Vadå På gång?? Tanken med detta enkla nyhetsbrev är att det ska komma ut till (gamla och nya) kunder, leverantörer och andra samarbetspartners två gånger om året
(återstår att se om vi lyckas med det) och ge lite kort info om vad som händer på vårt företag i form av nyinvesteringar och annat mer eller mindre meningsfullt. Senaste
”På gång” kommer också att finnas på vår hemsida www.mbkw.se. Trevlig vår önskar vi på Malmbäcks-Werken.

Ny fanéravdelning!

Tätare tak. Och snyggare!

Vi har investerat närmare en miljon i vår Fanéravdelning.
En mindre om/tillbyggnad, en ny press från Italpresse med
automatisk in- och utmatning och en bättre begagnad limspridare Bjärnum.
Återstår gör lite kringutrustning i form av lyftbord mm vilket
beräknas bli klart under mars månad. I och med denna investering har vi förutom att förbättra arbetsmiljön avsevärt även
ökat vår produktionskapacitet rejält när det gäller limning av
fanér och laminat. Välkommen att kontakta oss om du och
ditt företag behöver hjälp med detta!

...ställde vi inte ut på själva men däremot var vi representerade som underleverantör av komponenter eller fullt färdiga möbler hos inte mindre än tolv olika
utställande kunder vilka vi önskar lycka till med försäljningen av sina fina produkter!

Under vintern har kontor och personalutrymme fått ett nytt
tak. Så numera lutar det åt rätt håll! Det ska på lite färg på
väggarna också men det tar vi till våren.

Godissugen?

2014 har vi lyckats få tillbaka högsta tänkbara kreditbetyg AAA
som vi hade åren 2006-2012 men “tappade” 2013. Förutom att
vi uppfyller ett antal högt ställda krav på nyckeltal osv innebär
detta en trygghet för kunder, leverantörer och anställda.

Den 24/2 hade vi besök av riksdagsledamoten Helene Petersson (S)
tillsammans med GS-facket.

-Träbearbetningsindustrin är viktig för vår
region och då är det trevligt att få se en
arbetsplats som Malmbäcks-Werken där man
verkar ha både kompetent personal, god
ordning och trivsam stämning.

På uppdrag av Sonarps Interiör har vi till BUBS gjort en
Hallonlakritsskallekonferensbordsskiva. Gött!
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