Ordförandebyte i Vänern-Vätternavdelningen
Studiebesök på Sibelco Nordic
I strilande vårregn samlades 15 medlemmar i Vänern-Vätternavdelningen på
Sibelco Nordics anläggning för tillverkning av vattenglas i Lödöse. Vi hälsades
välkomna och fick allmän information om verksamheten innan vi guidades
igenom anläggningen.
Vattenglas är ett natriumsilikat som under högt tryck och temperatur löses i
vatten. Anläggningen byggdes 1991. Verksamheten drivs på dagtid av sex
personer. Kapaciteten är 75 000 ton/år varav 20 000 för närvarande utnyttjas. Ett
20-tal varianter produceras.
Råglas transporteras på båt ifrån Polen och lastas av vid en närliggande hamn i
Göta Älv. Detta råglas processas sedan i tre trycksatta autoklaver med fem bars
övertryck till 150°C. Dessa värms upp med gasol. Cykeltiden är cirka 2,5
timmar med satsstorleken 15 ton. Det som bestämmer kvalitén på vattenglaset är
följande tre viktiga egenskaper/parametrar: Mol-Ratio, Densitet och Viskositet.
En stor mängd vattenglas används till att täta bergrum, s k backfilling vid bl a
tunnelbyggen. Andra användningsområden är isolerskikt för brandsäkerhet och
stärkelse vid tillverkning av pappershylsor samt justering av pH-värden i
vattendrag och dricksvatten. En viss del av produktionen exporteras till Norge
och Ryssland. Leveranser till kund sker med järnväg och bulkbilar.
Man har sedan några år tillbaka med stor framgång arbetat intensivt med
införande av Lean Manufacturing. Till exempel har gasolförbrukningen
reducerats med 40%.
Deltagarnas tack för det intressanta studiebesöket framfördes av Mikael Heldt.
Därefter förflyttade sig gänget till en närliggande restaurang för årsmötesförhandlingar och avslutande kamratmåltid.

Mikael Heldt (t h) överlämnar ordförandeklubban till Niclas Raunegger (t v)

Årsmöte
Till ordförande under årsmötet valdes Mikael Heldt. Till sekreterare valdes JanErik Berner. Styrelseberättelsen lästes och lades sedan till handlingarna.
Avdelningens ekonomi presenterades av kassören Ulf Gotthardsson.
På förslag från Valnämnden nyvaldes till ordförande Niclas Raunegger och till
sekreterare Mats Schüler. Såväl Mikael Heldt som Jan-Erik Berner hade avböjt
omval till ordförande respektive sekreterare. Till vice ordförande nyvaldes Sten
Farre. Till kassör omvaldes Ulf Gotthardsson. Till ny ledamot på två år valdes
Anna Sabel Karlsson. Ledamöterna Martin Wänerholm och Dennis Karlsson
omvaldes på ett respektive två år.
Efter att en rapport givits från Huvudstyrelsen och VU avslutades årsmötet med
att avgående ordföranden Mikael Heldt överlämnade ordförandeklubban till den
nyvalde ordföranden Niclas Raunegger. Därefter serverades en mycket god
kamratmåltid under kollegial samvaro.
Jan-Erik Berner

