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Vi har en vision i Surahammar där vi 
säger att vi ska ha ett samhälle som 
är bra för barnen. En övergripande 
och tydlig vision ska genomsyra hela 
den kommunala verksamheten. Vä-
gen dit kantas av strategier, priorite-
ringar och delmål. 

Samtidigt sticker vi ut hakan. ”Varför 
lägger ni ned lekplatser om ni vill skapa 

ett samhälle som är bra för barnen?”, säger 
någon. 

Jo, vi vill erbjuda bra lekplatser och bra 
kvalitet i förskola och skola. Bättre med 
färre bra och säkra lekplatser, än fl er sämre 
skötta. Vi har sagt att vi ska ha bland de 
bästa skolorna i Sverige. Där är vi på god 
väg. För gymnasieskolans Industriprogram 
har vi redan nått dit – Sverige står i kö för 
att ta reda på hur vi har nått sådan framgång 
i samarbetet med kommunens industrier för 

Det som är bra för barnen är bra för alla
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att åstadkomma en eftertraktad arbetsplats-
förlagd utbildning. 

Det är glädjande att allt fl er barnfamiljer 
hittar till Surahammars kommun. Det 

gör att vi kontinuerligt bygger ut barnomsor-
gen för att behålla personaltätheten och på 

sikt även minska barngrupperna.
Vi har en unik och för förskolorna och sko-
lorna kostnadsfri barnkulturverksamhet, ett 
mycket rikt fritids- och föreningsliv och en 
direkt närhet till naturen.

Idag är vi ca 10 230 innevånare i kommunen. 
Om tio år är vi 11 000. Det är jag övertygad 

om. En viktig förutsättning för att åstad-
komma det är att vi förbereder planarbeten 
för bostadsprojekt och uppmuntrar entrepre-
nörer att bygga fl er bostäder. Det fi nns många 
i åldern + 55 år som vill fl ytta ur sina stora 
hus och trädgårdar men som idag inte har ett 
modernt alternativ att fl ytta till inom kom-
mungränsen. Det kommunala bostadsbolaget 
Surahammars Hus AB har visat vägen med 
att framgångsrikt bygga marklägenheter för 
äldre i centrala Sura. Behovet är fortfarande 
stort. Dessa nya lägenheter skapar sedan i sin 
tur en rotation på bostadsmarknaden till för-
del för barnfamiljer.

I Surahammar är det nära mellan människor 
i ordets fi naste betydelse. Jag är en stark 

förespråkare av dialogens betydelse. Dialog 
mellan folkvalda och invånare, mellan arbets-
givare och arbetstagare, mellan elever och lä-

rare, mellan det offentliga och näringslivet.
Näringslivsrådet som skapades för ett par år 
sedan är ett sådant forum för dialog mellan 
olika aktörer i samhället. Ett ökat regionalt 
samarbete inom räddningstjänst, gymnasie-
skola, arbetsmarknad och kollektivtrafi k 
bedrivs i samma anda för att se rationalise-

ringsmöjligheter och bevara en hög 
kompetens och service. 

I vår vision ingår också att vi alla 
kan känna oss delaktiga i att bygga 

ett bättre samhälle. Det som förr de-
lades upp i ”äkta Surahammarsbor” 
och ”stanare” är mer nyanserat idag. 

Dagens Surahammarsbor är bland annat 
pizzabagare, pendlare, it-tekniker, försko-
lelärare och småföretagare.  Hos oss fi nns 
det plats för alla. Bruket, som tankegetto, är 
inte lika dominerande idag. Vi har hittat en 
ny identitet.

Samtidigt är vår historiska industrier-
farenhet och unika kompetens i allra 

högsta grad levande och en viktig motor 
i dagens Surahammar. Vi ska inte känna 
oro för att utländskt kapital satsar i vår 
kommun. Vi ska känna stolthet över att se-
riösa ägare ur strikt rationella ekonomiska 
skäl valt att etablera sig i Surahammar. 
Vår månghundraåriga ryktbarhet inom 
järnframställningen övertas idag av fl era 
industriföretag som leder världsmarknaden 
inom sitt segment.

Surahammarsbor! Känn stolthet över 
ditt samhälle. Tiden talar för Suraham-
mar.
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Metso Powdermet AB i Suraham-
mar består av en tio personer stark 
styrka som ansvarar för försäljning 
och marknadsföring av metallurgiska 
komponenter över hela världen.

– Vi erbjuder världen solitt special-
stål som tål krafttag, säger vd Carl-
Gustaf Hjorth.

I Surahammar fi nns en unik specialistkompe-
tens inom järn- och stålbranschen. Något som 
omvärlden uppskattar.

– Det är lite ironiskt att det idag är utländskt 
kapital som gör att en svensk traditionell nä-
ring kan fortsätta att existera framgångsrikt. 
På bruket i Surahammar tror såväl fi nska, 
brittiska, italienska som franska ägare på en 
ljus framtid, där vår kunskap står i centrum.

Metso Powdermet AB:s produkter går till 
85 procent på export till framför allt Västeu-
ropa, men där den sydostasiatiska marknaden 
förväntas öka markant i framtiden.    

Högteknologisk och miljövänlig
Specialkomponenter som framställs genom 
den pulvermetallurgiska metoden har fl era 
fördelar; de är fullständigt täta och har en 
utomordentligt fi n och homogen struktur rätt 
igenom, lika för alla delar i komponenten, 
vilket gör att de tål mycket krävande miljöer i 
industriprocesser.

– Våra komponenter används exempelvis 
vid norska oljeplattformar där de ska fungera 
underhållsfritt i saltvatten och svåra korrosiva 
miljöer i 40 år, vid medicinframställning där 
det ställs mycket noggranna krav på jämna 
ytskikt för att förhindra bakterieansamlingar 
och i de svenska sterlingmotorerna i marinens 
u-båtar.

Företaget har konkurrensfördelar i att 
kunna leverera färdig specialprodukt inom tio 
veckor. Produktionen av metallurgiskt speci-

Världsmarknaden leds från Surahammar
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alstål är även mycket resurssnålt och därför 
miljövänligt. 

Kraftig tillväxt
Metso Powdermet AB växer i år med cirka 
30-40 procent och tvingas därför nyanställa 
medarbetare. Nyast i teamet i Surahammar är 
Martin Bjurström, som kommer direkt från 
KTH i Stockholm där han studerat metallurgi 
de senaste åren.

– Jag såg det som en möjlighet. Metso Pow-
dermet är ett spännande företag med lovande 
framtidsutsikter. Sedan uppskattar jag att det 
är ett litet företag där man inte blir anonym 

i verksamheten. Surahammar ligger även 
bra till, säger Martin född och uppvuxen i 
Malung. 

Martin veckopendlar just nu mellan Stock-
holm och Surahammars kommun. Så snart 
hans fl ickvän får jobb i närheten fl yttar de 
hit.

Kvinnor tar plats
En administrativ kugge i företagets organi-
sation är marknadsassistent Birgitta Hägg-
Valtonen med stort ansvar för kundrelationer 
- en av två kvinnor i företaget i en annars 
mansdominerad bransch.

– Jag trivs jättebra med såväl jobbet, ar-
betsuppgifterna som arbetskamraterna. Vi 
verkar på en tuff marknad som ställer höga 
krav men inom huset är vi som en stor familj, 
säger Birgitta, surabo sedan barnsben. Det är 
kul att ett litet företag på en liten ort som Su-
rahammar kan verka som en ledande spelare 
ute i världen.

Ett bevis på företagets framgångar är att 
Metso Powdermet AB förra året tilldelades 
första pris för design av ett förgreningsrör 
(=manifolds) till en oljeborrplattform vid 
branschgalan i Las Vegas.

Spetskompetens från Surahammar. Metso Powdermet AB har  en strategisk 
allians med produktionsföretaget Bodycote HIP.  På bilden vd Carl-Gustaf 
Hjorth, marknadsassistent Birgitta Hägg-Valtonen och kvalitetsansvarig 
Martin Bjurström. 

Fakta Metso Powdermet:

Metso Powdermet, med forskning och 
utveckling i Finland och försäljning och 
marknadsföring i Sverige, ingår i den 
fi nländska koncernen Metso. 
Företaget marknadsför, säljer och leve-
rerar pulvermetallurgiska komponenter 
som hestiostatiskt pressas till nära färdig 
form.

Metso Powdermet har ett brett urval 
material och arbetar kontinuerligt för 
att utveckla skräddarsydda material och 
lösningar.


