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Till slut kom hösten. 

Vilken lååååång sommar vi haft i år. Att värmen dröjde sig kvar ända in på höstkanten gör 

inget. Men – allting har ett slut. Istället ser vi nu fram emot en härlig höst! 

 

Låt oss presentera. Som vi tidigare informerat om så 

har vi fått förstärkning på produktionssidan i form 

av produktionschef Nicklas Jacobsson. 

Nicklas kommer senast från Bosch/IVT i Tranås 

och har jobbat där i hela 23 år och känner väl till 

en produktionskedjas processer och flöden. Han 

har redan involverats i Melin & Carlssons 

produkter och dess flöden. Han ser flera områden 

som kan förbättras och hans arbete hoppas vi kan 

komma er kunder till del i form av säkrare kvalitet 

och reducerade ledtider. 

 

Ny CNC med robotcell. Vi tittar ständigt på att utveckla vår maskinpark. Just nu har vi 

investerat i en ny CNC-maskin med robotcell av märket Okuma. Levereras i februari. 

 

 

 
 

 

-Vi vill att stabil leveranssäkerhet och stor lyhördhet gentemot 
våra kunder ska vara ett kännetecken för Melin & Carlsson. 

-För att bli bäst måste man alltid ha en strävan  
att bli bättre, säger Nicklas Jacobsson. 

 



 

 

Vi nyanställer. Vi har haft tre tjänster utannonserade. I dagarna börjar vi träffa några 

intressanta namn för tjänsterna inom Kvalitet/Inköp, Konstruktion/CNC-programmering 

och även CNC-operatör. 

 

Nya och fräscha Melin & Carlsson. Vi vill att även vår personal ska 

känna att vi nysatsar och lägger nu lite krut på att fräscha till 

våra lokaler. Under sommaren slipades våra golv som nu gett en 

trevligare arbetsmiljö och mer lättstädade ytor. Även 

monteringsplatserna kommer att tittas över för att få en mer 

enhetlig inredning. 

 

Vi ses väl på Elmia Subcontractor? Vi kommer, som vanligt, att finnas med i Smålands-

montern (monter D02:39/11). Den ligger i D-hallen, alldeles nedanför trapporna från    

B-hallen. 

Vi hoppas på många möten med våra befintliga men även med tänkbart nya kunder. Vi 

vill gärna höra om du är nöjd, eller om du inte är nöjd med vårt samarbete. Hur kan vi 

bli en bättre leverantör för er? Vi bestämmer gärna ett möte 

med er, kanske över en lunch eller fika om det låter intressant?  

Det går självklart att även bara titta förbi. 

Skriv ut din biljett genom att klicka på länken nedan:  

http://www.elmia.se/sv/subcontractor/For-besokare/Registrering-entrebiljett/?code=F380029 

 

Tills vi hörs igen hoppas vi på en fortsatt bra orderingång!  

 

Ola Melin med personal 
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