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Björn övertar rodret i Domsjö

kommentaren
av V D L a r s W inte r

Prestigelös, tydlig, frågvis och med ett stort intresse för ledarskaps- och säkerhetsfrågor. Möt Björn Vedin som efter drygt
30 år lämnar Nouryon för att överta rodret för Domsjö Fabriker.
Den 1 augusti blir han VD.

Slutet på en era
och början på en ny
Efter sju år som VD på Domsjö Fabriker, och efter att
ha passerat 63 års ålder, är det dags för mig att dra mig
tillbaka och äga min tid själv i större utsträckning. Björn
Vedin har anställts och tar över som VD den 1 augusti.
Under min sista anställningsmånad kommer jag att introducera Björn i verksamheten och för de viktiga kontakter jag förvärvat under åren. Den 31 augusti blir min
sista arbetsdag i Domsjö, därefter lämnar jag Kempekullen och åker till Båstad som blir mitt nya och kanske sista
hem.
När jag sommarjobbade som laborant på Domsjö sulfitfabrik under Erik Eriksson i slutet av 1970-talet kunde
jag aldrig föreställa mig att jag skulle sluta min yrkeskarriär som VD på Domsjö Fabriker 40 år senare. Tiden som
VD har varit både spännande, intressant och ansträngande på olika sätt. Jag har fått bo i den historiska Herrgården på Kempekullen som är en stor byggnad med en
fantastisk utsikt.
Vi har haft många trevliga middagar med svenska och
utländska gäster. Bland de som jag kommer ihåg mest,
är en middag med den indiska ambassadören Banashri
Bose Harrison. Kvällen var fantastiskt rolig och avspänd
och alla gäster hade skrattkramp när vi sent på kvällen
skjutsade ambassadören till hotellet.
Jag har fått vara med om att utveckla Domsjö Fabriker
med bland annat investeringar i småsäckspaketering,
DD-tvätt, arbetsmiljöåtgärder som spettrobotar och byte
av economizer på båda sodapannorna.
Säkert Domsjö som vi startade efter de allvarliga
olycksfallen 2014 har inneburit att Domsjö blivit en säkrare arbetsplats. Det glädjer mig att konstatera att vi under majstoppet inte hade ett enda olycksfall bland den
egen personalen. Även om två entreprenörer råkade ut
för lindrigare olycksfall så tycker jag att det är ett tecken
på att vi arbetar säkrare. Men det är viktigt att fortsätta
det arbetet så vi blir ännu bättre och inte tror att det vi
gjort är tillräckligt. Säkerhet måste alltid ha högsta prioritet.

Jag tycker att vi under min tid i Domsjö lyckats väldigt
väl med att skapa intresse för det som vi åstadkommer i
bioraffinaderiet. Domsjö Fabriker är en föregångare vad
avser omsättningen av bioraffinaderi och bioekonomi
vilket tydligt visas av det intresse som finns för vår verksamhet. Vi har haft besök av såväl Hans Majestät Konungen, Statsministern, Indiska Ambassadörerna (de båda
som varit ansvariga under mina sju år), Näringslivsministern, Lantbruksministern, Landshövdingar (de tre som
varit ansvariga under mina sju år), tjänstemän från Näringsdepartementet, EU-parlamentariker och många fler.
Lantbruksministern gjorde mig också sällskap vid en av
resorna till Indien.
Våra Indiska ägare, Aditya Birla, har en annan kultur
och som VD har jag både försökt bevara de positiva delarna av vår kultur och samtidigt anpassa oss till vår ägares krav och förväntningar. Hur jag lyckats beror säkerligen på från vilken aspekt det betraktas.
En spännande erfarenhet har varit de resor till Indien
där jag fått förmånen att göra besök på olika ställen där
självklart Taj Mahal sticker ut. Det är en av de mäktigaste
upplevelser jag haft och jag kan rekommendera den som
har möjligheten att besöka monumentet. Gör det helst
två gånger för första gången kan bli övermäktigt för att
kunna ta till sig Taj Mahals fulla storhet.
Jag önskar såväl Domsjö Fabriker som Björn Vedin lycka till i
framtiden. Ni är en förebild som
bioraffinaderi och har goda möjligheter att fortsätta utvecklas
som sådant.
Ha en skön sommar!

Raffinerat utkommer med fyra nummer per år.
Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

Ansvarig utgivare: Monica Backerholm tfn 0660-756 12, e-post: monica.backerholm@domsjo.adityabirla.com
Tidningens adress: Raffinerat, Domsjö Fabriker AB, 891 86 Örnsköldsvik
Citera oss gärna men ange källan.

På omslaget: Björn Vedin har utsetts till ny VD.
Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

2 |

ra f f i ne ra t 2 2 0 1 9
Information från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker

Björn Vedin är född och uppvuxen i
Njurunda, söder om Sundsvall. Han
började sitt yrkesliv som operatör på
Nouryon i Stockvik.
– Min släkt har ingen akademisk
bakgrund, jag växte upp på landsbygden med föräldrar som var jord- och
skogsbönder. Det var min chef som
uppmuntrade mig att läsa vidare. Det
blev en civilingenjörsexamen i kemiteknik från KTH.
Björn har under de gångna åren
innehaft en rad olika befattningar
inom Nouryon (fd Akzo), framförallt i
Stockvik men även i USA.
– Jag flyttade till USA för att under
fyra år jobba som produktions- och
processingenjör och slutligen även
som produktionschef. Det var spännande och utmanande år.
– Det skiljer en del i såväl arbetssätt som kultur. Medan vi pratar om
coachande ledarskap handlade det
där om att leda genom att peka med
hela handen.
När Björn återvände till Stockvik
var det för att överta chefsrollen på
den arbetsplats där han tidigare jobbat som operatör.
– Det är inte helt enkelt att bli chef
över sina gamla medarbetare och
chefer. Men jag upplever att det gick
bra. Vi hade en öppen dialog om det
och jag tror att mitt stora intresse för
människor och ledarskapsfrågor var
till stor hjälp.
Gillar utmaningar
Nu senast jobbade Björn som platschef på Nouryon’s anläggning i Stockvik vilken har, precis som Domsjö Fabriker, cirka 400 medarbetare.
– Visst finns det likheter mellan fabrikerna. Inte bara antalet medarbetare utan kanske främst att det ska vara
en säker arbetsplats, produceras rätt
kvalitet, det ska ske i rätt tid och den
dagliga produktionen ska följas upp.
Att produkterna är vitt skilda tror jag
spelar mindre roll.
– Det som blir helt nytt för mig är
säljområdet, jag har jobbat en del med

råvaruförsörjning och även inköp,
men säljfrågorna blir helt nya. Det ska
bli mycket spännande att komma närmare kunden och lära sig mer om det.
Just att få nya utmaningar, möjlighet att lära sig nya saker, var den
främsta orsaken till att Björn tog chansen att byta jobb.
– Jag har alltid varit lockad av utmaningar och det kändes som att det
var dags för mig att göra något nytt.
Att jag nu får möjlighet att jobba inom
en helt ny bransch känns spännande.
– I rollen som VD för Domsjö Fabriker får jag även ett utökat resultatansvar, säger Björn som självklart
har svårt att, efter bara några dagar i
Domsjö, sia om fabrikens utveckling.
Positiv energi
Björn pratar gärna om ledarskapsfrågor och beskriver sig som en engagerad och driven ledare.
– Jag hoppas kunna bidra med positiv energi i organisationen. Jag kan
upplevas som frågvis, otålig och lite
rättfram i mitt sätt, men jag vill bara
förstå och säkerställa att vi drar åt
samma håll.
– Genom åren har jag lärt mig att
det är viktigt att kunna delegera, som
ledare kan jag inte vara med och peta
i alla detaljer. Coachande ledarskap är
viktigt liksom känslan att tillhöra ett
team, säger Björn som även beskriver
sig själv som prestigelös.
Björn kommer från en organisation med högt ställda säkerhetskrav
och han betonar att hälsa och säkerhet är viktigast. Alla ska kunna gå till
arbetet på morgonen och veta att man
kommer hem oskadd. Nouryon har
uppmärksammats för att ha tagit sä-

Björn Vedin, ny VD från och med augusti.
kerhetstänket ett steg längre än många
andra företag, vilket Björn betonar har
gett honom viktig erfarenhet.
Idrottsintresserad
På fritiden är det idrott som gäller.
Björn är mycket intresserad av att utöva idrott. Skidåkning har alltid varit
basen men han uppskattar även cykling och simning.
– För mig är idrott ett sätt att rensa
huvudet, att få jobba fysiskt. Jag ser
fram emot att åka skidor på Skyttis till
vintern och från min lägenhet har jag
nära till simhallen. Cyklingen har jag
dragit ner på då den är alltför tidskrävande.
Björn har även varit engagerad i föreningslivet och ungdomsidrott under
sina barns uppväxt. Såväl sonen som
dottern har varit duktiga skidåkare. Tyvärr miste Björn sin dotter för några år
sedan i en skidolycka.
Björn kommer att veckopendla till
hemmet i Njurunda och sambon Susanne. Vid Björkön utanför Njurunda
har han även ett fritidsprojekt, en tomt
vid havet. Där ska den framtida sommarstugan byggas och förhoppningsvis kan intresset för trädgårdsarbete
utvecklas ytterligare.

FA K TA | Björ n Vedin
Aktuell: VD för Domsjö Fabriker from 1 augusti
Ålder: 52
Familj: Sambo Susanne, son och bonusdotter
Intressen: Idrott, trädgårdsarbete, följer börsen med stort intresse.
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Underhåll i stark utveckling
Utvecklingen av underhållet har varit mycket positiv under senaste
tiden. Statistik visar att fabriken kan köras allt längre mellan stoppen.
– Vårt mål är att gå från akut till planerat underhåll. Nu känns det
som att vi är på god väg, säger underhållschef Sven Westman.
En parameter som följs noga av underhållsavdelningen är hur lång
tid produktionen är igång mellan
oplanerade stopp. Under verksamhetsåren FY16 och FY17 var det i
genomsnitt 100 timmar. Under FY18
förlängdes tiden till 190 timmar och
nu senaste året, FY19, till hela 472
timmar.
– Det är ett fint bevis på att vår utveckling går åt rätt håll. Just denna
statistik visar driften på en position
i blekeriet, före det första lagringstornet. Det är en position som vi valt
tillsammans med de övriga enheterna i affärsområdet, säger Sven och
betonar att det medför att man kan
jämföra utvecklingen med fabrikerna
i Kanada.
Mäter tillgängligheten
Underhållsavdelningen mäter även
tillgängligheten i fabriken, ett så
kallat TAK-värde där T står för till-

gänglighet, A står för anläggningsutnyttjande och K står för kvalitet. Just
värdet för T är såklart mest relevant
för underhållet.
– Vår tillgänglighet har ökat under
senaste åren, från 96 procent för FY16
till 99 procent under FY19.
– Att vi lyckas ha så hög tillgänglighet på en så komplicerad process som
Domsjös är verkligen bra, säger Sven
och tillägger man även halverat de
underhållsrelaterade produktionsförlusterna.
Bäst struktur
Statistik i all ära men Sven betonar att
Domsjö även i framtiden kan komma
att drabbas av oplanerade stopp. Men
att underhållsarbetet utvecklats till att
bli med metodiskt och strukturerat är
oerhört viktigt.
– Vi fick nyss höra av vår affärsområdesledning inom Aditya Birla att
Domsjö har det mest strukturerade

underhållet inom affärsområdet.
– Det är viktigt att alla tar åt sig av
den äran, det är många, såväl inom
som utom underhållsorganisationen,
som varit bidragande till denna utveckling.
– En viktig del i vår utveckling är
att uppnå en samsyn mellan produktion och underhåll.
Improve
Projektet Improve har varit betydelsefullt sedan starten för sex år sedan.
Inom Improve jobbas det bland annat
med kritikalitetsklassning, operatörsunderhåll och 5S.
Kritikalitetsklassningen har varit
ett omfattande arbete där all utrustning fått en klassning A, B eller C utifrån dess kritikalitet (kritisk påverkan
på miljö, säkerhet, produktion och
underhållsmässighet). Den mest kritiska utrustningen har klassats med
ett A.
– Det kan liknas med en omfattande riskanalys av anläggningen, säger
Sven.
De viktiga FU-ronderna har ökat
markant och baseras nu på de genomförda kritikalitetsanalyserna. Utifrån
detta arbete tas även underhållsplaner
fram för respektive avdelning.
– Avdelningen Förebyggande underhåll, FU, utgör en viktig resurs i
detta arbete som genomförare av FUronderna.
Ronder dokumenteras
Operatörsunderhållet har också kommit igång. Egentligen är det ingen
nyhet att operatörerna ronderar på
sina avdelningar, skillnaden är att
det nu görs strukturerat och även dokumenteras digitalt med hjälp av en
Ipad. Ett utvecklat underhåll handlar
mycket om struktur och ordning och
reda.
– Insatserna inom Improve är redan
idag en viktig del i det dagliga arbetet
och så vill vi att det ska fortsätta utvecklas, avslutar Sven Westman.

Underhållschef Sven Westman
är glad över underhållsavdelningens utveckling.
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Avloppsledningarna linas invändigt, entreprenör är Aarsleff.
Här är det Tommy Jensen som diskuterar med Åke Eriksson.

Projektledare Christina Moe vid DD-tvätten som nu är i
drift i blekeriet.

Jesper Mathiasson och Robin Andersen tillsammans med
Wilmer Juhlin, alla från Automationsavdelningen.

Ny investering i drift efter stoppet
Under stoppet kopplades den nya DD-tvätten in i blekeriet.
Intrimningsarbetet drog ut på tiden en aning men nu är den
nya anläggningen i gång.
Investeringen på drygt 140 miljoner
kronor är den största på många år i
Domsjö. Genom att byta ut de gamla
diffusörerna mot en DD-tvätt förväntas produktionen kunna höjas.
DD-tvätt (Drum Displacer) är ett
trycksatt tvättfilter som medför att
tvätten av cellulosan blir kontinuerlig
och tidigare väntetider i processen elimineras.
Förutom själva DD-tvätten består
utrustningen i huvudsak av en blåstank och ett cellulosatorn.
Cellulosan pumpas från kokeriet
via blåstanken som fungerar som en
buffert. Därifrån går cellulosan vidare
in i DD-tvätten som är placerad i blekeriet. Ett filtrattorn har byggts om till
cellulosatorn och utgör buffert efter
DD-tvätten.
– Installationen har gått mycket bra
liksom igångkörningen. Under den
första intrimningstiden hade vi tyvärr
problem med blåstanken vilket medförde en ökad lukt från anläggningen,
berättar underhållschef Sven Westman.
Säkerhetsmässigt har projektet gått
mycket bra och inga allvarliga tillbud

har inträffat trots att det varit många
människor engagerade, såväl entreprenörer som Domsjömedarbetare.
Säkert stopp
Även det totala stoppet blev lyckat
ur säkerhetssynpunkt. Bland Domsjömedarbetarna rapporterades inga
olyckor eller allvarliga händelser.
Bland entreprenörerna rapporterades
två olyckor av mindre allvarlig karaktär.
– Vi genomförde dagliga skyddsronder vilket var mycket viktigt ur
säkerhetssynpunkt. Under de första
dagarna uppdagades att det slarvades
med kravet på gasmask och gasmätare. Det förbättrades dock efter att det
påtalats, fortsätter Sven.
– Jag kan enkelt summera stoppet
med att det gick bra från början till
slut.
– Det blev en lugn inbromsning,
helt enligt planeringen. Det var dränerat och tömt i god tid så att säkra avställningar kunde göras.
– Det medförde att jobben kom igång
mycket bra. Det mesta höll tidplanen,

vi hade en försening i pannhuset där
ena pannans skrubber hade mer komplicerade skador än beräknat.
Det innebar att starten blev ungefär
ett dygn försenad.
– Även starten av fabriken gick bra.
Totalt sett hade vi väldigt få oplanerade haverier vilket är mycket glädjande.
Ingen stress
– De synpunkter som kommit från
många var att stoppet har upplevts
som lugnt. Det är positivt, vi vill verkligen inte ha stress i organisationen.
– Jag tror att det beror på att vi alla
blivit bättre på att planera insatserna.
Självklart kommer vi att utvärdera
stoppet och se vad vi kan förbättra till
nästa gång.
Totalt utfördes över 2 200 arbetsordrar under den dryga vecka som fabriken stod.
Som regel har det varit ett år mellan
underhållsstoppen. Denna gång blev
det 18 månader vilket bland annat
medförde extra rengöringsarbeten.
Totalt fanns drygt 500 entreprenörer på plats under stoppet utöver
Domsjös egen personal.
– Jag vill ta tillfället i akt att tacka
alla för mycket fina arbetsinsatser, avslutar Sven Westman.
raf f i n erat 2 2 0 1 9
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FU utsedd till Årets avdelning
Avdelning Förebyggande underhåll (FU) har blivit utsedd
till Årets avdelning vid Domsjö
Fabriker. Gänget överaskades
med uppvaktning, lunch och
diplomutdelning.

Som en del i Aditya Birlas gemensamma satsning "Value Week" har
Domsjö Fabriker även i år valt att
utse ”Årets avdelning”.
– Det är ett sätt att uppmuntra en
avdelning som lever upp till våra
gemensamma värderingar; Integritet, Engagemang, Passion, Gränsfrihet och Snabbhet, förklarar VD Lars
Winter.
Idén med Årets avdelning väcktes
ifjol då utmärkelsen delades ut för
första gången. Dessförinnan har "Value Week" uppmärksammats på andra sätt i organisationen, bland annat
genom att olika medarbetare berättat
vad värdeorden betyder för just dem.
Men ifjol var det dags för nytänkande och avdelning Brand/Säkerhet
valdes till Årets avdelning 2018.
– Det blev ett uppskattat inslag så
vi valde att gå vidare med samma
upplägg även i år, tillägger Lars Winter.
I år blev valet gruppen som jobbar
med förebyggande underhåll tillsam-

Cellulosa

Magnus Lundmark,
chef marknad
Cellulosa
Glada mottagare av utmärkelsen, fr v Amit Chand, Jonas Andersson, Lars Nyberg,
Jimmy Westman, Sven Westman, Kim Westermark, Krister Sundborg, Kai Pitkäkangas,
Lars Winter, Peter Moström, Magnus Helgesson, Sören Häggström, Jesper Håkansson
och Tommy Pettersson (sittande).
mans med Amit Chand från Aditya
Birla och driftsäkerhetsingenjör Krister Sundborg och Peter Moström från
Teknisk administration, alla lika delaktiga och engagerade i det förebyggande underhållet. FU-gruppen består
av medarbetarna Jesper Håkansson,
Sören Häggström, Jimmy Westman,
Tommy Pettersson, Kai Pitkäkangas,
Kim Westermark och Jonas Andersson.
Lurade
Det var ett överaskat och glatt gäng
som mottog upppvaktningen tidigare

i vår, lurade att de skulle på arbetsplatsträff. Vid lunchen talade VD Lars
Winter samt underhållschef Sven
Westman. Även Driftsäkerhetsavdelningens chef Magnus Helgesson deltog liksom arbetsledare Lars Nyberg.
– Det förebyggande underhållet har
fått ett lyft. Avdelniningen har svarat för ett mycket fint arbete. De har
utvecklat arbetsuppgifterna tillsammans, konstaterar Sven Westman och
tilläger att de välkomnat och jobbat
mycket bra tillsammans med Amit
Chand från Aditya Birla som varit på
plats i Domsjö.

Motivering:
Integritet
Tack vare en stor seriositet och omfattande ansvarstagande har avdelningens medarbetare utvecklat sina arbetsuppgifter och tagit emot nya idéer med stor entusiasm. Ett exempel är analyser av vibration på roterande
utrustning.
Engagemang
Medarbetarna inom Förebyggande underhåll har visat
på ett stort engagemang i sina arbetsuppgifter. De är en
viktig del i den positiva utveckling som underhållsorganisationen uppvisar.
Passion
Här finns en passion för arbetsuppgifterna. Det syns
inte minst i det nya arbetet med införande av ronder
som följer kritikalitetsklassningen. De förstår vikten av
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Vad händer i affärsområdena?

att skapa arbetsordrar och hålla kontakt med mekpersonal
och arbetsledare.

Bioetanol

Peter Nilsson,
chef marknad
Etanol

Lignin

Gränsfrihet
Avdelningens medarbetare arbetar över hela fabriken. Servicen är lika hög oavsett på vilken avdelning arbetet utförs
och det spelar ingen roll om kontakten är med andra Domsjömedarbetare eller externa entreprenörer. Här finns en
vilja att finnas till för alla, över alla gränser. Gruppen har
även välkomnat Amit i sin vardag på bästa sätt.
Snabbhet
Gruppen uppvisar en vilja att lösa uppkomna situationer och problem skyndsamt med bibehållen kvalitet. Det
finns en hög förståelse för att tid är pengar! Akuta uttryckningar är inga problem, man är snabbt på plats för utföra
vibrationsmätningar, analyser vid behov.

Peter Nilsson,
chef marknad
Lignin

Utmanande
sommar
Om vi först sammanfattar
året så har marknadspriset
för cellulosa varit ganska bra
under 2018.
Det har varit god efterfrågan på cellulosa och ett
rekordhögt pappersmassapris, vilket till viss del påverkar hur mycket cellulosa
som produceras då det finns
producenter som kan växla
mellan pappersmassa och
cellulosa (så kallad svingpro-

Vi ser framtiden
an med tillförsikt
Efter ett utmanande 2018 kan
vi nu se framtiden an med
tillförsikt vad gäller vår etanolverksamhet.
Efter de insatser som gjordes kring värmeväxlarna i
våras har produktionskapaciteten återgått till tidigare
nivåer, och till och med högre än så. För att försöka höja
kapaciteten ytterligare har vi
nyligen påbörjat ett samarbete med ett externt företag

Fortsatt tufft
marknadsläge
Ligninmarknaden har genomgått en stor förändring.
Tillkommande volymer
kombinerat med att substitut
till lignin sjunkit i pris, har
medfört hård prispress.
Det gäller framförallt inom
betongindustrin som står för
nästan 2/3 av världens förbrukning av den form av lignin som vi tillverkar.
Trots det har vi lyckats försvara våra volymer, och det
till ett prispremium gent-

duktion). Även en högt värderad dollar har påverkat i
vår favör.
Sedan januari i år har priserna däremot varit fallande
vilket beror på några olika
faktorer. Kinas ekonomi håller till viss del på att bromsas
in. Pappersmassapriset har
sjunkit mycket och stor överkapacitet på viskos i Kina
har gjort att producenterna
har höga lager. De har därför
sänkt farten och då minskar
efterfrågan på cellulosa.
Tittar vi framåt så ser

kommande månader ut att
bli ganska tuffa. Drivkraften för branschen, en växande mellanklass som vill
köpa hållbara kläder finns
dock fortfarande där, så efter denna förhoppningsvis
korta svacka kommer vår
cellulosa fortfarande att vara
eftertraktad.
Det är nu ungefär ett år
sedan vi lanserade vår toppkvalitet, Domsjö Cellulose
Ultra. Det är glädjande att
konstatera att den fått ett
mycket positivt mottagande.

specialiserat på effektivisering
av etanolprocesser.
Vi tycks även ha undanröjt
det tidigare problemet med
avvikande doft. Detta möjliggör att en större andel av vår
försäljning kan levereras till
mer krävande kunder.
På marknadssidan innebär allt
högre miljökrav att värdet av
vår etanol, som klassas som
”andra generationens bioetanol”, stiger. Det gäller främst
för låginblandning i drivmedel. Det är en marknad där vi
redan finns representerade,

men vi har möjlighet att förstärka vår position ytterligare
genom att certifiera oss enligt
den internationella hållbarhetsstandarden ISCC. Väljer
vi att göra det innebär det en
hel del arbete, dels i certifieringsfasen, dels i form av fler
kontroller och rutiner.
Slutligen vill jag uppmärksamma uppstarten efter underhållsstoppet. Den gick
fantastisk bra, delvis baserat
på nya rutiner och processer
som upprättats. Stort beröm
till alla inblandade.

emot konkurrerande produkter. Det är främst tack vare
mycket goda kundrelationer
som bygger på en historik av
stabil kvalitet, leveranssäkerhet och kundservice av hög
klass.
Vi har även lyckats i vår
ansats att öka försäljningen
till andra industriella användningsområden utanför
betongindustrin vilket ger oss
ytterligare ett ben att stå på
inför framtiden.
I detta arbete har vår investering i en paketeringsutrustning för 25-kilossäckar varit

helt avgörande. Det är en
bra investering där vi ligger
i linje med, eller till och med
bättre än, de marknadsförutsättningar som gavs för
denna investering. Men i
takt med att vi etablerar oss
i allt mer avancerade användningsområden ökar
också kraven på oss. Inte
bara på vår produkt och förpackning utan även kring
områden som flexibilitet,
dokumentation, certifieringar och logistik. Dessa tror
jag vi har goda förutsättningar att möta.
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Domsjöklassikern avslutad
Domsjöklassikern blev en succé.
Över hundra Domsjömedarbetare deltog för att simma, åka skidor, löpa och cykla tillsammans
som en lagtävling.

Helén är ny
som AHSO
Helén Wallander är ny som Arbetsställets huvudskyddsombud. Hon brinner för sin nya roll och
särskilt de mjuka frågorna.
– Vi ska inte bara ha en säker arbetsplats, vi ska
trivas tillsammans också. Mår vi inte bra på jobbet
gör vi heller inte ett bra jobb.
Helén kom till Domsjö 2011 efter
att ha avslutat en KY-utbildning till
processoperatör. Hon är även utbildad arkeolog och har hunnit jobba
på museum och driva ICA butik.
I Domsjö började hon som operatör i kokvätskeberedningen men
redan samma år gick hon över till
dagtidsarbete i bioreningen. Och
där har hon jobbat sedan dess.
Skyddsombud har hon varit sedan
2012.
Tvekade aldrig
– Jag brinner verkligen för jobbet
i bioreningen. Men ändå tvekade
jag inte en sekund när jag blev tillfrågad av valberedningen om att
ta över som arbetsställets huvudskyddsombud.
– Skydd, säkerhet och arbetsmiljö
är viktiga frågor och jag känner att
jag har en viktig roll att fylla.
Helén ersätter Lars Schedin som
aviserat att han vill lämna Domsjö
Fabriker i pension. Exakt hur lång
upplärningstid det blir är ännu
oklart. Valet av Helén skedde på
Pappers avdelning 108:s årsmöte i
mars och from 1 april tog hon över
som arbetsställets huvudskyddsombud, AHSO. Sedan dess har hon
gått dubbelt med Lars i den mån
det varit möjligt, hon har ännu inte
kunnat lämna sina arbetsuppgifter i
bioreningen.
– På senaste år har det tillkommit
ett A i titeln, AHSO. Det innebär att
jag är huvudskyddsombud för alla

8 |
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Helén Wallander tar nu över som Arbetsställets huvudskyddsombud, AHSO, efter Lars Schedin.

medarbetare oavsett facklig tillhörighet, förklarar Helén.
Mjuka frågor
Helén betonar att arbetsmiljöarbetet
idag inte bara handlar om att uppmana medarbetare att bära hjälm.
Det har utvecklats till så mycket mer,
särskilt de mjuka frågorna kring ledarskap, trivsel och hur vi agerar mot
varandra, har fått ta plats.
– Vi har precis genomfört en enkät
kring den psykosociala arbetsmiljön
vilket även de andra lokala facken
gjort.
– Nu är det viktigt att vi arbetar
vidare med det som framkommit i
enkätsvaren. Det här är en fråga som
vi måste jobba med gemensamt, tvärfackligt.
Så snart Helén fått möjlighet att
övergå på heltid i sin nya roll kommer hon att gå runt i fabriken för att
möta alla medarbetare.
– Det har anställts många nya under de senaste åren. Det är viktigt att
de vet vem jag är och att de får möjlighet att berätta vad de har för förväntningar på mig. Jag finns till för
dem, oavsett facktillhörighet.
Viktiga skyddsombud
Helén betonar att hon kommer att
prioritera samarbetet med de cirka
35 skyddsombud som finns i organisationen. Det är viktigt att de känner
sig delaktiga i verksamheten. Målsättningen är att träffa dem alla individuellt.

– Jag hoppas även kunna öka samarbetet med våra grannföretag, jag
tror att vi har mycket att lära av varandra.
Helen pratar även om ett utökat
samarbete med de lokala intraprenörerna, dvs de entreprenörer som finns
på plats dagligen i verksamheten.
– Vi ser att deras händelserapportering förbättrats, men jag tror personligen att det finns mer att göra. Vi måste alla förstå vikten av att rapportera
alla oönskade händelser. Det som inte
syns, finns inte.
När det gäller den fysiska arbetsmiljön nämner Helén problem som
dålig ventilation i vissa arbetsmiljöer
liksom förekomst av gas. Hon upplever även att det fortfarande finns arbetsmoment som kräver fysisk styrka.
– Det måste förbättras, inte bara för
dagens medarbetare utan även för att
kunna locka morgondagens medarbetare.
Helén kommer även att delta i aktivt i initiativet Säkert Domsjö.
– Det känns lite som att aktiviteterna inom Säkert Domsjö avtagit i
takt med att de inledande projekten
avslutats. Jag tycker att det är jättebra
att det nu görs ett omtag och att det
utses fokusområden att jobba vidare
med.
–Vi kan aldrig slå oss till ro, vi måste ständigt arbeta för att förbättra vår
arbetsmiljö, såväl den fysiska som
den psykosociala, avslutar Helén
Wallander.

Domsjöklassikern var en version av
”En svensk klassiker” som innebär att
man simmar, cyklar, löper och åker
skidor. Klassikern har utvecklats under
åren och nu finns alternativ både vad
gäller tävlingstillfällen och omfattning.
Även Domsjös egen klassiker erbjöd
flera alternativ, bland annat valet mellan hel- och halv klassiker.
– Vi valde att köra klassikern som
en lagtävling där man uppnådde målen tillsammans, berättar Linnea Jonsson vid HR-avdelningen och fortsätter;
– Det gav ytterligare en dimension
till motionerandet, ett gemensamt
samtalsämne som band ihop lagmedlemmarna och även lagen emellan. –
Det märktes inte minst på badhuset
när Domsjömedarbetarma i de olika
lagen möttes.
Totalt deltog drygt 20 lag med med-

Domsjöklassikern avslutades med en femkamp och prisutdelning för alla deltagare.
lemmar från hela organisationen. Lagen tävlade inte bara i att uppnå avsedda träningsmål utan även i andra
spännande kategorier.

myr, Sara Johansson och Malin Dahlberg tillsammans med Dan Östensson.
– Tanken var att våra medarbetare
skulle komma igång och motionera
och gärna prova nya idrottsgrenar.
Jag tycker att vi lyckats mycket bra,
fortsätter Linnea.
Domsjöklassikern avslutades med
en gemensam aktivitet. Alla deltagare
inbjöds till femkamp och prisutdelning. Segrade i femkampen gjorde lag
ÖKA från Produktion.
Juryn som bestod av Ronny Hellström, Helén Wallander och Torbjörn
Thorsell hade tagit sitt uppdrag på
största allvar och lämnade fina motiveringar till alla vinnare.

Seriös jury
Segrare i kampen om bästa lagbild
blev "Hurtiga Raffinaderibrudar"
med tillhörighet i HR-avdelningen.
Till bästa lagnamn utsågs "I hetaste
laget" hemmahörandes inom avdelning Brand/Säkerhet.
Vinnare av själva motionerandet lottades bland de lag som uppfyllt alla
etappmål. Segrare blev laget "0-skadorna" från avdelning HSEQ.
Ett hederspris delades ut till laget
"Tre om Dan" med trion Marit Dane-

hallå där
Christer Jäderberg...

... som lämnar Domsjö efter 47 år, varav 25 år som skyddsombud!
Hur kom det sig att du blev
skyddsombud?
– Jag har alltid varit intresserad
av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor så det blev ganska naturligt att ställa upp som skyddsombud när jag fick frågan 1994.
– Jag har läst en del kemi och
har även ett intresse för kemikalier, så jag tror det spelade
in. Det finns en del kemikalier
i Domsjö som vi måste ha stor
kunskap om.
Hur har utvecklingen varit?
– Det har hänt väldigt mycket

inom arbetsmiljöområdet under
åren. Idag är dessa frågor mer
belysta, det är större fokus på
säkerhet och arbetsmiljö vilket
självklart är positivt.
– Ingen ska behöva göra sig
illa på arbetet. Jag tycker att de
saker som påtalas av skyddsombud tas på allvar av de ansvariga, vilket är viktigt.
Har du själv råkat ut för någon
skada under åren?
– Det klart att det blivit några
småsår och blåmärken men inga
allvarliga skador eller händelser.

Christer började som provtagare
i kokeriet 1972 och blev sedan
kokarmästare. 1985 gick han
över till blekeriet och dagtidsarbete, en avdelning han sedan
blev trogen.
– Det har varit en spännande
utveckling i blekeriet. Jag var
med och drog igång hartutstötningen. Sedan hade vi övergången till klorfritt och slutningen av
blekeriet, avslutar Christer som
nu får mer tid att fixa med huset
i Ström och den tillhörande trädgården.
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Domsjöpensionärer träffas
Kocken som fiskar i Domsjö
Gallerian Port Nio, Örnsköldsviks centrum kl 13.00 varje
fredag. Det är mötesplatsen
för ett gäng glada pensionäEfter tre Alla
år som rysk militärkock
rer från Domsjö Fabriker.
och 29
som skeppskock är
är välkomna, förutsatt
attårman
Maxim som
Mukhin nu en omtyckt
lämnat Domsjö Fabriker
pensionär, såklart.kock ombord på M/V Landy.

På klockslagen 8, 12 och 18 står han
redo i mässen att servera besättningsmännen.
Maxim
Mukhin är dessutom en
Det är fredag och gott om
besökande
hängiven
fiskare.
på gågatan. Cafeterian i gallerian
Port Han missar inte
tillfället
att
fiska
Nio är fylld med lunchgäster. Nästannär Landy lägger till
i Domsjö.
så det blir svårt att hitta
platserNu
försenast blev resultatet en
abborre,
tidigare har han även dragit
de Domsjöpensionärer
som samlats
såväl
gädda
denna gång. Gänget upp
köper
kaffe
och som sik.
– Abborren ligger nu i saltlake. Den
slår sig ner tillsammans.
Domsjögänget frv; Lennart Carlsson, Maths Nyberg, Arne Lundström, Roland Hedberg,
givetvisfrån
tillagas ombord liksom
– Vi har gjort någotska
undantag
Christer Jäderberg, Lars Karlin, Kent Johnson, Eilert Edholm och Nils-Gunnar Persson.
den
fiskgår
jagner
tidigare
fångat, säger
Maxim Mukhin visar stolt aborren han drog upp vid Hörneborgskajen.
pensionärsregeln. Om
man
i
Maxim
som traitillägger att han inte vet
arbetstid får man vara
med som
mycket
Sverige eller
anJustDomsjö,
under sommaren
är det lite lågnee en tid, konstaterar
Arne om
Lundattarbetsdet nappar bra
på Hörnesäsong
för fikagänget. Många av dem
ström. Det var ocksånat
hanänoch
Jag
vet inget
Saknar
de om svensk
borgskajen!
åker ut till sommarstugor och reser
kompisen Kent Jonsson
som införde
har jag ett avtal
på fyra
bort.
Men till hösten blir uppslutningfredagsfikat när de gick– iNu
pension
mat,
men visst gör jag gröt
kvinnliga
månader, det är min andra
en bättre igen.
sommaren 2014.
på
beställning varje morgon,
arbetskamraterna.
Sedan dess har detarbetsperiod
liksom bara ombord på– Men det är fel att säga våra freLandy.
Jag
trivs
här
och
dagsträffar upphör, för det brukar allrullat på. Men ordinarie medlem av
kommer
gärna tillbaka.
tid vara någon här, om vi än är färre,
fikagänget blir man först
när man
ge honom en större handlingsfrihet,
bland besättningsmäntillägger Kent Johnson.
gått i pension.
variation
sägerför
Johnny.
ring
ochgrönsaframförhållning
ett benen liksom
även
– Det började medGröt
att vimed
två träffaJag vet inget
Budget för måltiderna ligger på 65sök.
ker och pasta.
Väntar på storvinst
des och fikade, sedan– tillkom
någonom svensk
mat, men
visst gör jagGänget har även startat ett spelbolag
70 kronor per person och dag.
– Vi
– Jag är van
attväntar
tillaga på ett arrangemang
och plötsligt var vi ganska
många.
gröt på
Sänker
vi budgeten så märks det
som Öppet
trevligt
grönsaker eftersom
bådeHus, det är–alltid
under ledning av Lennart Carlsson.
Som mest brukar vi vara
tolvbeställning
stycken, varje
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säger
ochär
bedirekt
påin
kvaliteten.
På dagens nivå
ochdöttrar
då får gillar
vi möjlighet
att gå
i faminoch
fruhitoch mina
Eurojackpot som gäller
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manMaximDet
rättar att det inte bara tills
är havregrynskan Raffinerat,
vi hålla en mycket hög kvalitet,
briken.
läser man
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och risgrynsgröt utan än
även
specialiteen så bra kock som
pärm
till pärm, särskilt
tilläggermed
Arne.
säger
Maxim
mindre
summor. står för matlagningen,från
ter
som
gröt
på
majsmjöl.
Maxim.
och
tillägger
att
de
yngre
ombord
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en särskild hälsning till dem att de är
varje måltid och på söndagarna
är det
Attlaga
fikagänget
harvudmålen,
trevligt ochmot förmodan, vara otillbara bra på att
mat
och vad som
händerHan
där. är
Vi inte
har ganextra välkomna!
till efterrätt.
räckliga,
finns det alltid lite extra
trivs tillsammans råder
ingenså
tveutan även
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ska bra koll, det är liksom
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med, Christer Jäderberg,
som
med fredagsfikat. Det är en vana att
Informationen inhämtas från olika
sin sista arbetsdag just denna fredag.
vara rädd om! Och gänget hälsar så
håll. De flesta av dem besöker dock
Han blev välkomnad och är positiv
klartCellulosan
till alla Domsjömedarbetare
attRadar.
inte sin
gamlaav
arbetsplats
till att träffas fler gånger.
Cellulosan lyfts
Lossning
cellulosa. så ofta. De
lastas
de är
välkomna att göra dem sällnya bestämmelserna kring inpasse– Jag kommer att
dyka upp fler
i land.
i containrar.
skap när de blir pensionärer. Fredaring har gjort det mindre lättsamt att
gånger, men det blir kanske främst i
gar kl 13.
ta sig in i fabriken. Nu krävs planehöst, konstaterar han.

10 |

ra f f i ne ra t 2 2 0 1 9

Johan Larsson
ansvarar för utlåning
av tekniklådorna på
KomTek, här med
Domsjös två lådor.

Vanessa Barboni Hallik, Ingrid Öhman
och Boris Kurek vid skogsbesöket i
Sidensjö.

Tekniklådor för unga
Domsjö Fabriker har sedan många år tillbaka stöttat den kommunala teknikskolan, KomTek. Nu görs en satsning inom digitala
hjälpmedel genom tekniklådor för utlåning.
Skolan har under det senaste året fått
en uppgradering av kursplanerna. Det
innebär att elever och lärare ska arbeta
med olika digitala hjälpmedel och att
de på olika nivåer ska komma i kontakt med programmering.
– För många är det något helt nytt
och vi försöker därför, från KomTek,
att erbjuda utbildning och utlåning av
olika digitala hjälpmedel till grundskolorna, berättar Ulrica Westin som är
verksamhetsledare vid KomTek, Örnsköldsvik.
– Vi tror att det är mest ekonomiskt
försvarbart att det finns möjlighet att
låna utrustning från KomTek, istället
för att alla skolor ska köpa in egna digitala verktyg, åtminstone inledningsvis.
Utlåning av tekniklådor är ännu i

sin linda men flera lokala företag, däribland Domsjö Fabriker har bistått med
ekonomiska medel för att hjälpa till
med genomförandet.
– Vi bryter ny mark på många plan i
och med det arbete med digitalisering
som pågår i alla verksamheter.
– Vi är otroligt glada för att de lokala
företagen vill vara med och stötta oss
i arbetet med den digitala reform som
pågår, avslutar Ulrica Westin.
Som ett led i detta har företagen, tillsammans med KomTek, tagit fram utlåningsboxar med Microbit, mikrodatorer,
som lånas ut till klasser i Örnsköldsvik.
Klasserna lånar dessa microdatorer
under en tid och utvecklar sina kunskaper i programmering tillsammans
med sina lärare.

Modedesigner
på skogsbesök

En solig dag i maj besöktes Domsjö Fabriker av en av cellulosans
slutkunder, Vanessa Barboni Hallik. Vanessa är designer med eget
modehus i NewYork, hon handlar
av Domsjö Fabrikers kund Enka
i Obernburg produkter med ursprung i FSC-märkt virke.
I samarbete med Domsjö Fiber
och leverantören Nätraälven fick
Vanessa tillsammans med fotografen Boris Kurek, besöka FSC-märkt
skog såväl i Sidensjö som centralt
på Åsberget. Duon fick se hur avverkning och skogsskötsel går till.
Dokumentationen ska längre fram
användas i marknadsföringssyfte.

Skogsbaserade material visades

Foto: Maria Hagardt
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NOT I SER

I mitten av juni arrangerades Järvaveckan i Spånga,
Stockholm. Arrangemanget har som målsättning att
minska avståndet mellan politiker och medborgare.
Partiledare från samtliga riksdagspartier deltog liksom samhällsaktörer från många olika branscher.
Under veckan arrangerades Vetenskap & Allmänhets & BLOOM-projektets event ”Välkommen till
skogen" där besökarna inbjöds att prata skog, bioekonomi och nya skogsbaserade material. Domsjö Fabriker bidrog med viskoskläder och korvskinn med ursprung i Domsjös cellulosa.

Domsjö Fabrikers hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret FY19
(1 april 2018-31 mars 2019), är nu
klar. Den finns att läsa på hemsidan,
www.domsjo.adityabirla.com
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Posttidning

Nye styrelseordförande
på besök i Domsjö
Domsjö Fabrikers nye styrelseordförande Kumar
Jain Shailendra, besökte
Domsjö i samband med
styrelsemötet i juni.
Vid besöket deltog även

Mr Bhargava och Mr Thiagarajan representerande
Grasims styrelse liksom
Vinod Tiwari, COO Pulp
operations, Aditya Birla
Group.

Inför fabriksbesöket, stående frv Vinod Tiwari, Mr Bhargava, Kumar
Jain Shailendra, Lars Winter, Christin Norberg och Björn Vedin.

PERSONALFÖRÄNDRINGAR

Hedersgästen Carl Kempe i centrum omgiven av representanter
för Örnsköldsviks kommun och de företag som har anknytning
Nyanställningar
till MoDo.
Kicki Moe från
projektavdelningen
lyckades bäst i golftävlingen

Niklas Arnlund,
VVS-mekaniker

Jessica Gimbergs- Alexander Haake,
son, Redovisnings- Brandskyddsekonom (vik)
kontrollant

John-Erik Sandström, Renserioperatör

Robin Sedin,
Förrådssamordnare

Björn Spjuth,
Processoperatör

Bo Lindmark,
IT-tekniker

Malin Noreus,
Inköpare

Mathias Olsson,
Mekaniker

Olof Moberg,
Strategisk inköpare

Pensioneringar

Rikard Ödmark,
Laborant (vik)

Ronny Arnmark, Produktion, anställd
sedan 2011, pensionerades den 30 maj.

Lars Johansson, Produktion, anställd
sedan 1971, pensionerades den 30 april.

Anders Byström, Förrådet, anställd
sedan 1970, pensioneras den 30 juni.

Christer Jäderberg, Produktion,
anställd sedan 1972, pensionerades den
31 maj.

Dennis Forsberg, HSEQ, anställd sedan
1974, pensionerades den 31 maj.
Leif Gavelius, Produktion, anställd
sedan 1971, pensionerades den 25 april.
Olle Hedman, Produktion, anställd
sedan 1976, pensioneras den 30 juni.
Ulf Holmgren, Skeppning/transport,
anställd sedan 1975, pensioneras den
19 juli.

Hans Norgren, Automation, anställd
sedan 1972, pensioneras den 30 juni.
Lennart Wallgren, Produktion, anställd
sedan 1976, pensionerades den 31 maj.
Lars Winter, VD, anställd sedan 2012,
pensioneras den 31 augusti.
Gunnar Åström, anställd sedan 1975,
pensionerades den 30 april.

