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2013 – ett händelserikt år! 

Vi hoppas att året har börjat bra för er alla! 

Under årets första veckor har vi upplevt en stark efterfrågan av våra 

cylindrar vilket har gett mer än full sysselsättning i produktionen. 

Många har även önskemål om extremt kort ledtid vilket gör att flexibilitet 

är ”ett måste” och har blivit ett av våra viktigaste ledord. 

När problem orsakas av stark orderingång är det ju samtidigt roligt att ta itu med dem! 

Men för att göra vardagen lättare för oss alla; ge oss gärna prognoser. Detta kommer att 

underlätta i vår produktion/planering och ger även er lättare möjlighet till snabba 

leveranser. 

Miljö- och kvalitetsarbete. Här satsar vi nu för fullt för att bli bättre och målet är förstås att 

överträffa era behov och förväntningar. Här kan ni se vad som händer under 2013: 

Testrum: Vi utökar nu vårt förebyggande kvalitetsarbete genom att inreda ett testrum där vi 

får bättre förutsättningar att testa produktens prestanda, bl a genom förstörande provning. 

Genom PLC-styrda ventiler, samt digital loggning av tryck och temperatur ska vi kunna göra 

snabba och exakta tester av våra cylindrar. 

ISO 9001. Kvalitetsarbetet fortgår alltjämt och vi har förnyat certifikat sedan september 2012. 

ISO 14001. Vi har under ett par år saknat miljöcertifikat men jobbar däremot efter alla 

dess kriterier och krav som det innefattar. Under maj 2013 räknar vi med att åter få ett 

förnyat certifikat. Vi vill stärka vårt gröna rykte – så detta ser vi fram emot! 

ISO 3834-2. Vi planerar att efter semestern 2013 säkerställa svetsprocessen genom 

certifiering ISO 3834-2. Detta för att säkerställa en hög och jämn nivå på de 

svetsarbeten som utförs i huset och som ger er kunder en ökad trygghet.  

Ny hemsida. Ni har väl inte missat vår nya hemsida? Den är under 

ständig utformning men vi tycker att det är kul att den nu ligger ute. 

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

Ola Melin med personal 
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