Direktlaminat i Hjortsberga
RSO på företagsbesök – och GS-Trean var med!
I hjärtat av Småland – strax utanför Alvesta –
finns experterna på laminat. Lång erfarenhet
har präglat entreprenörskapet och företaget
är i dag ledande inom sitt område.
GS-trean följde med vårt regionala skyddsombud
Christofer Rosberg på en skyddsrond på företaget
tillsammans med bland andra Johan Karlsson, produktionschef.
Dessförinnan hade Christofer en kort presentation av
sig själv för att sedan diskutera arbetsmiljön på arbetsplatsen med skyddsombud Henrik Romare och
huvudskyddsombudet Christer Svensson, se nedan.
God psykosocial miljö
- Vi har lite problem med utrymmena här, det är trångt
bland annat i monteringshallen, säger Christer Svensson.
Det är också mycket truckkörning här, fortsätter han, och
trots av vi målat upp vägar i golvet respekteras inte alltid
dessa truckgångar. Vi har mycket övertid men däremot ingen mobbning alls och vi har en mycket god psykosocial miljö
och vi har torsdagsmöte varje vecka där allting ventileras,
avslutar han.
Därefter vidtog en rundvandring i lokalerna, där också företagets produktionschef Johan Karlsson deltog, se till höger.
- Vi är cirka 35 kollektivanställda och med administrationen
blir vi runt 50 st, säger Johan.
- Det mesta materialet köps in från Egger i Tyskland och vi
har ett stort lager här i ”tältet” och ett i Alvesta, fortsätter
han, se bild nedan.

All produktion är kundstyrd och företagets skräddarsydda
lösningar ses i offentliga miljöer, som butiksinredningar och
även till båtar producerar man.
Viss export sker främst till Danmark och Norge.
Rundvandringen börjar i ”Kapstaden” där Peter Berggren
och Zlatko Kotevski förbereder jobb genom att kapa till rätta
bitar, se
bild till
höger.

Jenny Lindqvist är van
truckförare,
till vänster.

med 36 års erfarenhet
Ute i produktionen är det full aktivitet, Till vänster syns Pär Axelsson kantlista bordsskivor.
Daniel Karlsson,
från Ljungby, ses
till höger såga upp
mindre plattor. Eftersom alla plattor
redan är belagda
med melamin eller
laminat behövs
ingen ytterligare
ytbehandling. Plattorna är extremt
tåliga och kan vid
behov tvättas med
sprit.
Bosko Palenzovski
lyfter helt färdig
skiva med tryckluft, till vänster.
Eurolight, färdiga
lättvikstskivor listas upp i kantlistmaskin av Carola
Thörn, bilden till
höger.
Ljusa lokaler
Man slås av de
ljusa, fina lokalerna, det är rent
och snyggt och
bra luft. - Utsuget
är nyinvesterat,
säger Johan
Karlsson.

Till höger ses Maria Bergsman mata in i en maskin som borrar och
fräser, både uppifrån och nerifrån.
Vid utlastningen råder full
aktivitet. Till
vänster ses
Karl-Olof Äng
packa butiksinredningar.
Bakir Hafizovic
pressar laminat, till höger.
- I laminatpressen tillverkas laminatämnen med högtryckslaminat, som ger en väldigt stark yta. Direktlaminat är med investeringen i pressen heltäckande inom laminatområdet, avslutar Johan Karlsson.

