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Energieffektivisering

Tack Samuel

How am
I doin?

Bättre
luft!

Vår uppskattade medarbetare Samuel 
Gunnargård slutar hos oss 22/10 för att anta 
nya utmaningar i fönsterbranschen. Vi hoppas 
att utsikten är god där och önskar honom lycka 
till.

På uppdrag av Input 
Interiör KC i Växjö har vi 
tillverkat (och monterat) 
inredning till nybyggda 
Domkyrkocentrum, 
nyrenoverade (men jätte-
gamla) Karolinerhuset 
och t o m  (på bilden) 
självaste Domkyrkan. 
Trevligt projekt och nu är 
vi riktiga hejare på lin-
oljemålning också!

Mitt under rötmånaden   passade vi på att 
installera luftbefuktning i såväl produktions-
lokaler som kontor. En rejäl investering som 
är svår att ”räkna hem” i pengar men tanken 
är att det ska leda till både kvalitets- och 
arbetsmiljöförbättringar. Leverantör är SIBE 
International.

Så här såg det ut när vi började ”kapa fram” 
virke ur ett paket med amerikansk ek. Man 
kan ju undra hur hen mår egentligen där på 
andra sidan Atlanten.

Är viktigt och något som ligger i tiden. Därför har vi installerat en ny frekvensstyrd kompres-
sor och nya frekvensstyrda utsug till sprutboxarna, nya tätslutande portar som kan öppnas 
och stängas med fjärrkontroll, nya isolerglasrutor i hela fabriken och en separat varmvatten-
beredare som gör att vi inte behöver ”elda i onödan” sommartid. Helt i rätt linje tycker vi.

I maj besökte Jonas och Benny Ligna-mässan i Hannover. Resan 
arrangerades av Träcentrum i Nässjö. Vackert väder, trevligt 
folk, mängder av intressanta maskiner och utrustningar men 
inga större inköp den här gången.

Den som väntar på nåt gott…… Äntligen kommer här lite information igen om vad som händer hos Malmbäcks-Werken. Vår verksamhet rullar på bra och av någon 
anledning är det alltid extra intensivt veckorna före och efter semestern. Detta i kombination med, tro det eller ej, någon form av vad som möjligen skulle kunna 
uppfattas som nyhetstorka gör att 2015 års utgivningsplan av På gång har reducerats från två nummer till ett. Hoppas det inte gjort er alltför besvikna.


