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CV

Namn: Anders Löfstrand

Födelseår: 1959

Utbildning: Tvåårig verkstadsteknisk linje 1975-77
Militärtjänst I5 Östersund. 1978
Reparation och uppriktning av pumpar 1980
Pneumatiska styr- och reglersystem 1980
Rörsvetsning 1983
YTH, verkstadsindustrilinjen 1985-87
AutoCad 1989
Ånga och kondensatkurs 1989
Projektledarkurs 1990
Miljöutbildning 1996
Excel 1996
EU’s maskindirektiv 1996
Rörledningar inom industrin 1998
Solid Works 2000
Solid Engineer 2001
Pro-Engineer 2007

Språk: Svenska, Engelska

Anställningar: Hiab-Foco, Hudiksvall 1976-80
Forså Kraftbox AB, Näsviken 1980-83
Vanadis entreprenad AB, Gävle 1983-84
Iggesund bruk, Iggesund 1984-87
Knight Nord AB 1987-93
JP projektteknik AB 1994-95
Semcon AB 1995-2000
Sigma/Epsilon 2000-2002
Danatec AB 2002-2005
Jaltek 2005-
WeSolve AB 2006-
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Referensobjekt: Knight Nord AB
 Impact nordic system, Bromma

Konstruktion och montage av infratorkanläggningar till
pappersbruk.

 Kema Nord, Ljungaverk
Diverse ritningsarbeten och konstruktion av bl.a. lyftutrustningar samt

uppställningsritningar av maskiner.
 Sunds Defibrator AB, Sundsvall

Konstruktion och ritningsarbeten av skruvtransportörer, blekerifilter,
urvattnare samt uppställningsritningar, jiggar och fixturer.

 Permascand, Ljungaverk
Konstruktion och ritningsarbeten av celler till klorframställning.
Konstruktion av produktionsverktyg för tillverkning av dessa celler.

 Interlog, Nyland
Konstruktion och ritningsarbeten av utrustning för
sågverksindustri.

 Sund Birsta AB, Sundsvall
Konstruktion och ritningsarbeten av stålhanteringsutrustningar och
bindningsmaskiner till stålverk.

 Emhart Sweden AB, Sundsvall
Konstruktion och ritningsarbeten av detaljer till glasprocessmaskiner.

 Dentro maskin lift, Järvsö
Konstruktion och ritningsarbeten av personbilslyft och serviceplattform
till glättstapel. Konstruktion, ritningsarbeten och montage av
handikapphiss.

 Berol Nobel AB, Sundsvall
Uppställningsritningar och rörritningar till vätgaskompressor.

JP Projektteknik AB
 Sunds Defibrator AB, Sundsvall

Konstruktion av transportörer.
Upprättat layoutritningar, uppställningsritningar,
fundamentritningar och offertritningar.
Upprättat dokumentation enligt det interna systemet i PDB.

Semcon AB
 Valmet, Sundsvall

Konstruktion och anpassningar av blekeriutrustning samt silutrustning,
bl.a transportskruvar, tvätt och blekeri, filter, ozonreaktor och andra
blekerimaskiner.

 Permascand, Ljungaverk
Löpande konstruktionsjobb för att förbättra produkten. Ombyggnad av
delar i produktionsutrustningen. Konstruktion av kontrollutrustning.
Förstudie för att flytta hela produktionslinan för tillverkningen av
klorceller. Arbetet omfattade att göra en layout och ta in priser från tänkta
leverantörer av maskiner, el och mekmontage.
Sätta upp ett tidsschema för de olika delmomenten i projektet.
Konstruktionsansvarig för omkonstruktion av svetsfixturer som används
för tillverkning av klorceller.
Arbetet har omfattat att på egen hand konstruera och göra utkast.
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Arbetsledning för konstruktörer som gjort produktionsritningar enligt
utkast. Granskning av ritningar.
Kontakt med underleverantörer under tiden för tillverkningen av
fixturerna. Layout för produktionsutrustning. Konstruktionsansvarig för
den mekaniska delen i projektet.

 Volvo Lastvagnar, Umeå
Förstudie för hanteringsutrustning av lastbilshytter i lackerings- och
slipboxar.
Förstudien innebar att ta fram ett underlag till en priskalkyl innehål-lande
konstruktionstid, tillverkningstid och tillverkningspris. Förslag på teknisk
lösning. Tidplan och kontakt med eventuell montagefirma. Framtagning
av komponenter som klarar en sådan miljö.

 Sunds Defibrator AB, Sundsvall
Konstruktion och anpassningar av blekeriutrustning samt silutrustning,
bl.a transportskruvar, tvätt och blekeri, filter, ozonreaktor och andra
blekerimaskiner.
Biträda projektledaren som ansvarig för korrespondens mot kunder och
leverantörer. Kontaktsamordnare mellan olika avdelningar på Sunds
Defibrator och montageplats. Arbetet utfördes i Excel, Word Perfect och
Paradox.
Beräkning av vikter på olika delar i anläggningar, med hjälp av layout
ritningar och liknande underlag.
Kvalificera utländska tillverkare beroende av vilken tillgång på maskiner
och kunskaper om olika material som fanns hos de tänkta
underleverantörerna.
Uppbyggnad av en pris/viktbas i Excel, med hjälp av offertpriser från
tänkbara tillverkare i respektive land.
Upprättat förfrågningar/offertunderlag till tänkbara tillverkare.
Framtagning av arbetsinstruktioner och standarder för arbetet på
anläggningsgruppen.
Konstruktion av transportörer.Upprättat layoutritningar,
uppställningsritningar, fundamentritningar och offertritningar.
Upprättat dokumentation enligt det interna systemet i PDB

 HL Display, Sundsvall
Förstudie av automatisk listlimmare.
Framtagning av layout och konstruktions idéer.
Beräkning av konstruktionstid på den mekaniska delen.

Sigma/Epsilon
 Hiab Foco, Hudiksvall

Undersöka och ta fram förslag på ombyggnad av svetsautomat för
utskjutsbalkar. Omkonstruktion av maskinen och ansvar för
ombyggnaden av denna.

 Ericsson, Hudiksvall
Slutförande av en tillverkningslinje för kabeltillverkning. Kontakt med
leverantören av utrustningen och ansvarat för intrimning av den. Samla
ihop underlag för slutförhandling mot leverantör. Ombyggnader av
diverse tillverknings maskiner.
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Danatec AB
 Metso Paper, Sundsvall

Jobbat i ett utvecklingsprojekt för att ta fram en ny dubbelvirapress.
Ansvara för kontakten mellan konstruktion och underleverantörer vid
tillverkning av dubbelvirapressar som levererats.

Jaltek
 Metso Paper, Sundsvall

Jobbat i ett utvecklingsprojekt för att ta fram en ny dubbelvirapress.
Ansvara för kontakten mellan konstruktion och underleverantörer vid
tillverkning av dubbelvirapressar som levererats.
Har även varit med på en del montage och fungerat som instruktör vid
reparationer/haverier i Kvarnsveden på de levererade
dubbelvirapressarna. Slutade mitt uppdrag hos Metso till semestern 2006.

WeSolve AB
 Sund Birsta, Sundsvall

Började mitt uppdrag hos Sund Birsta i Augusti 2006.
Ny/omkonstruktion av stånghanteringsutrustning för stålverksindustri.
Göra nya orderspecifikationer på olika utrustningar till stångutrustning.
Produktionsanpassning av befintliga konstruktioner. Ny/omkonstruktion
av ringhanteringsutrustning för stålverksindustri. Omritning/konstruktion
av plattformar, trappor och stativ delvis hos kund (Sonasid, Marocko).
Deltagit i projektmöte hos kund CISDI-Enginering(Kina). Löpande
konstruktionsarbete.


