På gång igen!! Vi klarade det. Nyhetsbrevet blev ingen engångsföreteelse. Men lite försenade är vi med nummer två. Vi skyller på att vi har
haft mycket att göra under både våren/försommarn och tidig höst (Tack alla kunder för förtroendet!) men vi har ändå hunnit med en hel del
utöver ”det vanliga”. Och nu, det hade inte funkat i oktober, kan vi ju passa på att samtidigt önska alla som läser detta God Jul och Gott Nytt År!

Ny
CNC

I somras installerade vi ytterligare en CNC-maskin,
en Weeke BHX 050. Liten, smidig och ett bra
komplement till de större maskiner vi har sedan
tidigare.

Alpha
cam

Publicitet!!!

För att förenkla vår hantering av ritningar
och filöverföring till CNC-maskinerna har vi
investerat i CAD/CAM-systemet Alphacam. En
standardversion och en Advanced-version för
de riktigt krångliga jobben.

Ny monteringsavdelning

Vi har varit omskrivna lite här & där senaste tiden.
I Träcentrums bok 19 bättre trärelaterade företag,
i Nässjö Nästa som gavs ut i samband med en lokal
näringslivsmässa 3/10 där vi även deltog som utställare,
i branschtidningen NTT, Nordisk Träteknik Såg & Trä (följ
http://ebook.mentorcommunications.se/NTT_nr_22_2014/#/14/

för att läsa hela reportaget) och i skriften
De möblerade folkhemmet – Malmbäcks
industrisamhälle 1860-2014 utgiven
av Malmbäcks Hembygdsförening.

Konditorisnickeri
Princess Konditori har gjort en rejäl uppfräschning av sin butik i Nässjö. Inredningen
har konstruerats, tillverkats och monterats
av oss. Jättebra blev det! Och Gustav Adolfsbakelserna var jättegoda!

Göran Nilsson & Bertil Johansson

Samuel Gunnargård
& Jenny Alunblad

Vi har rensat undan, rivit väggar, flyttat arbetsplatser, satt upp
pallställ, köpt en ny skåppress (Bonacin) och en bandningsmaskin (Swestrap). Resultatet blev en “helt ny”, öppen och
ljus, avdelning med bättre flöde och högre kapacitet.

Hedersbesök
Vi har haft besök av en, i dubbel bemärkelse, gammal kund
nämligen snart 95-årige Gustav Johansson från Albin i Hyssna
AB som tillsammans med sonen Sven-Olof konstaterade att
”- Det är en helt annan fabrik än när jag var är senast. Jag är
imponerad”. Vi är minst lika imponerade tillbaks av Gustavs
vitalitet!
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