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1. Ett år i nya lokaler !      
Visst gör det skillnad med att ha ett "riktigt" kontor ! Nu har Petrologic testat det i ett år och 
erfarenheterna är bara positiva. Bra med utrymmen och lokaler för att ta emot såväl enstaka 
besökare som hela grupper för några timmars utbildning, nära till café och lunchställen. 
Dale´num 23 (postboxnr), Agavägen 52, Hus 105 på Lidingö, välkomna ! 
              ↓ 
 

                             
 
 
2. Årets Jul-hälsning på gång !    ↑ 
I år planerar Petrologic att sända ut årets sammanfattning redan före Jul ! Det är 20:e utgåvan av 
vår vän Herman Hedning som är på väg in till kontoret - ett samlarobjekt påstås det ! 
Lite sedvanlig information kring produkter, råoljor och dollarkurser kommer att finnas med. 
 
3.CoolChek-analysen sprider sig rejält ! 
"CoolChek-kyloljeanalys med konsultinsats". Efter att ha skapat askar med en analys i varje och 
med ett hyfsat begripligt "protokoll" att fylla i, har analysen blivit uppskattad och skapat ett 
"verktyg" att föra en dialog kring kompressorns ägare med. Antalet utförda analyser har vuxit 
rejält, mer om det i årsbrevet. Välkomna att testa för er som inte redan gjort det ! 
Analysen marknadsförs även av kylgrossisten Refrico AB i deras nu 4 butiker. 
 
4. Mörk olja fortsatt ett stort bekymmer för många kylanläggningar! 
Det är fortsatt en stor andel kylanläggningar som använder de allra enklaste, och billigaste, 
naftenbasoljorna i sina kylkompressorer. Dessutom körs dessa oljor på tok för länge. De 
behöver bytas ut minst dubbelt så ofta som för 8-10 år sedan ! För en kyljournal, om inte detta 
görs redan, notera datum, kompressor, driftstid, påfylld mängd olja, oljans gångtid, utförd 
service m.m. så att det finns något att hänga upp en framtida konvertering på. Journalblad finns 
på hemsidan under "Dokument".  
 
5. Hemsidan är flyttad ! 
Vissa saker märker man inte, t ex att hemsidan har fått ett nytt "hotell" ! I samband med detta 
har några saker justerats och lagts till, bl a kan man direkt via hemsidan skriva ett meddelande 
som landar direkt i Petrologics e-postinkorg. Kanske främst för nytillkomna nätbesökare. 
Under Jul och Nyår kommer en del nya dokument att läggas in och några uppdateras. 
Välkomna att testa, kom gärna även med synpunkter på vad ni önskar hitta på hemsidan ! 
 
God Jul och ett Gott Nytt År ! 
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