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MöckelnFöretagen är en företagarförening med nästan 300 medlemmar. 
Tyngdpunkten ligger i Östra Värmland och västra Örebro Län. 

Föreningens huvudsyfte är, att tillsammans med offentliga intressenter och 
övriga nätverk, såväl i regionen som nationellt, främja kompetensförsörjning 

och medverka till utveckling, hållbarhet och tillväxt.

VÄLKOMMEN ATT TRÄFFA OSS  
OCH VÅRA MEDUTSTÄLLARE 

I SAMLINGSMONTER NOBELTORGET!

NOBELTORGET 2021
Karlskoga Automatsvarvning AB, Bodycote, Lasertech LSH AB, 
PBH-Teknik AB, PartnerTech Karlskoga AB, Epos Träindustri AB,

Thermotech Värmebehandlingscenter AB, Karlskoga CNC Quality AB,
Karlskoga Kalibreringsteknik, Business Region Örebro, Karlskoga kommun, 

Sparepartner AB, iKarlskoga och MöckelnFöretagen.
 

Välkommen till en spännande monter  
som andas historia och framtidsvisioner!

/ Henrik Lindstedt
Verksamhetsledare MöckelnFöretagen
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Vi har gjort livet lite 
festligare sedan 1904.
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Vi har gjort livet lite 
festligare sedan 1904.

Karlskoga Automatsvarvning AB
Maskinvägen 14
691 37 Karlskoga
Sverige
Tel: +46 586 376 00
info@autosvarv.com
www.autosvarv.com

Karlskoga Automatsvarvning AB är en 
kvalificeradunderleverantöravmaskin
bearbetade komponenter med höga krav 
på kvalitet och leveranssäkerhet. Våra 
kunderåterfinnsinomtillverkningsindustrin,
främst inom Norden.

Vi investerar kontinuerligt för att följa den 
tekniska utvecklingen inom maskin utrustning 
och vi håller en hög kompetensnivå på 
personalen genom intern och extern 
utbildning.Företagetärcertifieratenligt
kvalitetssäkringssystmet ISO 9001 och 
miljöledningssystemet ISO 14001.

 

 
 

Bodycote
ulf.fritz@bodycote.com
Spadegatan 23 , 424 65 
Angered
Sverige
 
Bodycote is a global group and a vital 
provider of heat treatments, and metallurgical 
coatings to the engineering including off-
shore and automotive industry. Together 
we offer the OEM’s and it’s subcontractors a 
unique partner. At our stand we will show our 
range of different heat treatment and coating 
services. But also new hardening processes - 
Corr-I-Dur with corrosion protection and low 
pressure carbirizing a new case hardening 
methods that keep the products clean. But 
also the well-known coatings 
Tufram, Nedox and the new ones Comp- 
Cote and anodizing.

UTSTÄLLARE NOBELTORGET
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Smakar kaffet bra?  
Kaffemaskinen i montern kommer från Docero.  

Vi har kaffelösningar som passar både små och stora 
företag och varje böna stretchas till tre smaker så 
att fler på arbetsplatsen kan hitta sin favoritkopp. 

Hör av dig om du vill veta mer! 
 

3 Skrivare 3 Skärmar 3 Kaffelösningar 

3 Vattenlösningar 3 Fakturascanning 

Fjärrviksvägen 14, 653 50 KARLSTAD • 010-456 55 40 • info@docero.se 
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Lasertech LSH AB
Bofors industriområdet
691 80 Karlskoga
Sverige
Tel: +46 586 848 00
info@lasertech.se
www.lasertech.se

Lasertech LSH AB är Nordens största lego-
leverantör av lasersvetsade komponenter. 
De senaste 4 åren har vi satsat på additiv 
tillverkning, 3D-printing. Vi är en av få i 
Sverige som erbjuder 3D-printade detaljer i 
olika metaller. 
 
Vi utför även laserhärdning samt LMD, metall-
pulverpåläggning samt laser märkning. Vi 
jobbar gärna i projekt och hjälper kunden att 
hitta den bästa lösningen för deras produkt. 
 
Vår ambition är att fortsätta vara ledande 
och längst fram när det gäller lasertekniken.
Företagetärcertifieratenligtkvalitets
säkringssystmet ISO 9001 och miljö-
ledningssystemet ISO 14001.

En del av XANO-koncernen.

PBH-Teknik AB
Magasinvägen 3
691 42 Karlskoga
Sverige
Tel: +46 586 634 40
Fax: +46 586 634 49
info@pbhteknik.com
www.pbhteknik.se

PBH TEKNIK erbjuder fräsning,  
Fleroperations bearbetning i 3,4 och  
5 axliga maskiner.

Vi jobbar med senaste teknik för att vara 
tids- och kostnadseffektiva.
Kunnandethospersonalensamtdenflexibla
maskinparken möjliggör effektiv produktion 
från prototyp, småserier ända upp till 
volymproduktion.

Det är 6st maskiner som har 
automationslösningar med upp till 24 
paletter för främst rationell serie produktion. 
Menvianvänderdemävenförflexibel
prototyp/småserieproduktion.
Viärnaturligtviscertifierade.ISO9001:2015.
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info@industritryckeriet.se // 0586-513 16
www.industritryckeriet.se
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PartnerTech Karlskoga AB
Bofors Industriområde
691 80 Karlskoga
Sverige
Tel: +46 586 24 60 00
Fax: +46 586 366 05
peter.engberg@permec.se
www.permec.se
 
PartnerTech Karlskoga AB (del av Permec 
Group) erbjuder avancerad bearbetning 
till kunder främst inom områdena försvar, 
tungafordon, entreprenad, instrument, 
lager industri, hydraulik, optik och industri. 
Kärnverksamheten ligger inom 5-axlig 
fräsningochfleroperationssvarvningoch
våra kunder försörjs av ca 60 st moderna 
CNC maskiner.
Seriestorlekar från enstaka prototyper till 
långserie i robotstyrda maskinceller.
Komplexiteten är vår vardag och vi utvecklas 
med våra kunders höga förväntningar och krav.
ViärcertifieradeenligtISO900114001.
Merinfofinnernipåwww.permec.se
Välkomna!
 

Epos Träindustri AB
info@epostraindustri.se
www.epostraindustri.se
Rishöjdsbron 340
691 91 Karlskoga
Sverige

Ska ni leverera/exportera något stort, långt, 
tungt, brett, ömtåligt eller udda format?

Epos Träindustri AB och Bergslagens  
Träcenter AB konstruerar, producerar och 
levererarspecialanpassat,kundspecifiktoch
mått beställt träemballage. Alla produkter 
kundspecifikaochmåttanpassadelådor,pall
och mellanlägg samtgodkända för export 
enligt SJVFS 2014:39 (ISPM15).

Vårt motto är ”Rätt produkt i rätt tid till hög 
kvalitet” vilket märks i hög kundnöjdhet. Vi 
hanterar också retursystem av t.ex. lådor. 
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Thermotech Värmebehandlingscenter AB
Kilsta Södra Industriväg 12
691 37 Karlskoga
Sverige
Tel: +46 586 381 20
Fax: +46 586 381 52
anders.dattermark@kilsta.se
www.kilsta.se

Thermotech Värmebehandlingscenter AB 
värmebehandlar, riktar och blästrar stål. 
Thermotech Värmebehandlingscenter är 
ett ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 
certifieratföretag.Thermotech
Värmebehandlingscenter efterlever också 
oljeindustrins krav.

Karlskoga CNC Quality AB
Svetsarevägen 11
691 37 Karlskoga
Sverige
Tel: +46 586 643 30
Fax: +46 586 711 90
info@cncquality.se
www.cncquality.se

Med ett kundorienterat fokus och engagemang 
utmanar vi den tillverkande industrin genom 
att skapa kreativa lösningar för gemensam 
konkurrenskraft. Belägna i Karlskoga och med 
en lång erfarenhet, kompetent personal och 
hög teknologi tillgodoser vi lokala och globala 
kunderinomkvalificeradskärande
bearbetningVibearbetarifleraolikamaterial
såsom verktygsstål, konstruktionsstål, 
stålgjutgods (legerat och olegerat), rostfritt, 
aluminium, magnesium, mässing, koppar och 
plast. Vi arbetar hårt för att vara ett företag i 
framkant – lyhörda för teknikutvecklingen och 
våra kunders behov.



Din lokala 
ölproducent
i Karlskoga.
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Karlskoga Kalibreringsteknik
Plåtvägen 10
691 50 Karlskoga
Phone: +46 586 78 50 00
info@kaltek.se
www.kaltek.se

Karlskoga Kalibreringsteknik är ett 
högkvalificeratmätcentermedservice
inriktad personal med över 30 års  erfarenhet 
ibranschen,certifieradeenligtISO
9001:2008. Vi utför de mesta inom  mekanisk 
kalibrering så som gängtolkar, gängringar, 
momentnycklar, drag dynamometrar, mätur, 
skjutmått, mikrometrar, passbitar och även 
produktspecifikamätdonefterritnings
underlag. Vi utför märkningar med laser om 
så önskas. Försäljning av tolkmätdon från 
LMW, Tyskland. Vi är också  auktoriserad 
 serviceverkstad åt Stahlwille samt  försäljning 
av hela deras sortiment. 
Välkomna att höra av er!

Business Region Örebro
Drottninggatan 9
701 35 Örebro
Sverige
Tel: +46 19 21 30 71
markus.hagersten@orebro.se
www.businessregionorebro.se

Tillväxt tillsammans - 11 kommuner
AlltflermänniskorkommertillÖrebro
regionen för att arbeta, göra affärer, handla, 
äta och uppleva. Många stannar kvar. Visst 
finnsdetanledningartilldetta.Viharmycket
att erbjuda. Med grunden i en stark tradition 
och kultur av entreprenörskap, innovationer 
och utveckling utvecklar människor i  dagens 
Örebroregion nya idéer som skapar en 
mångfald av möjligheter. 
 
Sedan 1 januari 2015 är Business Region 
Örebro en reguljär verksamhet. 
Verksamheten är fokuserad på fem insats-
områden: Investering och etablering, 
Kommun service, Kompetensförsörjning.
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Karlskoga kommun
691 83 Karlskoga
Phone: +46 586 610 00
karl.selander@karlskoga.se
kommun@karlskoga.se
www.karlskoga.se

Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns 
strand och här bor ca 30 000 invånare.  
Vi är en stad med framtidstro som bubblar 
av aktiviteter och nytänkande. 

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 
medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett 
om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård 
åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg 
så bidrar du till att skapa bra dagar för alla 
som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen 
tillhörfinsktförvaltningsområdevilket
bland annat innebär att vi satsar på att ha 
finskspråkigpersonalivårakärnverksamheter.
Vi ser därför gärna sökande som har 
kunskaperifinskasomkanbidratillutveckling
av våra verksamheter.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör 
skillnad, välkommen till oss!

Sparepartner AB
Industrivägen 1
691 50 Karlskoga
070-605 80 91
morgan.roberthson@sparepartner.se
www.sparepartner.se

Sparepartner ger dig tillgång till unika nätverk 
avspecialiseradekompetensersomfinnsi
regionen kring Karlskoga.
Vi jobbar företrädesvis med ritningsunderlag, 
som även kan presenteras i form av skisser 
eller idéer.
Konstruktion, skärande bearbetning, 
plåtbearbetningochmonteringfinnsinom
gruppen, därutöver anlitar vi andra lokala och 
regionala företag för att erhålla kompetensen 
och resurserna som krävs för varje projekt.
Vår målsättning är att lämna ett komplett 
erbjudande med rätt resurser och innehåll, 
rätt leveranstid och marknadsmässigt pris.
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iKARLSKOGA
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga
Telefon 0586-61000
www.ikarlskoga.se
 
iKARLSKOGA är en kommunalt ägd 
verksamhet vars syfte är att stärka 
industriföretagens konkurrenskraft och 
samtidigt ge Karlskoga ökade möjligheter 
till fortsatt god tillväxt med välmående 
kommuninvånare.
I nära samarbete med företag i Karlskoga 
arbetar verksamheten med marknadsföring 
av industrinäringen och platsen Karlskoga, 
relation och matchningsfrågor mellan skola 
och näringsliv samt som facilitator inom frågor 
som berör teknikutveckling. Varmt välkommen 
att besöka oss i vår monter och kika gärna in 
på vår hemsida för mer information!





VÄLKOMMEN ATT TRÄFFA OSS  
OCH VÅRA MEDUTSTÄLLARE 

I SAMLINGSMONTER NOBELTORGET!

BESÖK OSS I VÅR MONTER:

D03:56



SAMVERKAN

PÅVERKAN

MEDVERKAN

WWW.NOBELTORGET.NU

Hotellgatan 8a, 691 31 Karlskoga
www.mockelnforetagen.se


