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Generationsskifte på Melin & Carlsson 

Nu genomförs ägarskifte på företaget. 

Jan Olov och Ola Melin som gemensamt delat på ägarskapet de senaste åren har beslutat 

att generationsskifte nu genomförs. I och med detta ägs från och med 10 februari 2012 

bolaget enbart av Ola Melin. 

 

 

 

 

 

 

- Efter drygt 40 år i hydraulcylinderbranschen 

och 21 år som grundare och delägare i Melin & 

Carlsson Hydraulic AB, är det dags att lämna 

över ägarskapet till nästa generation. 

Det jag har upplevt som mest givande är alla 

personliga kontakter och det gemensamma 

arbetet med er kunder att komma fram till rätt 

cylinderlösning. 

Tack för ett gott samarbete! Jag hoppas att goda 

relationer med Melin & Carlsson kommer att 

fortsätta, samt att mina söner med anställda för 

hydraulcylindertraditionerna vidare. 

Tack från Jan Olov Melin 



 

Jan Olov kommer att finnas till företagets förfogande för konsultation vid behov. Vi vet att 

många av Er kunder i många år vänt sig med förtroende till Jan Olov. Vi vill givetvis hjälpa 

Er fortsättningsvis! Åtminstone fram till sommaren ska vi med ordinarie personal och 

gemensamma krafter hjälpas åt på marknadssidan. Vänd Er till Annika Thorstensson, Caj 

Melin eller Ola Melin. 

Ola Melin har tills vidare övertagit Jan Olovs telefonnummer, 0140-385462. 

Ökad efterfrågan. Efter en något trög höst har vi upplevt en starkare efterfrågan på början av 

2012. Detta medför att leveranstider på artiklar som vi inte får prognoser på idag ligger på 

ca 5-6 veckor. 

Ny cylinderstandard. Genom att vi nu är två personer på konstruktion, Tomas och Caj, så 

har vi fått mer tid för utformning av en modernare cylinderstandard. Vi tittar gärna på 

hur vi kan hjälpa Er med en alternativ lösning. 

Uppdaterade prognoser! Med risk för att bli tjatiga. Se kontinuerligt över Era prognoser så 

att vi får så mycket information från Er som möjligt. Detta för att kunna tillgodose Era 

behov inom rimlig leveranstid. 

Har Ni inte tidigare lämnat prognoser så vill vi gärna diskutera ett lämpligt upplägg 

tillsammans med Er. 

Elektroniska fakturor. Till många av Er kunder skickar vi redan nu fakturor via mail. 

Detta sparar både papper och tid. Meddela oss gärna om ni i dagsläget får 

pappersfakturor men är redo att gå över till fakturor via mail, eller om ni har ändrat 

er elektroniska mailadress. Hör av er till ofelia.junglander@mchydraulic.se eller 

annika.thorstensson@mchydraulic.se. 

 

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

Ola Melin med personal 
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