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Framdragningsverk igång

Mässa och framdragningsverk – årets höjdpunkter
Året går mot sitt slut och 2008 har varit
ett mycket speciellt år. För Springwire
Sweden AB har det varit ett intressant
och utvecklande år med höjdpunkter
som deltagandet vid Wire mässan i
Düsseldorf och igångkörningen av ett
nytt framdragningsverk som ger oss
möjligheter att erbjuda våra kunder
patenterad fjädertråd av grövre dimensioner än tidigare.

Nya framdragningsverket med fyra linjer

Utvecklingen går vidare på Springwire.
Ytterligare ett framdragningsverk har
installerats där det nu finns möjlighet
att patentera grövre fjädertråd än
tidigare. Detta gör att hållfastheten
kan styras för att möta högre ställda
kundkrav. I skrivande stund har
leveranser gjorts till kunder och
godkännande har erhållits. Framdrag-

ningsverket har fyra linjer och
beräkningar samt systematiska prov
för att få fram rätt valstråd är gjorda
enligt de önskemål som finns.
Utveckling av ytterligare produkter
kommer att fortgå kontinuerligt
genom kundkontakter, beräkningar
och provleveranser.

Vidare fortsätter Springwires utveckling
genom en förändrad produktionsorganisation med en ny produktionschef
och ett kompetensutvecklingsprogram
kommer också att genomföras med
medel från ESF rådet.
Den finansiella situationen i omvärlden
påverkar oss alla på olika sätt. Hur den
utvecklingen blir och när det blir stabilare förhållanden igen är ingen som
vet. Det finns dock förhoppningar om
positiva förändringar under 2009 och
låt oss därför se fram emot det nya året
med tillförsikt.
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Årets älgjakt – en uppskattad upplevelse
Som de flesta vet är älgjakten en stor
händelse i våra trakter. Många av våra
kunder har under åren besökt oss som
jägare/naturmänniskor och deltagit med
Stjernbergets jaktlag under en helg och
har fått många fina minnen och naturupplevelser från dessa skogstrakter.
Ett stort samtalsämne är vargen och
dess framfart i älgskogen. Vargen
är ju inte speciellt uppskattad av
hundägarna då man riskerar att bli
av med sin jakthund varje gång man
släpper den lös i skogen. Nu har vi
varit förskonade från vargmöten i vårt
jaktlag men det är nog en tidsfråga
innan även vi blir drabbade.

Vi ser ofta spår av dem på våra marker
och vargen rör sig över stora områden
på kort tid. En fråga som brukar dyka
upp är: Sköt ni någon stor tjur? Den
största tjuren som sköts i vårt jaktlag
i år var en 8-taggare men på området

intill våra marker fälldes en grann
14-taggare. Tillgången på älg har under
denna säsong varit god i vårt område
och vi ska fälla endast några tjurar till
innan vår licens är fylld.
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