Rapport från Undertaksföreningens höstmöte
Den 5 och 6 oktober 2018
Undertaksföreningens höstmöte hölls i år i Verona med totalt 70 deltagare från föreningens
medlemsföretag runt om i Sverige. Värdar för årets möte var föreningens ordförande Bengt
Öquist och dess styrelseledamöter Roger Hallqvist, Peter Holmblad och Claes Gustafsson. Från
Cipriani Scandinavia var Magnus Jönsson värd.

Studiebesöket den 5 oktober (dag 1)
Vi började första dagen med studiebesök på Ciprianis anläggning i Rovereto några mil utanför
Verona.

Fabriksbesöket
Deltagarna från Undertaksföreningen mötte upp vid bussen
utanför hotellet på utsatt tid. Under bussturen till Rovereto
möttes vi av en magnifikt naturskön vy längs med floden
Adige och dalen Valle dell’Adige.
Väl framme vid anläggningen hälsades vi välkomna av
Giuseppe Cipriani, CEO, och Magnus Jönsson, som också
passade på att fotografera oss framför ingången.
Magnus, vår man på plats, delade upp oss i tre grupper.
Studiebesöket visade sig vara väl arrangerat och bestod av
en rundvandring på fabriken, en konferensdel och ett besök
i showrummet.
Martino Benvenuti presenterade först verksamheten globalt
och lokalt, som kännetecknades av en innovativ
produktutveckling och ett fokus på att få till en smidig
distribution från fabrik till slutkund. De automatiserade
förpackningssystemen ger dem möjlighet att leverera
snabbt med hög förpackningskvalitet och relativt få
transportskador.
Claes Berggren från Underbara Tak tog sedan vid och
beskrev Underbara Taks agentur för Ciprianis produkter,
som är relativt nya på den svenska marknaden.

Kort om Cipriani
Cipriani Profilati tillverkar stålprofiler för
vägg- och undertakslösningar och är en
av de marknadsledande företagen sedan
1970. Företaget startades år 1900 och är
sedan dess familjeägt – idag är det den
fjärde generationen som driver företaget.
All produktion sker i deras anläggning i
Rovereto i norra Italien.
Tillverkningsprocessen av stålprofiler
började 1961 och är egentligen sedan
1988 i stort sett helautomatiserad,
materialet är från 90 procent återvunnet
stål och de färdiga profilerna lassas direkt
på lastbilar för vidare transport med
järnväg till slutmål.
Sedan 2013 har Cipriani
försäljningskontor i Storbritannien,
Skandinavien, Brasilien och Mexiko. Mer
än 75 % av produkterna exporteras till
Europa, Mellanöstern, Nordafrika och
Sydamerika.

Iklädda varselvästar och öronproppar blev vi inbjudna på en gedigen rundvandring i själva
fabriken av Gabriele Cipriani, Marco Chiusole och Giorgio Andreoli. Det var fascinerande att se det
stora antalet automatiserade linor där produkterna stansades ut en efter en. Flera av dessa linor
hade t ex en rulle med galvaniserat stålband, dryga 1 m i diameter, som monterats upp och – likt
en trådrulle i en symaskin som skapade stygn efter stygn – spottade denna rulle ut
bärverksprofiler. Detta genom ett antal mer eller mindre avancerade stationer och i en
kontrollerad, men hisnande, hastighet. I slutet av linan paketerades profilerna snyggt och
metodiskt i kartonger.

Det galvaniserade stålbandet hade på så sätt kapats till av slitterverket, behandlats av fullt
automatiserade rullformningsmaskiner och pressar för att skapa slutproduktens finish.
Kartongerna hämtades därefter upp av en kran i taket och fördes till en av alla de lastbilar som
stod i tur för transport till den väntande kunden.

Bild 1: På studiebesök (fotograf: Magnus Jönsson)

The showroom

Bild 2: Magnus Jönsson

Bild 3: Välvda undertak

Fakta om fabriken

Magnus visade på ett antal olika
typer av stålprofiler för vägg- och
undertakssystem i fabrikens
showroom. Där kunde vi t ex känna
på stabiliteten hos Teebuild click-on
för fasta undertak och se exempel på
olika flexibla lösningar för väggar och
undertak med bl a böjda väggar och
välvda tak.

Bild 4: Bärverkssystem

Yta fabrik:
Antal
anställda:

40 000 kvm varav 20 000 kvm
under tak
100 st

Råmaterial: 70 000 ton stål tas in och
stansas till årligen varav ca 90
% kommer från återvunnet
material
Produkter:

> 800 produkter för vägg- och
undertakssystem tillverkas i
fabriken

Patent:

Genom Ciprianis egna
laboratorium registreras ett
antal patent årligen. Senast ut
i raden är Teetanium och
Teebuild, som är nya
bärverkssystem i metall för
modulundertak.

Cipriani driver även ett eget laboratorium för
vidareutveckling och förbättringar av sina produkter och
teknologi. De får cirka 8 produkt- och teknologipatent registrerade varje år. Labbet är
säkerhetsklassat, vilket gjorde att vi fick nöja oss med att kasta en snabb blick genom dörrens
glasruta.
Underbara Tak bjöd sedan oss alla på sen lunch vid Gardasjön. En mäktig panoramavy över sjön
och en fantasifullt komponerad skaldjurs- och fiskmeny gav oss ny energi för nästa aktivitet.
Lunchen åtföljdes av en vinprovning på Masi, som Cipriani stod som värd för, följt av en
avsmakningsmiddag på väg tillbaka till staden.
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Höstmötet den 6 oktober (dag 2)
Kl 8.30 drogs höstmötet igång. Bengt Öquist, ordförande, hälsade alla välkomna.

Bild 4 och 5: Höstmötet

Först hölls den extra årsstämman. Anders Sundström från Sundisol valdes till stämmans
ordförande. Protokollet kommer att finnas tillgängligt på vår webbplats inom kort.

Seminarium i ledarskap
Bengt höll ett seminarium i ledarskap med en övning som ställde våra egna värderingar på spets.
Syftet med övningen var att visa att anledningen till konflikter många gånger beror på de olika
värderingar och erfarenheter man bär med sig och att dessa ofta är väldigt olika. Det är därför
viktigt att inte undvika att hantera de konflikter som uppstår. Genom att vara öppna för diskussion
och resonemang kan man lättare hitta ett samförstånd som ens egna värderingar också kan stå
för.

Säkert undertak – den nya
auktorisationen för
undertaksentreprenörer
Auktorisationen öppnades för
ansökan i september. På
styrelsemötet den 19 september
beviljades fyra första företagen
auktorisationen Säkert undertak.
Bengt gratulerade föreningens första
auktoriserade medlemsföretag:
o
o
o
o

Akustik & Miljö i Östersund
Akustik & Montage i Jönköping
Akustikmontage i Borlänge
Undertakskillarna i Göteborg

Om Säkert undertak
- Auktorisationen som erbjuds medlemmarna i
Undertaksföreningen
- Strikta kriterier på undertaksmontage, ledarskap och
företagets förmåga att följa lagar och riktlinjer
- Ett företag med auktorisationen Säkert undertak arbetar
effektivt och har kontroll på arbetsprocessen hela vägen
- Som kund kan man alltid kan vara säker på att få en så
kvalitetssäker leverans som möjligt
- Ger beställare möjlighet att välja auktoriserade
undertaksföretag framför andra anonyma aktörer i
branschen
- Ett viktigt steg för en sund bransch
- Läs mer på vår webbplats:
Undertaksforeningen.se/foreningen/sakert-undertak.html)
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Mats Olsson från Akustik & Montage i Jönköping var en deltagarna på resan
och gratulerades därför lite extra hjärtligt med diplom och dekaler.

Utbildning
Ett av kriterierna för att bli ett Säkert undertaksföretag är att minst hälften av
alla undertaksmontörer, inkl inhyrda och underentreprenörer, ska ha gått
föreningens utbildning för undertaksmontörer. Likaså ska minst en inom
företagsledningen ha gått en företagsledarutbildning.
Om företagsledarutbildningen
• Utbildningen lanserades i våras
• 2 kurstillfällen i våras (mars och
maj)
• 24 st företagsledare har hittills gått
utbildningen
• Nästa utbildning: 30 – 31 oktober
• I samarbete med Stockholms
Byggmästarförening

Om
undertaksmontörsutbildningen
- 2017 gick ca 70 montörer
föreningens utbildning, som
hållits i Stockholm, Göteborg
och Malmö
- I våras erbjöds även utbildning i
Sundsvall och Luleå:
Totalt 25 undertaksmontörer
deltog

Bild 4 och 5: Mats Olsson,
Akustik & Montage i
Jönköping, gratuleras av
föreningen.

Nya medlemmar
Ett antal nya ansökningar om medlemskap har kommit in. Bengt hälsade följande företag
välkomna som godkända medlemmar:
•
•
•
•
•
•

Calmarsunds H E Undertak AB
Kronobergs Undertak AB
Rolf Lindström Undertak AB
Uppsala Akustik & Montage AB
AB Smålands Undertak AB
Lindqvist Montage i Piteå AB

Undertaksportalen
Sedan informerade Bengt
om Undertaksportalen,
som Cecilia Berglöf från
kansliet sedan demade.
Den ska lanseras före
årsskiftet. Mejla gärna in
bildmaterial på
genomförda projekt till
kansliet.

Om Undertaksportalen
- Ska vara kunskapsbanken för undertak
- Ska omfånga begreppet undertak: Undertakets nytta, betydelse och utformning
liksom materialval, konstruktioner, utbildningar och nyttan med auktorisation
- Ska lyfta och stärka undertak som produkt och lösning
- På så sätt belysa belysa och lyfta de områden som är viktiga för att upprätthålla en
sund, säker och affärsmässig bransch
- Ska inspirera besökarna om undertak som en effektiv och flexibel
konstruktionslösning med stora designmöjligheter med t ex bilder från
genomförda projekt
- Ägs av Undertaksföreningen som paraplyorganisation för undertaksfrågor

Efter mötet följde en guidad tur genom Verona, en härlig lunch uppe på San Pietro med en
sagolik utsikt över staden, en uppfriskande regnskur och middag nere i hjärtat av staden.
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En fin helg i undertakets tecken!
Vi tackar Cipriani och vår styrelse för det fullspäckade och mycket trevliga arrangemanget, som
bjöd på fina upplevelser, bra samtal och intressanta möten!

Fler bilder från höstmötesdagarna:
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