
[Swedish] Roland Bäck anställs som utvecklingskonsult 

 

PulpEye har från den 15 maj anställt Roland Bäck som utvecklingskonsult med uppgift att 

vidareutveckla användningen av PulpEye och dess olika moduler. Han har en gedigen erfarenhet 

av utveckling och tillverkning av mekanisk massa. 

Roland Bäck har sedan 1984 arbetat med utvecklingsfrågor inom mekanisk massatillverkning 

inom SCA-koncernen, först hos Sunds Defibrator och sedan 1988 på SCA R&D. 

– Det ska bli mycket intressant att få jobba på leverantörssidan igen, säger Roland Bäck. Jag har 

samlat på mig en hel del erfarenhet och kunskap inom området, inte minst för att jag haft 

förmånen att arbeta med gurus på området som professor Hans Höglund och andra läromästare. 

Jag tar också med mig ett brett kontaktnät inom branschen. 

– Jag är övertygad om att det här kommer att ge mervärde till hela gänget och ge PulpEye ännu 

bättre möjligheter att hjälpa våra kunder ett steg till, kommenterar Öjvind Sundvall. Hans 

kunskap och kontakter kommer att vara mycket värdefulla för våra kunder. Vi levererar inte bara 

hårdvara utan med den följer också en kompetens som vi ställer till våra kunders förfogande. 

Roland Bäck nås enklast via Mobile: 070 522 30 74 eller email: roland.back@pulpeye.com. 

English Translation -  
From May 15, PulpEye has employed Roland Bäck as development consultant with the task of further developing 
the use of PulpEye and its various modules. He has a solid experience in the development and manufacture of 
mechanical pulp. 
 
Roland Bäck has been working with development issues in mechanical pulp production within the SCA group since 
1984, first at Sunda Defibrator and since 1988 at SCA R & D. 
 
"It will be very interesting to get a job on the supplier side again," says Roland Bäck. I have accumulated a lot of 
experience and knowledge in this area, not least because I had the privilege of working with gurus in the field of 
Professor Hans Höglund and other teachers. I also bring a wide network of contacts within the industry. 
 
"I am convinced that this will add value to the whole team and give PulpEye even better opportunities to help our 
customers one more step," comments Öjvind Sundvall. His knowledge and contacts will be very valuable to our 
customers. We not only deliver hardware but it also follows the skills we provide to our customers. 
 
Roland Bäck is easiest to reach via 
Mobile: 070 522 30 74 or email: roland.back@pulpeye.com 


