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Rostfritt stål från Kolbäck
– en vinnare
A.G. Johansons Metallfabrik AB var
tidigt ute med att använda, det på den
tiden, nya materialet rostfritt stål. Idag
levererar företaget kvalitetsprodukter
till framtidsmarknader.
– Vi har ambitionen att öka vår export av nischprodukter, säger Mahts
Adolfson, vd och företagets ägare.
AGJ, som företagsnamnet förkortas, har tillverkat bland annat rördetaljer sedan 1870. När
rostfritt stål introducerades under 1920-talet
var AGJ en av de första att använda det nya
materialet i sina produkter.
Årtionden av utveckling för att förfina
konsten att konstruera och tillverka rostfria
produkter har resulterat i att företaget idag
kan leverera rör, rördelar och ventiler med
mycket fin ytjämnhet vilka klarar de högt
ställda hygien- och sterilitetskrav som läkemedels-, biotech- och livsmedelsbranschen
efterfrågar.
– Tack vare att vi har en mycket erfaren
och specialutbildad personal, som utför noggranna kvalitetskontroller på alla produkter
innan de levereras, är vi en eftertraktad och
respekterad affärspartner för dessa tillväxtmarknader.

Åter svenskägt

Mahts Adolfson började i företaget 1998 som
marknads- och försäljningsansvarig. Två år
senare blev han vd och 2004 köpte han företaget som då ingick i den amerikanska världs-

koncernen ITT Industries.
– Jag såg potentialen i företaget och affären med ITT fungerade 100-procentigt. Vi
har fortfarande en bra affärsrelation med dem
eftersom vi som distributör har agenturen för
ITT:s ventiler på den svenska marknaden. Vi
är därför såväl en säljorganisation som en
produktionsenhet för kundanpassade specialprodukter.
Det anrika Kolbäcksföretaget, som för övrigt
ägdes av Salvatore Grimaldi 1982-1998, är således åter i svensk ägo.
– Jag har enbart gott att säga om ITT Industries, men det är självklart att beslutsgångarna blir enklare nu, som ägare och vd lever jag
med företaget på ett helt annat sätt, förklarar
Mahts Adolfson.

Kundanpassade specialprodukter

AGJ:s styrka är att man behärskar varje moment vid framställningen av kundanpassade
produkter. Det innebär att företaget i Kolbäck
kan vara med från skisstadiet fram till nyckelfärdig lösning. Uppdragen varierar från
konstruktion och tillverkning av avancerade
processmoduler till modifiering av enkla rördetaljer ur standardsortimentet.
– Vi har en hög kompetens i företaget vilket gör att vi kan föra en nära dialog med våra
kunder för att uppnå optimalt resultat. Idag
exporterar vi cirka tio procent av det vi producerar och jag är övertygad om att vi kan
öka vår export till framför allt EU-marknaden, säger Mahts Adolfson avslutningsvis.

”

Tack vare att vi har
en mycket erfaren och
specialutbildad personal
är vi en eftertraktad och
respekterad affärspartner
för dessa tillväxtmarknader

Anrika A.G. Johansons Metallfabrik AB i Kolbäck som säljer och producerar högkvalitativa
rörkomponenter och ventiler till bland annat läkemedels- och biotechindustrin har åter en
svensk ägare: Mahts Adolfson.
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Gynnsamt läge i Hallstahammar

Handelsbanken i Kolbäck
Varmt välkommen till oss !

Norra Europas modernaste fabrik för golvavjämningsprodukter finns i Hallstahammar. Företaget TM Progress ser ljust på framtiden.

TM Progress är Nordens största entreprenör inom golvavjämning. I Hallstahammar har företaget en av norra
Europas modernaste fabriker för tillverkning av golvavjämningsprodukter.
TM Progress utför golvavjämningsentreprenader över hela landet med totalansvar för
både material och utförande. Företaget erbjuder ett av marknadens bredaste program med
allt ifrån leveranser med säck på 15 kg till
leveranser med pumpbil på 38 ton.TM Progress har haft en mycket positiv utveckling
de senaste åren och företaget verkar över hela
Sverige med produktionsanläggningen i Hallstahammar som nav i verksamheten.
– Vi har ett mycket bra logistiskt läge i
Hallstahammar med god närhet till viktiga
marknader. Framtiden ser mycket ljus ut.
Högkonjunkturen i byggbranschen spås fortsätta såväl 2006 som 2007 och vi har en väl
anpassad produktportfölj säger Håkan Fredriksson Marknadschef på TM Progress.
– Vi expanderar kraftigt för närvarande och
nyrekryterar för fullt.

www.tidning.net

Miljöprofil

TM Progress tar ett stort ansvar för att företagets verksamhet ska ha så låg miljöpåverkan
som möjligt. Företaget är bla. miljöcertifierade enligt ISO 14 001.
– Tillverkningsprocessen i vår anläggning i
Hallstahammar är helt sluten, vilket innebär att
allt damm återanvänts i produktionen.
TM Progress produkter har även marknadens
lägsta emissionsvärden. – När det gäller miljö är
vi ”bäst i klassen ” säger Håkan Fredriksson.

Trygg samarbetspartner

TM Progress har över 30 års erfarenhet inom
golvavjämning och blev 2003 utsedd till årets
entreprenör i Region Mitt av Ernst & Young.
Företaget är en stabil affärspartner och har trippel A i kreditvärdighet sedan flera år tillbaka.

Vi är ett glatt gäng som trivs tillsammans och med alla våra trevliga
kunder. Vi vill hjälpa många fler, så
kom gärna förbi och prata med oss
om dina nuvarande och kommande
bank- och försäkringsärenden.

Öppettider
mån-fre 9.30-15.00
tors också 16.30-17.30
Vill du komma en annan tid eller vill du att
vi besöker dig? Kontakta oss så kommer vi
överens.

Här i Kolbäck har vi funnits sedan 1952,
med kunder från hela Hallstahammar. Kontoret är hjärtat, här har vi allt under ett tak.
Tel: 0660 - 29 95 30
info@tmprogress.se
www.tmprogress.se
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