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HURRA VI  
FYLLER 10 ÅR!!!

VÅRA MEDARBETARE – VÅR STORA 
TILLGÅNG TILL FRAMGÅNG

Utan våra medarbetare och deras olika personligheter skulle vårt företag vara 
så mycket fattigare. Att alla trivs och har en bra arbetsmiljö är A och O för oss. 
I samband med vårt 10-årsjubileum vill vi belysa och uppmärksamma psykisk 
ohälsa och skapa engagemang i dessa frågor. Vi stödjer inte bara ditt bygge 

utan vi stödjer även organisationen MIND under hela 2022.
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Under jubileumsåret kommer vi, som en del av 
STÖTTE-KAMPANJEN, dela ut STÖTTE-KAKOR 
och STÖTTE-KORT till våra kunder. Vi hoppas sätta 
många frågor i spinn kring psykisk hälsa och hur det 
påverkar oss alla. Så här kommer det kakor till kaffet.

Hünnebeck väljer att lägga ner och då såg vi 
en affärsmöjlighet. Det var en stor risk på när-
mare 13,3 miljoner, men både vi och banken 
trodde på möjligheten. Den 18 april köpte vi 
loss allt och Formmax startade. Vi började med 
att fakturera och redan då hade vi vår logga 
klar. Hillberg.

TACK!
TILL ALLA VÅRA KUNDER 
OCH LEVERANTÖRER

ANEKDOTER FRÅN TIDSLINJEN

”NI ÄR NÅGOT 
STORT PÅ 
SPÅREN”

I April 2012 grundas Formmax AB av  
Mats Hamrén, Tommy Olsson och Rolf

VI UTMANAR ER  
- VI HAR STARTAT EN 
INSAMLING TILL MIND
Vi har valt att starta insamling till förmån för Mind som 
arbetar med att förebygga, hjälpa och sprida kunskap 
om psykisk ohälsa och självmord. Vi vill utmana er 
alla, kollegor, affärskontakter, samarbetspartners och 
kunder att slänga in 1 krona eller mer till insamlingen. 
Ni får gärna dela i era sociala medier eller internt att 
ni bidragit till denna insamling, så att det ger ringar 
på vattnet.

För att minska stigma och skam kring 
psykisk ohälsa och öka förutsättningarna 

för psykiskt välbefinnande för alla.
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KONTAKTA OSS 019‑25 13 40

VI KAN PLATTBÄRLAG
Många i branschen använder sig av plattbärlag tack vare dess många 

fördelar. Vi på Formmax levererar formen till plattbärlagen och vi har hög 
teknisk kunskap och erfarenhet. Vi tillhandahåller kompletta ritningar för 
montage av form på ditt bygge, sen följer vi självklart upp. Kontakta oss 

om du har frågor eller vill veta mer.


