UTSIKT
Hej granne och Skövdebo!
Vilken start! Mina första fem månader som fabrikschef har passerat i en
rasande fart. Det har varit en vår som
präglats av pandemin och andra utmaningar, men samtidigt av en positiv
framåtanda. Tack vare mitt kompetenta och erfarna team har jag haft
en kort startsträcka och jag tycker att
jag har kommit in i verksamheten på
ett fint sätt. Från dag ett har jag kunnat ta tag i pågående projekt och de
planerade insatser och åtgärder som
ligger framför oss.
Coronapandemin fortsätter ju att
ställa till det, men har inte påverkat
byggnationstakten i västra Sverige
som är vårt leveransområde. Vi har
nu en reviderad produktionsplan för
ett maximalt uttag av cement från
Skövdefabriken. Det innebär faktiskt
ett leveransrekord sedan början på
1990-talet! På den positiva sidan kan
jag också berätta att vi hunnit med att
genomföra flera förbättringar i fabriken under våren. Läs gärna mer om
det här i Utsikt.
Under mars genomförde vi vårt planerade underhållsstopp som gick enligt
plan. Alla entreprenörer och arbetsgrupper jobbade åtskilda för att minska
risken att smittas av Covid-19. Jag kan
glädjande konstatera att vår strategi för
att minska smittspridningen fungerade
och varken vår egen personal eller anlitade entreprenörer insjuknade. I skrivande stund har vi klarat oss relativt väl
på fabriken med få sjuka sedan
pandemin startade.
Nu längtar i alla fall jag ut i naturen
och jag vill gärna lägga ett varmt ord
för den nya stadsnära Killingaleden på
ca 5 km som vi tagit fram tillsammans
med kommunen. Vi är även i år samarbetspartner till Hittaut.nu, en lättillgänglig orientering med vanlig karta
eller app i telefonen.
Nu önskar jag alla en fin sommar!
Vi ses kanske på Killingaleden eller i
orienteringsspåret!
Vänliga hälsningar
Jörgen Staflund,
Fabrikschef
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Gummi minskar bullret
vid lastningen
FLAKEN PÅ CEMENTAS
nya dumprar kläs nu in
i gummi för att minska
bullret vid lastningen.
För drygt ett år sedan investerade Cementa i nya dumprar som tar betydligt mer
kalksten per last än de gamla
gruvtruckarna. Det här både
ökar effektiviteten och minskar den totala dieselförbrukningen med 30 procent.
Däremot förändrades ljudbilden något. På grund av att
fallhöjden vid lastningen är
högre jämfört med tidigare,
låter det mer när det första
Marie och Ulrik med flaken
lasset sten lastas på flaket,
något som en del närboende
av flaket och åtta på sidorna. Metoden
har uppmärksammat.
– Det har vi lyssnat på och vidtar har bland annat testats vid Cementas
därför de här åtgärderna. Vår absoluta systerfabrik i Norge med gott resultat.
ambition är att bedriva verksamheten
– Redan i dag så håller vi oss inom
på ett sätt som stör omgivningen så lite Länsstyrelsens bullervillkor, men med
som möjligt, säger produktionschefen gummibeklädda flak kommer vi att
Ulrik Henriksson.
minska bullret kraftigt, framför allt
Flaken får nu en kraftig gummi vid det första lasset sten, säger Ulrik
beläggning – tio centimeter i botten Henriksson.

Arbetsmiljön för förarna
påverkas också positivt.
– Mindre buller är väldigt bra
för förarna och alla runt omkring.
Dessutom blir det mindre slag och
vibrationer vilket också förbättrar
arbetsmiljön för förarna, säger Marie
Apelgren, arbetsledare i gruvan.

Ny miljöansvarig för Cementa i Skövde
HON BRINNER för hållbarhet
och biologisk mångfald och
månar om Skövdebornas miljö.
Möt Maria Barrestig som sedan
februari är ansvarig för miljöfrågor vid Skövdefabriken.
Det är stora och viktiga frågor som
Maria Barrestig har på sitt bord:
den framtida markanvändningen
av Cementas täkt och marken däromkring, att säkerställa att Cementa
efterlever alla miljökrav och att arbeta
för en hållbar utveckling och biologisk
mångfald.

Maria Barrestig

– När det gäller en hållbar utveckling av vår cementtillverkning i Sverige
har Cementa en tydlig och långsiktig
ambition att minska koldioxidutsläppen. Det som är viktigast för mig här i
Skövde är att vi ska bedriva vår verksamhet med så liten negativ påverkan
som möjligt för de boende och för
miljön, säger hon.
Maria har en examen i miljövetenskap vid Göteborgs universitet.
Närmast kommer hon från en
roll som kvalitets- och miljösamordnare på ett företag i avfallsbranschen.

Hon har också varit miljö- och
hälsoskyddsinspektör i Essunga
kommun och Lidköping.
– Jag tror att min breda bakgrund både från myndighetssidan och från näringslivet är en
styrka. För miljöfrågorna är breda
och vi måste våga tänka brett.
Det betyder bland annat att vi
alltid tar in expertkompetens där
vi behöver, som till exempel när
det gäller hur vi bevarar artrikedomen i Entrédammen.
Under sin första tid som miljöansvarig har Maria jobbat intensivt med de årliga miljörapporterna till Länsstyrelsen där Cementa
redovisar hur verksamheterna
uppfyller alla villkor.
– De viktigaste frågorna för
mig den närmaste tiden blir att
jobba med det som direkt påverkar Skövdeborna som till exempel
buller och damm. Där arbetar vi
med flera konkreta åtgärder och
om folk har frågor och idéer får de
gärna höra av sig till mig.

Nya cementsäckar med
återvunnen
plast
SKÖVDEFABRIKEN HAR tagit
fram nya cementsäckar med
lägre klimatpåverkan.
Den största delen cement som produceras i Skövdefabriken transporteras som bulkvara på lastbil. Men
mellan åtta och tio procent förpackas i 20- och 25-kilossäckar. Denna
cement, som framför allt handlas av
privatkonsumenter, kommer nu att
packas i nya plastsäckar som består
av 50 procent återvunnen plast.
– Vi har jobbat ett år ungefär
med att testa och få fram en förpackning med så hög andel återvunnen plast som möjligt. Den nya
förpackningen motsvarar våra kvalitetskrav och fungerar både i vår

Tomas och Malin med
nya cementsäckar
produktion och hos slutanvändarna,
säger Tomas Hermansson, arbets
ledare vid packeriet.
Cementa använde tidigare papperssäckar, men sedan början av
2016 består cementsäckarna av
plast. Malin Eriksson arbetar med
utvärdering och inköp av Cementas
förpackningar:
– För oss blev steget från papper
till plast en klimatvinst, eftersom plast
förlänger hållbarheten för cement.
Plastsäckar minskar risken att något

måste kasseras om säcken exempelvis blir utsatt för fukt.
Dessutom minskar svinnet eftersom cement inte fastnar lika lätt i en
plastsäck när man tömmer den jämfört med en papperssäck som har
många flikar.
På sikt hoppas de kunna öka andelen återvunnen plast i just dessa
förpackningar. Skövdefabriken
fortsätter också att titta på andra
förpackningar och material som kan
bidra till en minskad klimatpåverkan.

Enduro-VM körs i stenbrottet
I SOMMAR KOMMER VÄRLDSELITEN i enduro till Skövde för att köra VM.
Ett av specialproven körs i Cementas stenbrott.
Enduro är en motorsport där motorcyklar körs
på banor i svår terräng och att en sådan terräng finns i stenbrottet är tydligt bland annat
för den lokala klubben FMCK Skövde. Redan
2019 skickade de en förfrågan till Cementa
om att få köra i stenbrottet i samband med
att Sverige skulle arrangera enduro-VM 2020.
På grund av coronapandemin sköts VM upp
till i år istället.
Magnus Persson, hälsa- och säkerhetschef på Cementa i Skövde, ansvarar tillsammans med kollegan Marie Apelgren för
förberedelserna:
– Stenbrottet är en spektakulär plats och
det är roligt att vi kan erbjuda vår mark till
kommunen och för idrotten. FMCK är ju en
stor klubb här i Skövde och dessutom duktiga
inom ungdomsidrotten.

Tävlingen körs i sommar, mellan den 19 och
25 juli, och teamen kommer att hålla till vid
Billingens fritidsområde. Störst aktivitet blir
det under själva VM-tävlingarna på fredagen
och lördagen samt på söndagen då det hålls
ett motionslopp.
– På lördagar och söndagar har Cementa
ju normalt ingen verksamhet i stenbrottet.
Men just den helgen kommer det att bullra
lite därifrån, vilket tävlingsarrangören FMCK
Skövde sökt och fått tillstånd för.
Den stora frågan just nu är om det kommer
att tillåtas publik under VM-tävlingen. Beslut
om detta tas kring midsommar.
– Vi och klubben hoppas såklart att tävlingen kan öppnas för publik. Vi har ju också
hemmaåkaren Albin Elowson att heja på, säger
Magnus.

Cementa arbetar på ett miljöanpassat sätt med målet att industri, människor
och naturvärden ska samexistera i ett hållbart samhälle i en levande bygd.
Vår policy är att ha en öppen dialog med kringboende och myndigheter.
Välkommen att kontakta oss med synpunkter och frågor!
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