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Från    ……till      

(skall föreställa en snöflinga,                            en vandring i Västindien ! 
inte ett Corona-virus !) 
      

Bästa kunder, inte minst alla nya kunder och mottagare av detta brev !                             
 

 Petrologic flaggar för en lite längre frånvaro om det är så att ni planerar att lägga några  
kylolje-order eller sända in oljeprover närmaste veckorna. 

 Hur länge har Petrologic kvar sin verksamhet ? 

 Många i kylbranschen går i pension åren kring 2020, Petrologic önskar tacka kyltekniker 
och andra befattningshavare för den tid som varit ! Känns som att vi lärt oss mycket ! 

 
1. Petrologic tar lite ”time-out” i 2 veckor,  12-26 mars (till Guadelope) 
I egenskap av formell pensionär känns ordet ”semester” inte längre helt relevant, så 2 veckor 
”time-out” kanske passar bättre. Epost kommer att bevakas nära nog dagligen, men mobilsamtal 
blir desto knepigare. Åtgärder kan ta lite tid. Sänd ett SMS om det brådskar. 
Oljeprover och andra prover kommer att plockas in på mitt kontor av ”kollegor” på 
kontorshotellet, men blir sedan stående där tills jag kommer hem igen. 
 
2. Olje-beställningar  perioden  12- 26 mars 2020 !    
Stockholms Diesel och Oljehandel, en Preem Partner i Bromma (norra Sthlm), hanterar alla 
Texaco-order till Petrologics kunder, de har alla normala leveransadresser i sin ”portal”. 
De har bemanning av sitt kontor dagligen, i huvudsak mellan 07.30 och 16.30.  
 
Robert, Morgan och Örjan nås på: 
Telefon   08-730 09 09   eller  mail:  info@stockholmsdiesel.se 
Vi lagerhåller även i Bromma 5-6-8-10 st dunkar av Capella WF68, Premium 68 och A 68.  
 
2. Hur länge finns Petrologic kvar ? 
Många frågar mig, med all rätt, hur länge till kan vi sända oljeprover, vad händer sedan ? 
 
Det finns inget riktigt bra svar på dessa frågor, ännu. Tanken är att ha kvar verksamheten  2-3 år 
ytterligare. Succesivt kan det bli så att Petrologic (läs jag) inte kommer att vara på kontoret varje 
dag utan att några dagar, ibland någon vecka, då jag gör något annat. Analyssvar kommer då att 
ta några dagar längre. Men därefter, ja, jag lovar att återkomma i ärendet !   

                                                 ↑ 

3. Sänd gärna in ref-oljor, även på Mobil SHC226E ! 
Förmodligen är Petrologic det enda företag som följer/bevakar kyloljorna år från år. 
Nyvärden förändras på viskositet, pH-värde m.m. även om produktnamnet är detsamma ! 
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