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Du håller i din hand det ”nya” Resinitbladet.
Vi behåller samma idé som tidigare med en
kort effektiv information som vi skriver
själva. Utformningen är dock moderniserad
med vår nya logotype och koncernprofil. Re-
aktionen från dig är att du läser detta och
sprider vidare bladet inom era organisationer.
Kom gärna med synpunkter på innehållet el-
ler vad ni vill ha information om. Vill ni att
Resinitbladet skickas direkt till någon speciell
person, så meddela oss detta. Resinitbladet
finns även på vår hemsida www.resinit.se,
där också äldre nummer finns arkiverade.

Elmia-Underleverantör mässan
Hösten är som alltid inom industrin mycket
inbokad. Den stora mässhändelsen inom vårt
gemensamma område är Elmia-Underleve-
rantör den 6-10 november. Vi kommer att
skicka en separat inbjudan med biljetter och

bemanningslista. Vi står som vanligt i ITAB
Plast samlingsmonter. Titta upp i taket efter
ITAB:s neonskylt.

Den nya organisationen
Den delvis nya organisationen fungerar allt
bättre. De nyanställda hittar snabbt sina roller
inom företaget. Hoppas att du tycker lika-
dant. Vi har lyckats få vår orderstock till en
bra nivå, där leveranstiderna är något kortare
än det var för ett halvår sedan. Ring gärna till
din kontaktperson och stäm av.

Ny broschyr
Vår nya broschyr
skickas med för att du
skall få en bra uppfatt-
ning om vad du kan få
för hjälp av oss. Fler
och fler upptäcker
den fina kompetens
som finns vad gäller
ditt materialproblem
eller utformning av din
plastprodukt. Broschyren finns på svenska,
engelska och tyska.

Senaste nytt i nya kläder

Här kommer vi att ha en återkommande artikelserie
om hur vi har löst ett speciellt plastproblem till en
kund. Vi kommer att kalla den för ”problemlösaren”.
Hör av dig till oss så kanske ditt företags plast-
problem kommer tas upp här och hjälpa andra med
liknande problem, eller få tips inför problem som
kan uppstå.
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