
Årsmötet i ALP-klubben 2020 

 

Årsmötet ägde rum torsdag den 20 mars kl 12.00 i Hörsalen på Alfa Laval. 

Ordförande Ingmar Ståhlman öppnade mötet och bjöd de 76 deltagare samt dagens 

gästtalare hjärtlig välkomna. 

Gästtalare var i år Joakim Thölin från Alfa Laval 

Marin. Joakim har arbetat totalt 25 år på Alfa Laval 

och de senaste 10 år på Marine i Tumba. Han höll 

ett 40 minuter långt anförande om Marines 

verksamhet. Inom Alfa Laval finns idag 3 divisioner 

eller verksamhetsområden: Energy, Marine och 

Food & Water. Marine står för 1/3 av Alfa Lavals 

totala omsättning, och Tumba enheten för omkring 

1/3 av Marines omsättning. Marine har god 

lönsamhet, växer och har i de senaste 3 - 4 år 

anställd några hundrade personer. Divisionen har 

också växt genom förvärv. I 2011 köpte man Ålborg 

Boilers (Danmark), och i 2014 Framo pumping 

(Bergen, Norge). Dessa förvärv tredubblade i princip omsättningen.  Alfa Laval 

Marine har en global ledande position inom sitt verksamhetsområde med en 

marknadsandel på 52% inom produktgruppen Separation. Inom Marine finns 17 

produktgrupper av vilka 5 finns i Tumba: Separation, Fuel Conditioning, Filtration, 

Heat Transfer och Ballast Water Treatment. Majoriteten av Marines produkter 

används på fartyg. Globalt byggs det mellan 1000 och 2000 fartyg om året, och av 

dessa omkring 70 - 80% i Asien. 

Framtidens möjligheter eller utmaningar 

finns fram för allt på miljösidan med nya 

krav beträffande CO₂, svavelföreningar 

och kväveoxider, samt rening av ballas-

tvatten. Därtill kommer digitalisering att 

spela en väsentlig roll med krav på 

lösningar med online uppkoppling o.d. 

för snabb och effektiv diagnosticering 

och service.         

Efter att ha lyssnat på ett intressant föredrag förrättades klubbens ordinarie Årsmöte. 

Detaljer från detta finns i ett separat protokoll. På Årsmötet beslöts bland annat att 

medlemsavgiften fortsättningsvis skal förbli enbart 100 kronor per år.  

Enligt traditionen avslutades årsmötet med ärtsoppa och pannkakor i Alhamra. 

Tumba februari 24, 2020 

Ole Lind 


