
sammanställa bokslutet månadsvis och årsvis. Det inne-
bär att månads- och årsvis ta fram resultat- och balans-
räkning samt kassaflödesrapport. Jag ser även till att vir-
kes- och biobränslelagerintygen upprättas samt ansvarar 
för månadsvis lagervärdering inom Domsjö Fiber. Vidare 
ansvarar jag för att års- och månadsvis kostnadsuppfölj-
ning sker per sortiment. Löpande under månaden jobbar 
jag med avstämning av kund- och leverantörsreskontran 
i ekonomisystemet samt ansvarar för att utbetalningar 
sker till leverantörer och kontrollerar inbetalningar från 
kunder inom Domsjö Fiber. Jag sköter även utfakture-
ringen av avtal för Domsjö Fabriker och tar hand om den 
löpande bokföringen för Aditya Group.

Ulla Ögren  ǀ  Redovisningsansvarig
❱❱ – Jag är redovisningsansvarig vilket bland annat 
innebär att jag är inblandad i både månads- , kvartals- 
och årsbokslut varefter jag upprättar koncernbokslut. Vi 
redovisar enligt de internationella reglerna, IFRS. Det är 
mitt ansvar att se till att vi följer dessa regler när årsre-
dovisningarna upprättas. Jag har löpande kontakt med 
våra revisorer och gör även inkomstdeklarationerna för 
bolagen. I mina arbetsuppgifter ingår även att bokföra 
och avstämma lönekostnader löpande under året och 
att budgetera personalkostnaderna för kommande år. 
Jag ska se till att vi följer redovisnings- och skatteregler 
vilket innebär att jag har små projekt igång hela tiden.

Christine Isaksson  ǀ  Redovisningsekonom
❱❱ – Mina arbetsuppgifter innebär att jag gör alla utbe-
talningar för Domsjö Fabriker. Jag tar också emot alla 
inbetalningar. I arbetet ingår att göra löpande bevakning 
av kundreskontran och ge information till respektive 
marknadsavdelning. Veckovis gör jag en kortsiktig pla-
nering av likvida medel. Jag ansvarar även för avtalsfak-
turering, främst kvartals-, halvårs- och årsfakturor och 
diverse avstämningar under boksluten. Det är mig ni 
kommer i kontakt med när ni behöver förskott för tex en 
resa eftersom jag ansvarar för företagets kassafunktion. 

Ekonomi- och Finansavdelningen frv Carola Hägglund, Christine Isaksson, Malin Kjellsson, Helene Andersson, Maria Ljung, Ulla 
Ögren, Emma Lindström och Erica Kallin.

Varje år hanteras närmare 19 000 leveran-

törsfakturor vid Domsjö Fabriker. Den tidi-

gare manuella hanteringen har nu ersatts av 

digitala fakturor, ett inläsningssystem och ett 

fakturahanteringssystem.

Nu är det slut på tiden när fakturor kom i posten, 
togs emot av ekonomiavdelningen och skickades via 
internposten till och från medarbetarna i organisa-
tionen. Emma Lindström och Helene Andersson, 
arbetar som bäst på att introducera det nya systemet 
som berör upp emot ett hundra medarbetare i orga-
nisationen, det vill säga de som attesterar, konterar 
eller kontrollerar leverantörsfakturorna. 

– Övergången till digital hantering har varit på 
gång under en längre tid. Det har dragit ut på tiden 
då vi haft tekniska frågor att lösa mot våra befintliga 
affärssystem, säger duon.

Målsättningen är att alla inkommande leveran-
törsfakturor ska vara digitala, en särskild mottag-
nings mailadress kommer inom kort att tas fram. De 
fakturor som kommer i pappersformat skannas för 
att kunna föras in i systemet.

Nu i inledningsskedet har det varit ett intensivt 
arbete men tanken på sikt är att den digitala hante-
ringen ska spara arbetstid för såväl Ekonomi- och 
Finansavdelningen som för övriga berörda i organi-
sationen. Systemet kommer även att underlätta för 
användarna att ta del av historik.

– Det är enkelt att ta fram äldre fakturor om man 
exempelvis behöver kolla någon uppgift. Tidigare 
fick vi leta pappersfakturor i pärmarna, avslutar 
Emma och Helene.  

Pappershanteringen av fakturor är snart ett minne blott 
för Emma Lindström tv och Helene Andersson.

Avdelning Ekonomi och Finans 
Vem gör vad? 

Carola Hägglund  ǀ  CFO/Ekonomi- och Finanschef
❱❱ – Jag har det övergripande ansvaret för den ekonomis-
ka och finansiella verksamheten i företaget. Som chef  har 
jag ledningsansvaret för ekonomi- och finansfunktionen 
vilket även innebär ansvar för att utveckla avdelningens 
medarbetare och vårt gemensamma arbete. I mitt arbete 
ingår att sköta den finansiella biten såsom bankupphand-
lingar, valuta- och elprissäkringar. Jag ser även till att 
anläggningen har ett fullgott försäkringsskydd. Jag har 
även en nära kontakt med våra ägare och övriga ekono-
mifunktioner inom Aditya Birla.

Helene Andersson och Emma Lindström   
ǀ  Redovisningsekonomer
❱❱ – Vi har två befattningar som har samma arbetsinne-
håll, dvs arbetar med leverantörsfakturor. Vi registrerar, 

konterar och godkänner leverantörsfakturor, bevakar 
eventuella betalningspåminnelser och avstämmer leve-
rantörsreskontran för Domsjö Fabriker. 

Maria Ljung  ǀ  Redovisningscontroller
❱❱  – Jag arbetar med resultatuppföljning och produkt-
kalkylering för samtliga affärsområden. I mina arbets-
uppgifter ingår även att göra budget- och prognoser för 
affärsområdena. Resultatet och rörliga kostnader följs 
upp mot budget och senaste prognos med avvikelseför-
klaring. Jag ser även till att träffa budgetansvariga för att 
regelbundet följa upp fasta kostnader mot budget och 
prognos. Dessutom arbetar jag med specifika utveck-
lingsprojekt inom ekonomifunktionen och jag kommer 
gärna ut på tex arbetsplatsträffar för att berätta om det 
ekonomiska utfallet.  

TEMA EKONOMI & FINANS TEMA EKONOMI & FINANS

Ekonomi- och finansavdel-
ningen ansvarar för ekonomisk 
styrning, planering, redovisning 
och uppföljning inom Domsjö 
Fabriker.  
   Avdelningen är dels en kon-
trollfunktion som ser till att bo-
laget följer regler och uppfyller 
krav från myndigheter, dels en 
rådgivare inom bolaget. 

De huvudsakliga ansvarsområ-
dena är budget, prognos och 
bokslut, både internt och externt, 
och i övrigt hjälpa organisatio-
nen med ekonomiska analyser, 
utredningar och övriga ekonomi-
relaterade spörsmål. 
   Avdelningen ansvarar även för 
ekonomirelaterad rapportering 
till externa intressenter, såsom 

skatteverket, bolagsverket och 
andra myndigheter och finansiä-
rer etc.
   Dessutom ser avdelningen till 
att anläggningen är rätt försäk-
rad, säkrar upp inbetalningar 
från kunder, följer säkringspolicy 
gällande elpris och valutakurser 
samt ansvarar för kontakt med 
finansiärer.

FAKTA |  E k o n o m i -  o c h  F i n a n s a v d e l n i n g e n

Ny fakturahantering
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Domsjö Fabriker har de senaste åren 
nominerat medarbetare och arbets-
grupper för olika utmärkelser inom 
Aditya Birla Awards. Inför den stora 
galan i Mumbai bjuds de nominerade 
in och vilka som sedan hedras med 
en utmärkelse tillkännages under 
galakvällen. Förutom äran så utgörs 
priset av en statyett och ett diplom 
som utdelas av Mr Birla på scenen. 

Joakim Rönström fick utmärksen 
i kategorin "Emerging Professional" 
vilken riktar sig till yngre medarbe-
tare med en anställningstid på max 
sex år. Totalt var det cirka 100 medar-
betare som var nominerade i denna 
kategori.

– Vi var den största kategorin 
och jag uppskattar att ungefär en 
tredjedel fick motta en utmärkelse, 
säger Joakim som nu har sin statyett 
och sitt diplom på arbetsrummet i 
Fabrikskontoret.

Överaskande nominering
Joakim berättar att han blev förvånad 
när Lars Winter frågade om han fick 
nominera honom.

– Jag får erkänna att jag inte hade 
någon aning om vad det skulle 
innebära. Självklart blev jag glad och 
hedrad. Bara nomineringen var nog 
för mig, jag såg resan och en eventu-
ell utmärkelse som en fin bonus.

– Sedan var det aningen spännan-
de. Jag är inte så van att resa och har 
aldrig tidigare varit utanför Europa. 
Jag hade heller ingen aning om vilket 
stort event det faktiskt var med flera 
hundra deltagare från alla verksam-
heter över nästan hela världen.

– Jag insåg rätt snart att jag inte 
kunde presentera mig som Joakim 
från Domsjö utan att jag nu även 
representerade affärsområdet Pulp 
and Fiber.

Det blev en snabb visit i Mumbai 
för Joakim. Han anlände under natten 
mot torsdagen. Senare samma dag 
var det genrep under hela eftermid-
dagen. Alla deltagare bussades ut till 
den stora arenan för att få informa-
tion var de skulle sitta, hur de skulle 
stå, hur de skulle ta emot och tacka 
för en eventuell utmärkelse. Allt i 
minsta detalj. Dagen avslutades med 
mingel och mat. Fredagen inleddes 
med ett möte med Mr Birla.

– Han behandlades som en me-
gakändis och många trängde sig fram 
för att ta en bild av honom. Mr Birla 
höll också en information för oss 
som avslutades med frågestund och 
fotografering.

Gala i toppklass
Under fredagens gala varvades utde-
landet av utmärkelser med underhåll-
ning i toppklass, Mr Birla höll även 
tal under kvällen.

– Det fanns mycket tid för mingel 
så jag lärde känna flera medarbetare 
från främst Kanada och USA. Jag har 
lärt mig en del om Aditya Birla, nu 
förstår jag hur stort företaget verkli-
gen är.

– Samtidigt har jag fått en liten 
inblick av landet Indien. Jag får 
erkänna att jag sett olika sidor, galan 
och hotellet med lyx och flärd i kon-
trast till fattigdom. När vi transporte-
rades med buss till arenan såg jag hur 

människorna bodde på gatorna och 
hur små barn låg intill bilvägen. Det 
ger lite perspektiv på vår vardag här i 
Sverige.
Joakim är glad över att han fick möjlig-
het att resa till Indien och delta i galan.

– Jag är tacksam att jag fick denna 
chans, det blev ett mycket fint minne. 
Jag hoppas att alla andra medarbetare i 
Domsjö kan se det som en inspiration, 
att det finns möjlighet att få vara med 
om detta. Vi har många duktiga och 
hårt jobbande medarbetare i Domsjö 
som skulle vara värda detta.

Joakim har jobbat som miljöingenjör 
i Domsjö i snart tre år. Han är utbil-
dad inom Miljö- och Hälsoskydd vid 
Umeå Universitet och efter sin examen 
jobbade han cirka 1,5 år på fabrikens 
driftslaboratorium. Han har även hun-
nit jobba med kommunala miljöfrågor 
inom Strömsunds kommun.  

Fin utmärkelse till Joakim 

Joakim Ronström fick motta statyetten 
och diplomet ur Mr Birlas hand.

I Domsjö Fabrikers avdelning för 
indunstning avdrivs vatten ur luten 
med bland annat Lockmankolonnen. 
Den är samtidigt producent av ke-
miskt renat varmvatten till den övriga 
processen. 

Lockmankolonnen är avdelningens 
största avdrivare och dess energiför-
brukning hade under flera år varit 
stigande. De båda operatörerna, 
lämnade in var sitt förslag på hur 
förbrukningen av ånga skulle kunna 
minskas. Förslagen lämnade in under 
2014 och sedan dess har duon slutat 
på Domsjö för att bli pensionärer.

Produktionsingenjör Åke Eriks-
son, har på uppdrag av Domsjös 

förslagsverksamhet, räknat på de 
bägge förslagen. Han förklarar att 
det ena förslaget handlar om att öka 
flödet genom värmeväxlaren genom 
ökat tryck (modifierad tvättledning), 
medan det andra förslaget innebär 
att natriumhydroxid används för att 
lösgöra svavel och andra beläggning-
arna på värmeväxlarens värmeytor. 
Beläggningar som försämrar cirku-
lationen av surlut och ger stigande 
ångförbrukning.

Gav resultatet direkt
De bägge förändringarna gjordes 
under år 2014. Relativt omgående 
syntes en sjunkande ångförbrukning. 

Jämfört med år 2013 uppgick minsk-
ningen till cirka 7-8 ton per timme 
vilket innebär en inbesparing på 
drygt 15 miljoner kronor per år.

– De bägge förändringarna är 
geniala och har bidragit till den po-
sitiva utvecklingen av ångförbruk-
ningen, konstaterar Åke Eriksson.

Eftersom det är omöjligt att av-
göra om någon förändring påverkat 
mer eller mindre har ledningen be-
slutat att de bägge förslagsställarna 
får dela på 1,5 förslagsbelöning av 
maxstorlek. 

Omräknat i pengar innebär det att 
Birger och Kjell Arne får vardera  
100 800 kronor.  

India Unlimited arrangeras årligen 
av den indiska ambassaden i 
Stockholm. För ambassadör Mrs. 
Monika Kapil Mohta är det ett vik-
tigt arrangemang för att utveckla 
samarbetet mellan de två länderna, 
inte bara affärsmässigt utan även 
kulturellt. Som den enskilt största 
indiska investeringen i Sverige har 
det varit naturligt för Domsjö Fa-
briker att delta som en av huvud-
sponsorerna.

Domsjö fanns på plats med en 
monter under The Business Day. 
Utvecklingsingenjör Johanna Eriks-
son var även huvudtalare i den del 

Domsjös monter under kulturveckan bemannades av Ingrid Öhman, Johanna 
Eriksson och Monica Backerholm.

India Unlimited del av kulturveckan

Joakim Rönström har prisats för sitt framgångrika miljöarbete i 

Domsjö. Han fick motta en fin utmärkelse i samband med galan 

Birla Awards i Mumbai. Utmärkelsen delades ut av Mr Birla.

Duo belönas för fina förslag
Tack vare två briljanta förslag kan de före detta operatörerna Birger Håkanson 

och Kjell Arne Jonsson se fram emot ett extra tillskott i kassan. De belönas 

med vardera drygt 100 000 kronor för sina respektive förslag om förbättringar 

som sänkt lockmankolonnens ångförbrukning.

Alla hundra nominerade fick ta plats på scenen, därefter fick de utvalda gå fram och motta sin utmärkelse.

Sedan flera år tillbaka arrang-

eras varje höst Stockholms 

Kulturfestival. Årets festival-

tema var Indien. Vad kunde 

då passa bättre än att arrang-

emanget India Unlimited fick 

ingå som en del av kulturfes-

tivalen?

av föreläsningarna som hade temat 
Textile 2047 och handlade om ut-
vecklingen av textilindustrin under 
de kommande 30 åren. Johanna be-
rättade bland annat om Aditya Birlas 
varumärke Liva. Johanna deltog 
även i den efterföljande paneldis-
kussionen på Stockholm Waterfront 
Congress Center.

Samma kvälls hölls även den 
traditionella galamiddagen med 

400 gäster. Det var representanter 
från regering, UD, Stockholms stad 
och självklart många företag. Under 
kvällen uppmärksammades Indiens 
70 år av självständighet som firats ti-
digare samma vecka. Under samma 
vecka inledde flygbolaget Air India 
direktflyg mellan de två länderna. 
Premiärturen genomfördes med 
en besättning enbart bestående av 
kvinnor.  
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Stort engagemang för 
nytt miljötillstånd

Det blev en rivstart för Malin Nygren 
på jobbet som ny chef för avdelning 
HSEQ. Hon kastades direkt in i arbe-
tet med ett nytt miljötillstånd efter-
som avdelningen är lite av spindeln i 
nätet i tillståndsarbetet. Avdelningens 
ansvar omfattar de viktiga områdena 
hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet.

– Jag ser det från den positiva 
sidan. Det är mycket värt att få möj-
lighet att vara med om en så nog-
grann genomgång av verksamheten 
som en ansökan medför. Det ger mig 
stor kunskap som jag bär med mig i 
framtiden, säger Malin och betonar 
att arbetet fortfarande leds av Lisa 
Vedin, projektledare och konsult från 
ÅF.

Ansökan om ett nytt miljötillstånd 
lämnades in till Mark- och miljö-
domstolen 2016. I juni 2017 hölls ett 
muntligt förberedande möte i Domsjö 
med såväl domstol som myndigheter. 
Mötet resulterade i att domstolen bad 
Domsjö komplettera sin ansökan med 
de nya frågeställningar som kommit 
från remissinstanserna och därefter 

lämna in en ny reviderad ansökan 
senast 28 februari 2018. 

Sju delprojekt
Det beslutades att det fortsatta arbe-
tet skulle bedrivas i projektform och 
direkt efter sommaren hölls ett upp-
startsmöte. En styrgrupp har utsetts 
med representanter från ledningen. 
Arbetet är sedan uppdelat i följande 
sju delprojekt; Säkerhet, Biorening, 
Utsläpp till vatten, Utsläpp till 
luft, Buller, Dagvatten och Energi. 
Delprojekten har utsedda delprojekt-
ledare och man jobbar på bred front 
i organsationen med tillsatta delpro-
jektgrupper. 

– Delprojektledarna har jobbat med 
att samla in faktamaterial kopplade 
till myndigheternas frågeställningar. 
Därefter har arbetet fördelats inom 
grupperna. Engagemanget är verk-
ligen stort i hela organisationen, alla 
är medvetna om hur viktigt det är för 
vår framtid, fortsätter Malin.

Projektens arbete antas resultera i 
ett antal löften om kommande inves-
teringar och utredningar. 

– Vi kan redan nu ana vilka inves-
teringar som förmodligen kommer 
att krävas men det är svårare att veta 
exakt vilka utredningar som vi kom-
mer att måste göra på sikt. När vi har 
bättre insikt kommer vi att se över 
projektorganisationen för att priorite-
ra och koncentrera rätt arbetsinsatser.

Det är ett omfattande och kostsamt 
arbete som pågår. Förutom de egna 
medarbetarna har ett antal externa 
konsulter engagerats. 

– Lägger vi tid och resurser på 
ett bra förarbete blir vi klokare och 

skapar förutsättningar för att kunna 
göra något bra av det. Det skulle 
kosta oss mer att göra ett slarvigt 
arbete som skulle kunna innebära 
att domstolen ger oss fler föreläg-
ganden.

Troliga krav på investeringar inne-
fattar en ny byggnad som innesluter 
lossning av svaveldioxid, bullerdäm-
pande åtgärder och en ny mätplats 
för kontroll av stoftutsläpp. 

– Självklart vill inte störa vår 
omgivning med varken buller eller 
annat. Tyvärr är det mänskliga örat 
så känsligt att vidtagna åtgärder inte 
alltid märks även om de är mätbara. 
Det samma gäller lukt, där vi arbetar 
med att hitta de svavelföreningar 
som tros vara orsaken. Även om lukt 
och buller är ofarligt kan de själv-
klart vara besvärande för närboende, 
så vi tar detta arbete på största allvar.

Villkor tills vidare
Den 28 februari är sista dagen för 
inlämning av ansökan, den är då 
kompletterad med svar på myndig-
heternas frågor och Domsjös förslag 
till villkor. Arbetet går därefter in i en 
ny fas med att utföra det man åtagit 
sig. Remissinstanserna kommer att få 
tillfälle att reflektera även över den 
nya ansökan och förmodligen kom-
mer det att framkomma fler frågor 
för Domsjö att besvara.

När Domsjö och remissinstanserna 
är någorlunda överens kommer 
domstolen att kalla till förhandling. 
Domstolsförhandlingen beräknas 
kunna ske tidigast under hösten 
2018. Domstolen kommer då till 
Domsjö för att göra en syn på plat-
sen. Domsjö får möjlighet att berätta 
och förklara och myndigheterna 
finns på plats som motpart.

Domen som sedan faller från 
Mark- och miljödomstolen innehåller 
villkor för verksamheten som gäller 
tills vidare.  

Uppvaktning av Domse Latvia 15 år
Domsjös dotterbolag i Lettland, 
Domse Latvia har firat 15-års 
jubileum. Det gjordes med en 
middag i Riga. På plats var de 14 
medarbetarna, bolagets styrelse 
samt medarbetarna vid Domsjö 
Fiber som har ett nära samarbete 
med det lettiska virkesbolaget. 
Inbjudna var även affärspartners. 

I samband med middagen läm-
nade Domsjö Fabriker och Domsjö 
Fiber över en gemensam gåva till 
jubilaren i form av en skotare och 
en skördare i miniatyr fäst på en 
träbricka. Kvällen avslutades med 
att beskåda ett vackert fyrverkeri 
från hotellets takvåning.  

Lars Samuelsson, VD Domsjö Fiber och Lars Winter, VD Domsjö Fabriker lämnar 
över en gåva till Juris Pugulis som är VD i Domse Latvia. På bild syns även en av 
kvällens underhållare.

Cellulosan topprankad 
av miljöorganisation

Aditya Birla har uppmärksammats 
för sitt hållbarhetsarbete. Det är Birla 
Cellulose som rankats i topp av den 
kanadensiska miljöorganisationen 
Canopy. Ett mycket bra betyg.

– Som stolt leverantör av cellulosa 
till våra ägare är det självklart trevligt 
att det uppmärksammas, kommen-
terar Magnus Lundmark, marknads-
chef cellulosa i Domsjö.

Skogsråvaran i fokus
Ungefär hälften av Domsjös cellulosa 
går till ägarna Aditya Birla som bland 
annat producerar Birla Cellulose. 

Aditya Birla har även tidigare legat 
bra till i Canopys rapport, men aldrig 
rankats i topp. Rapporten ”The Hot 
Button Issue” omfattar de tio största 
globala producenterna av vedbasera-
de fibrer, vilket motsvarar 70 procent 
av marknaden. Magnus Lundmark 
berättar att det är förutom Aditya 
Birla även konkurrenten Lenzing som 
ofta får höga betyg.

– Just nu är det stort fokus på 
skogsråvaran. Att vi använder oss av 
hållbart brukade skogar och spårbar 
råvara. För oss är det en stor fördel 
att vi är certifierade enligt såväl FSC 

och PEFC. Det är ett bevis på att vi 
lever upp till de höga förväntning-
arna. Det underlättade även när 
miljöorganisationen Canopy besökte 
oss tidigare för en revision av vår 
verksamhet, säger Magnus.

Rapporten omfattar olika kriterier 
som viktas med poäng. Denna gång 
har den kompletterats med nya krite-
rier såsom prioriteringar för bevaran-
delösningar och öppenhet, där Birla 
Cellulose får högsta betyg. 

Viktig del av globala ekosystemet
Från affärsområdet Pulp and Fi-
ber, där Domsjö Fabriker ingår, är 
man mycket glada över rapportens 
resultat. VD Dilip Gaur är stolt över 
rankningen och det erkännande för 
Aditya Birlas hållbarhetsarbete som 
det innebär. För honom stärker det 
tron på att hållbarhet är affärsstrate-
gins kärna. Dilip Gaur konstaterar 
att skogsbruk med hög bevarande-
värde är en viktig del av det globala 
ekosystemet. Vid tillverkning av Birla 
Cellulose används endast hållbart 
framställd fiber. Målsättningen är att 
leverera kvalitetsprodukter samtidigt 
som miljön skyddas, vilket gäller 
inom hela affärsområdets verksamhet.

Viskosfibrer finns i två former, vis-
kosstapelfibrer (VSF) samt Filament. 
VSF är bomullsliknande, fibern 
kardas och spinns till tråd. Dess 
egenskaper påminner även om bom-
ullens. Viskosfilament blir däremot 
en tråd direkt i viskosprocessen och 
dess egenskaper är generellt mer 
silkeslika.

Textil- och hygienprodukter
Birla Cellulose är VSF och används 
framförallt i kläder men även i mö-
bel- och hemtextilier men återfinns 
även inom Non-Woven (främst 
hygienprodukter). Birla Cellulose är 
det övergripande varumärket som 
samlar ett flertal varumärken såsom 
Birla Viscose, Birla Modal etc. Fibern 
kan användas i sin ursprungliga 
form eller blandas med andra fibrer 
för att uppnå olika egenskaper. 

Inom Aditya Birla startade pro-
duktion av VSF 1954 i det indiska 
bruket Nagda. Verksamheten har 
därefter ökat stadigt, idag är Aditya 
Birla en ledande aktör inom VSF. 
Domsjö Fabriker var under många 
år en viktig cellulosaleverantör 
innan Aditya Birla förvärvade bru-
ket 2011.  

Malin Nygren är ny chef för avdelning HSEQ. 
Hon hamnade i hetluften direkt med det 
pågående arbetet med miljötillståndet.

Arbetet med Domsjös nya miljötillstånd fortsätter. Sommarens 

diskussion med remissinstanser och domstol resulterade i att en ny 

reviderad ansökan ska lämnas in i februari nästa år. Arbetet som 

bedrivs i projektform engagerar många i organisationen. 

Aditya Birla har uppmärksam-

mats för sitt hållbarhetsarbete. 

Det är Birla Cellulose som ran-

kats i topp av den kanadensiska 

miljöorganisationen Canopy. 

Ett mycket bra betyg.
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Tufft jobb för Carina Berg

Filmteamet hade sett ett klipp på 
sociala media från företaget Delete 
och hur de jobbade med industrisa-
nering. De kontaktade Delete för att 
höra om det var möjligt att göra ett 
inslag med Carina som industrisa-
nerare. Eftersom Delete utför en hel 
del jobb inom Domsjö Fabriker så 
kom frågan om det var möjligt att 
genomföra inspelningen tillsammans 
i Domsjö.

Under nästan två arbetsdagar var 
filmteamet på plats. Besöket inleddes 

Uppvaktning av trotjänare
Carina Berg provar på jobbet som industrisanerare med Delete hos Domsjö Fabriker.

Redo för inspelning, frv Tomas Hörlin Delete, Christer Jonsson Domsjö Fabriker, 
Tobias Blomquist Delete, Carina Berg och Gunilla Kihl Domsjö Fabriker.

Carina Berg spolar en bassäng i renseriet 
tillsammans med Tobias Blomquist.

Inspelningen omgärdades av stort fokus 
på säkerhet. Krister Lundgren informerar 
inför sprängsotningen i pannhuset.

Traditionsenligt hålls uppvaktning 
för pensionärer och de som jobbat i 
25 år, i december vart annat år.

Denna gång var det sex medarbe-
tare som mottog en minnesgåva efter 
att ha jobbat i Domsjö sedan år 1991 

I slutet av januari besökte Carina Berg med filmteam Domsjö för att 

spela in ett avsnitt i serien Världens tuffaste jobb med Carina Berg. 

Resultatet visades nästa nio månader senare och visst blev det ett 

tufft jobb som industrisanerare.

med sedvanlig säkerhetsinforma-
tion innan arbetet tillsammans med 
Tomas Hörlin och Tobias Blomquist 
på Delete, kunde påbörjas. Carina 
fick prova på att rengöra bassänger i 
renseriet samt genomföra en spräng-
sotning på den ena sodapannan. Hur 
det gick? Ja, det som hon trodde var 
ett städjobb var betydligt tuffare. Men 
visst fixade hon det. Inspelningen 
omgärdades av tysthetslöften fram 
tills dess att avsnittet skulle sändas i 
mitten av oktober i Kanal 5.  

och 1992. Nu är det inte bara tradi-
tionsenlig guldklocka som gäller, de 
flesta hade valt ett presentkort efter 
eget intresse. 

Drygt 30 pensionärer inbjöds 
till festen. VD Lars Winter tackade 

och överlämnade företagets gåva. 
Pensionärerna uppvaktades även av 
respektive fackförbund.

Förutom middag så blev det under-
hållning av KaLas vilket innebär Las-
se Sjöman, som förövrigt själv även 
avtackades denna kväll, och Karin. 
Under kvällen dök även pensionären 
Frida, alias Svea Bylund, upp för att 
ge goda råd inför pensionärslivet.
Kvällen avslutades med dans.  

En trevlig kväll på Brux blev det när pensionärer och  

minnesgåvomottagare för åren 2016 och 2017 samlades  

för uppvaktning.

Mottagare av minnesgåvor var frv Roine Näslund, Niclas Salomonsson, Anders Hellgren, Stig Björklund, Jonas Häggqvist och Kjell 
Berglund tillsammans med VD Lars Winter.

Följande pensionärer avtackades; stående frv; Björn Edström, Jan-Olof Persson, George Wigh, Lars Sjöman, Erik Karlsson, Roger Bergström, Ulf Jons-
son, Kurt Ågren, Thorbjörn Eriksson, Lennart Sellgren, Lars-Olof Lögdström, Lennart Carlsson, Leif Vesterlund, Sven Olov Forsberg, Jan-Åke Bohman, 
VD Lars Winter, Uno Englund, Sven Nordin och Billy Nordin. Sittande frv; Östen Nyberg, Christer Larsson, Lilian Hedell, Siv Eliasson, Björn Ohlsson och 
Kenneth Persson. Pensionärer som saknas på bilden; Lars-Göran Häggström, Birger Håkansson, Kjell Arne Jonsson, Kjell Hoppman, Esbjörn Forsgren, 
Ola Johansson, Per Lennart Söderlind, Urban Lundqvist, Karin Holmberg, Roger Sandin och Kent Olofsson.
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Domsjö Fabriker fortsätter att satsa på friskvård för 
sina medarbetare. Under hösten och vintern genom-
förs en danskurs där cirka 20 deltagare lär sig både 
bugg och foxtrott. 

Senare i vinter är det dags för skidkurs för intres-
serade, det planeras för grupper i klassisk stil och i 
skate. 

Kicki Moe från 
projektavdelningen 
lyckades bäst i golftävlingen 

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

  Nyanställningar

  Pensioneringar

Cornelia 
Ingelsson, 
Processoperatör

Diana Albán 
Reyes, Utvecklings-
ingenjör vik

Hanna Wiklund, 
Projektingenjör

Isak Hoverberg, 
Transport/skeppning
 

Lars Håkansson, 
Processoperatör

Natasja  
Andersson, 
Laborant vik

Peder Björklund, 
Processoperatör

Robert Häggström, 
Automations-
ingenjör

Roger Hägglund, 
Bygg/bax

Simon Edlund, 
Processoperatör
 

Tobias Ramén, 
Automations-
ingenjör

Sven-Olov Forsberg, Produktion, 
anställd sedan 1970, pensionerades 
den 30 september 2017.

Lars-Göran Häggström , Underhåll, 
anställd sedan 1972, pensioneras den 
31 december 2017.

Dans som friskvård

Domsjös företagsbuss har fått nytt utseende!


