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Nytt ansikte på MiTek
Vi står inför några enormt spännande år inom Mitek. Nya produkter skall lanseras i programmet, ny fabrik skall 
byggas och skapandet av en gemensam plattform för ett globalt Mitek gör att vi måste förstärka organisationen 
inom sälj och marknad.

Vi önskar Bo Starby välkommen till oss på Mitek. Han kommer närmast ifrån en tjänst på 
Höglandets IT. Han har innan ett förflutet som eftermarknadschef på Järnforsens energisystem

Bosse kommer att ansvara ihop med Stefan Åsberg för våra Svenska kunder och kontakter. Vi 
kommer att göra en geografisk uppdelning och han kommer att kontakta de kunder som finns 
på hans område hans område för en personlig presentation under den närmsta tiden.

Vill ni ha kontakt med Bo:
Skicka ett mail eller slå en signal på telefon ; bo.starby@mitekab.se eller +46 140 38 53 03

Corona (COVID-19) viruset påverkar oss alla Öppna Bjälklag

Ni har väl inte missat vår 
fantastiska Posi-Joist.

Med vår plåt-diagonal kan ni 
skapa ett öppet bjälklag som  
uppfyller de brand och 
ljudkrav som finns i Sverige.

Vi berättar gärna mer om 
produkten och dess 
produktionsmöjligheter.

Kontakta oss på MiTek

Vi på MiTek tycker att det viktigaste for oss är alla våra anställdas, 
kunders, entreprenörers och närstående familjemedlemmars hälsa och 
välbefinnande. 

För att begränsa spridningen av COVID-19 har vi som säkerhetsåtgärd 
ställt in alla affärsresor med flyg för våra anställda över hela världen och 
att vi försöker begränsa alla andra affärsresor till ett minimum.

Ifall vi måste införa distansarbete så kan vår administrativa personal 
hjälpa er kunder och leverantörer ifrån sina hemmakontor. 

Hela vårt företag är engagerade i att säkerställa att våra lagernivåer är 
goda så det inte innebär några störningar i er produktion. Vi producerar 
och levererar ut våra produkter som tidigare.
Vi vädjar också till er att inte överköpa/hamstra material utan att ni följer 
era normala inköps volymer.

Kontakta din MiTek-kontaktperson om du vill ha mer information
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