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Rutinerade Patrik Pettersson förstärker
logistikavdelningen på Resinit.Patrik jobbar
med bland annat produktionsstyrning.

Med en lång bakgrund som verkstadsmekaniker, CNC-
operatör och CAD/CAM-ritare är logistikavdelningens 
senaste förstärkning, Patrik Pettersson, en resurs att 
räkna med. Den starka tillväxten och stora efterfrågan 
på Resinits tjänster kräver en bredare och mer utvecklad 
organisation. Inte minst på företagets logistikavdelning 
där en rad förstärkningar sker det närmaste året.  
 
Patrik är van vid arbetsuppgifterna på en logistikavdelning från sitt 

förra jobb och även om han har blivit varm i kläderna snabbt så har 

det behövts en viss omställning. Bland annat för att lära sig det nya 

affärssystemet och alla nya material och rutiner på Resinit.  

– Jag är strukturerad och flexibel. Många bollar i luften samtidigt 

är perfekt för mig. Så beskriver Patrik sig själv på frågan om vilka 

sidor som är mest framträdande hos honom. När man  jobbar med 

materialinköp och produktionsstyrning är det många gånger snabba 

beslut och flexibla lösningar. Då kommer Patriks preferenser väl till 

pass. Patrik började på Resinit i april och är redan igång för fullt. 

– Det är alltid en utmaning att börja jobba i en ny organisation och 

det gillar jag. Det är extra spännande att komma till ett företag med 

en så bred kompetensplattform som Resinit, berättar Patrik.

I praktiken har Patrik jobbat inom tillverkande industri hela sitt 

yrkesliv. Det gör att han har stor förståelse för alla olika delar i 

företagets verksamhet. 

– Patrik är en del av det utvecklingsarbete vi nu genomför på

logistikavdelningen. Vi har flera planerade åtgärder för att skapa 

ännu större trygghet i våra processer. Vi är glada att ha Patrik

ombord, berättar Ingvar Norén, VD på Resinit.

RESINIT STÄLLER UT PÅ 
EURO EXPO I SUNDSVALL
28-29 AUGUSTI

Euro Expo-mässorna är populära och effektiva

mindre mässor som bygger på ett koncept som 

gör att besökarna passerar alla montrar.

Ingvar Norén från Resinit kommer att representera

företaget i Sundsvall. Välkomna!

FÖRSTÄRKT
LOGISTIK

VI ÖNSKAR ALLA VÅRA
KUNDER EN RIKTIGT
TREVLIG SOMMAR

Under veckorna 28-31 har
vi stängt för semester.

"Jag är
strukturerad
och flexibel"



Har du frågor om plast?

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

Per Alne  
Teknisk försäljning
Tel: +46 (0)490-823 24
per.alne@resinit.se

Jan Landerdahl  
Teknisk försäljning
Tel: +46 (0)490-823 26
jan.l@resinit.se

lin
ds

tr
öm

rö
m

bo
 | 

06
/2

01
3Andreas Hellman  

Teknisk försäljning 
Tel: +46 (0)490-823 22
andreas.hellman@resinit.se

www.resinit.se

Vd:n har 
ordet!

Det har visserligen varit en kall vår men högtrycket 

fortsätter i allra högsta grad inne på Resinit. 

Hyrmaskinen, som vi skaffade i väntan på den nya 

svarven, klarar vi oss inte utan idag. Därför har 

vi valt att köpa den. Det är en Mazak Quickturn 

Nexus 200 II-MY. Den har varit använd till ett antal 

volymjobb men nu ökar vi på användningsområdet 

genom att bland annat komplettera chuck- och 

snabbytessystem på den maskinen.

 Fräsavdelningens kapacitet klarar vi ännu. 

Mycket tack vare vår förmåga att kunna utnyttja 

maskinerna maximalt genom att köra många 

timmar per vecka. 

 Det gäller att inte bara öka maskinkapaciteten 

för att kunna klara av den tillväxt vi nu upplever. 

Organisationen runt omkring måste också följa med. 

Vi återbesätter platsen som produktionschef med 

Erik Wallin. Han är ansvarig för vår logistik idag. 

 Logistikavdelningen förstärker vi med två personer. 

Patrik Pettersson, som presenteras i detta nummer 

av Resinitbladet, har varit hos oss sedan påsk. Efter 

semestern kommer en tjej som vi kommer att 

presentera lite längre fram. Även hon har en bred 

produktionsteknisk bakgrund. Det är så viktigt att 

vår logistik, order, planering och avrop fungerar 

fullt ut varje dag. Alla våra kunder skall alltid kunna 

förvänta sig att vi håller givna löften.

 Nu inleds en fantastisk tid med sommar och 

förhoppningsvis ledighet med olika aktiviteter. 

Vi kommer att stänga vår produktion men hålla ett 

antal akutnummer öppna.

En riktigt trevlig sommar önskar undertecknad!

Ingvar Norén, VD, Resinit AB

För mer information,
gå in på vår hemsida:
www.resinit.se

Lyckad
plastmässa
i Malmö

Planen var att lämna tillbaka den lånade Mazak- 
svarven när den nya var installerad och inkörd 
men det blev istället tvärtom. 
 – Vi såg en fortsatt ökad efterfrågan och 
vi ville skapa en bättre möjlighet att växa 
ytterligare på svarvavdelningen så det var 
ett bättre strategiskt val att behålla maskinen. 
Genom den nya svarven har vi en betydligt 
bättre långsiktighet att växa ytterligare, berättar 
Tobias Green, ansvarig för svarvavdelningen.
 Den nya svarven, en Mazak Quick Turn 
Nexus 200-II MY, kommer nu att genomgå 
en uppgradering för att ha fler tillämpningar. 
Bland annat kompletteras maskinens chuck- 
och snabbytessystemet. Den nya maskinen gör 
svarvavdelningen bättre rustad än någonsin. 
 Att ständigt förbättra och utveckla 
maskinparken och processerna är ett tydligt 
uttalat mål för alla avdelningar på Resinit och 
detta är ett bra exempel på det. Genom att 

OPTIMERAT
MED NY SVARV

ligga steget före när det gäller kapacitet och att 
hålla korta och exakta leveranstider kan Resinit 
leva upp till sitt viktigaste löfte till kunderna. 
Resinit håller vad de lovar.

Den ökande efterfrågan av Resinits 
tjänster det senaste året har 
skapat möjligheter att investera 
för öka kapacitet i samma takt 
som behoven ökat. I väntan på 
leverans av den beställda CNC-
svarven hyrde företaget en svarv 
av Ravema som sedan skulle återtas
när den beställda installerades.
Men någon återtagning blev det 
inte till slut. Istället köpte Resinit 
även den CNC-svarven som 
nu kompletteras för att kunna 
användas på fler sätt.

Easy Fairs stora nischade plastmässa Plastteknik 
i Malmö 2013 blev en lyckad tillställning för 
Resinit. En nyhet för i år var att mässan flyttat 
från Malmö Arena till nya större MalmöMässan. 
 Över 200 utställare inom plast- och gummi 
branschen mötte intresserade besökare 
under två dagar i april. Årets mässa var den 
5:e i ordningen och det nya fokusområdet 
var Industridesign. Under det temat fanns 
utställare inom bl.a. produktutveckling, 
ergonomi, formgivning, patent- och 
designskydd. Numera är Plastteknik den 
främsta plast- och gummimässan i Norden.
 – Jag tror mässan växer tack vare den 
nischade profilen. Här träffar vi verkligen 
besökare som är specifikt intresserade av
våra tjänster, berättar Ingvar Norén som var en 
av Resinits representanter i företagets monter.

Christian Sköld inspekterar en plastdetalj 
som bearbetats i den nya maskinen.

NY MASKIN 
Mazak Quick
Turn Nexus
200-II MY


