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Stålverket skall säljas 
Företaget har nu informerat att Malpåsen kommer att 
upphöra, och att det skall säljas,  
På vilket sätt och tidpunkter och många andra frågor vet 
vi ännu inte något om, vi kommer att ha MBL-
förhandlingar om detta. 

Olika affärsideer 
Vi vet att det har funnits olika affärsidéer med företag 
som varit intresserade att ta över stålverket och då  
bedriva en fortsatt stålverksamhet, men det spåret är 
helt borta. Vi vet att ledningen med Olof Faxander  
verkligen försökt. 
 
Det har även funnits andra planer hur vi i Degerfors 
skulle  kunna använda stålverket i framtiden, en plan 
som funnits var så bra att den finska ledningen ansåg 
att den skall genomföras men då i Finland istället. 

Stålproduktionen efter semestern 
Som alla vet har företaget byggt ett 
nytt stort stålverk i Tornio,  
Nu bygger man även om det gamla 
stålverket och kapaciteten höjs då 
ytterliggare.  
 
Orsaken till utbyggnaden i Tornio 
är tillgången till en kromgruva som 
är integrerade med stålverk vilket innebär en låg pro-
duktionskostnad.  
 
Avesta har ett Steckelverk som försörjs från deras eget 
stålverk och man får även ämnen från Smacc i England. 
Avesta har även en tillverkning till HRP i Degerfors.   
 
Efter semestern är det tveksamt om steckelverket i Ave-
sta fortfarande kommer att ta sina stålämnen från 
Smacc eftersom det nya stålverket i Tornio med sina 
låga produktionskostnader 
måste utnyttjas först, enligt all 
erkänd företagsekonomi. 
 
Konsekvens blir då att Smacc 
enbart kommer att tillverka stål 
för Långa produkter och Varm-
plåt och dessa två enheter har 
sina valsverk i Degerfors. 
 
De volymer som kommer att tillverkas i Smacc blir då 
lika som vi gjorde i Degerfors innan beslutet togs, men 
då var argumentet att det är för lite ton för att vara  
kostnadseffektiva.  
 
Därför är det viktigt att ta bort alternativet Degerfors så 
snabbt som möjligt och avveckla malpåsen.  

Blev det World class ? 
Alla som arbetar inom stålindustrin vet att för att få en 
låg kostnad i produktionen måste verksamheten vara 
integrerad, de effektivaste verken i världen är alltid hel-
integrerade verk som bilden visar : 

Så såg även vår integrerade produktion ut i Degerfors 
när beslutet togs.  

Den finska och Engelska ledningen presenterade för 
dåvarande industriminister Björn Rosengren att man 
skulle få en anläggning i världsklass på produktion av 
långa produkter och den skulle bli   
"a world leader in stainless steel long products "   

Idag är integrationen denna  

Nytt Stålverk i 
Tornio 

Bygger om det 
gamla Stålverk 

i Tornio 

Avgörande fråga till koncernledningen 
Våra råvaror till våra valsverk är avgörande för vår 
framtida konkurrenskraft.  
Det innebär att kostnaden och kvaliteten är helt  
avgörande om vi skall kunna överleva i framtiden.  
 

Frågan vi anställda vill ha svar på ! 
När kan den finska ledningen garantera oss 
i Degerfors konkurrenskraftiga priser och 
kvalitet på ämnen till Degerfors?  

MBL förhandlingar 
Redan under nästa vecka startar MBL förhandlingar, 
det kommer inte att bli några personalkonsekvenser.  
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