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RESINIT BYGGER NY AVDELNING FÖR BL.A. MONTERING, LIMNING, EFTERBEARBETNING OCH LOGISTIK - 

FÖRDUBBLAR OCH DEDIKERAR YTOR!

Under våren 2016 kommer Resinits nya avdelning 
för montering, limning, logistik och andra tjänster 
utöver projekt och produktion stå klar att tas 
i bruk. Den nya delen är efterlängtad av både 
kunder och företagets egna personal som nu
ser stora möjligheter och en större kapacitet.

Projektet startade på allvar våren 2015 och just nu byggs 

fundament och grund för den nya delen som kommer vara 

en förlängning av den befintliga anläggningen. Den nya 

delen på 600 kvm kommer skapa betydligt större kapacitet 

och bättre flöden för de kompletterande tjänster som 

t.ex. montering, limning, tvättning, kittning, paketering, 

VI ÖNSKAR ALLA VÅRA KUNDER OCH LEVERANTÖRER 

God Jul & Gott Nytt År
VI HAR STÄNGT ÖVER JUL OCH NYÅR, 23/12-3/1

I ÅR STÖDJER VI BARNCANCERFONDEN

lagerhantering, gradning med mera. Det kommer finnas 

flera dedikerade ytor för olika moment och projekt vilket 

gör processer effektivare och säkrare. Exempelvis så 

kommer ett speciellt rum för limning skapas som har 

reglerad temperatur och luftfuktighet. 

 –Vi har tittat på den här utvecklingen sedan 2012 och 

varit väl förberedda när det var dags att starta på allvar. 

Vi har hela tiden sett en ökad efterfrågan och nu var det 

läge att köra igång, säger Erik Wallin på Resinit som är 

intern projektledare för den nya avdelningen. 

 Investering för projektet ligger på 8,5 miljoner och har 

stort fokus på energieffektiva driftlösningar som t.ex. 

LED-belysning och takradiatorer.  

BEFINTLIG ANLÄGGNING

NY DEL | KLAR VÅREN 2016

Kort om den nya avdelningen: 600kvm, speciellt limrum, stort renare rum, 
dedikerade ytor, effektivare flöden, energieffektiva driftlösningar m.m.

Erik Wallin går igenom
ritningar för tillbyggnaden.

Byggnationen är i full gång
- klart våren 2016



Målinriktad, envis, bra på att delegera och att bygga team. 
Så sammanfattar man kort Ulf Jonssons personliga ledar-
egenskaper. Vill man utveckla det lite så kommer det fram 
att han även är ganska prestigelös och bra på att lyssna 
och känna in vad som funkar bäst för att få medarbetarna 
att utvecklas.  – Man kan alltid locka ut mycket positivt ur 
alla människor. Det är jag säker på, säger Ulf. 

Sedan oktober i år är Ulf ny produktionschef på Resinit. En uppgift han är väl 

kvalificerad för med sin långa erfarenhet inom tillverkande industriföretag. 

Tidigare har Ulf arbetat inom Elfakoncernen i tolv år. Bland annat som 

koncernkvalitetschef och inköpschef. Han har även arbetat som produktions- 

tekniskt ansvarig för nya tillverkningslinjer på Electrolux i Västervik och som 

produktionschef på Överums Bruk där man tillverkar högkvalitativa plogar 

för jordbruk. Intresset för teknik och tillverkning startade redan på gymnasiet 

och ledde vidare till högskolestudier för att bli civilingenjör. Efter avslutad 

utbildning har Ulf alltid arbetat inom tillverkande industri med koppling till 

produktion, inköp, kvalitet och konstruktion. Den breda kompetensplattformen 

Ulf har är ett starkt bidrag för att ytterligare utveckla, systematisera och 

dokumentera de inarbetade produktionsprocesserna på Resinit.

 Ulf poängterar att företagets största tillgång är medarbetarna och 

att det är viktigt att de trivs. 

 – Kan du inte få människor att trivas på jobbet är du ohjälpligt efter. 

Där har vi ett stort försprång känner jag. På Resinit trivs medarbetarna 

och det gör oss som företag konkurrenskraftiga.

"Man kan alltid 
locka ut mycket 
positivt ur alla 

människor."
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Har du frågor om plast? För mer information, besök vår hemsida: www.resinit.se

Ingvar Norén 
VD/Försäljning/Inköp 
Tel: +46 (0)490-823 23
ingvar.noren@resinit.se

Per Alne  
Key Account Manager 
Tel: +46 (0)490-823 24
per.alne@resinit.se

Jan Landerdahl  
Key Account Manager 
Tel: +46 (0)490-823 26
jan.l@resinit.se

Andreas Hellman  
Key Account Manager  
Tel: +46 (0)490-823 22
andreas.hellman@resinit.se

Vd:n har ordet!

Vi medverkade på årets Elmia Subcontractor-mässa och kom hem 

väldigt nöjda. Vi hade fler uppslag med oss hem än vi brukar ha. 

Flera av dessa har redan fått besök. Jag använde en av dagarna till 

att gå runt och prata med alla våra kontakter som var på mässan. 

Jag blev mycket stolt då flera berättade att Resinit har ett mycket 

gott rykte på marknaden. Det tar lång tid att bygga upp och beror 

på det sammanlagda resultatet av mångas arbete och ansträngningar. 

Produktionschef med 
medarbetarfokus

 Ulfs drivkraft i jobbet som produktionschef bottnar mycket i viljan att 

utveckla förändringsarbetet och skapa förbättringar inom verksamheten. 

Att hela tiden bli bättre och mer förfinad när det gäller mätbarhet är en 

annan konkret stark motivation för Ulf. 

 – Jag brukar alltid ha utgångspunkten hur gör vi och hur gör vi bättre? 

Det leder vårt gemensamma arbete framåt, stärker våra processer och 

ger våra kunder stora fördelar genom tydliga system.

Det finns en vilja i det här företaget att göra sitt bästa och ha ett 

tydligt kundfokus. Den så kallade ”Djungeltelegrafen” är därför 

vår absolut bästa marknadsförare. Nöjda kunder som gärna och 

ärligt rekommenderar oss. Utbyggnaden som vi gör just nu kommer 

att bli ett lyft för hela vår verksamhet. Framför allt så ger det en 

möjlighet att öka vår kapacitet. Vi kan avslöja att vi har under det 

här året varit uppe och nosat i taket. Vi ser tillbaka på vårt bästa 

år någonsin i företagets historia. Tack alla kunder, leverantörer och 

anställda som vill jobba med oss. Nu väntar en stor helg framför oss. 

God Jul önskar undertecknad och väl mött på det nya året.

Ingvar Norén, VD, Resinit AB


