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Julen står för dörren... 

Hösten sprang precis förbi. Men ändå har vi hunnit med en hel del på Melin & Carlsson 

under tiden.  

Nyinvesteringar. Vi förändrar våra lokaler layoutmässigt för att få plats med nya maskiner. 

Närmast på tur är investering av ny svetsrobot som vi hoppas vara igång med under våren 

2015.  

Utbildning. Vi håller just i dagarna på med utbildning inom svets för att möta de krav som 

ställs för svetscertifiering inom 3834-2. Per-Olof Karlsson, en av våra konstruktörer, har 

under hösten fördjupat sig inom Edge Cam.  

Nöjd Kund Index. Under hösten har det genomförts en undersökning av Nöjd-Kund-Index, 

NKI. Vi är glada över att vi har fått ett så gott betyg av det urval av kunder som deltog. Vi 

har även sett en del brister som vi nu vill åtgärda för att bli en ännu bättre leverantör till 

er! 

Elmia Subcontractor. Vi vill passa på att tacka er som besökte oss under Elmia 

Subcontractor i november. Vi träffade många av er som idag är befintliga kunder och 

hoppas även att en del nya kontakter ska ge resultat på sikt. 

Vi ökar. Vi har för tredje året i rad ökat vår omsättning. Ett flertal nya 

kunder har tillkommit och försäljningen av teleskopcylindrar har börjat 

sätta fart! 

Jul igen. I år kommer vi att stänga produktionen något längre än vanligt 

vid jul/nyår. Vi jobbar t o m fredagen den 19 december, d v s hela 

vecka 51. Produktionen är igång igen onsdagen den 7 januari.  

Därför är det bra om vi så snart som möjligt får in order som önskas i 

januari och februari. 

 

Vi önskar er alla en härlig Jul och ett gott nytt 2015! 

Ola Melin med personal 
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