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MT-betong bygger ut fabriken igen 
Kvalitet viktigt i betongtillverkning

Gunilla NilssonMT-betongs personalstyrka. Till vänster 
grundaren Malte Nilsson, nr sex från vän-
ster Björn och till höger Gunilla.

Fabrikslokalen med de tre lastbilarna.

Plint med balk som grund för ett hus.

Ytan på ett väggelement. Där väljer köpa-
ren ytmaterial och färg.

Väggelement med eget val av isolerings-
tjocklek.

MT-betong i Markaryd är speciali-
serade på betongprodukter till bygg-
nader. Från plintgrunder till färdiga 
väggelement. MT-betong levererar sina 
produkter till olika ändamål, bostäder, 
stallar eller hallar till fabriker eller för 
ridning. Nu planeras ny utbyggnad av 
fabriken. 

företagsbesök
MT-betong startades i mitten av 1970-ta-

let av Malte Nilsson och sonen Björn, som 
ett familjeföretag i handelsbolagsform, på 
en grannort till Markaryd. De började med 
tillverkning av bl a takpannor. I slutet av 
1970-talet ökades sortimentet ut med bl a 
plintgrunder.

Specialutbildad personal
I samband med förändringar och minskat 

bostadsbyggande ändrades inriktningen i 
sortimentet. Företaget ombildades till ak-
tiebolag 1991 och flyttade till större lokaler 
i Markaryd 1995. Då skiftades ledning för 
företaget och Björn övertog ledningen av 
företaget. Markaryd ligger också mer cen-

tralt utmed E4 för transporter av de tunga 
byggelementen. 
Gunilla Nilsson, Björns hustru, är företa-

gets ”allt i allo”. Hon sköter ekonomidelen 
och har hand om kundkontakterna.
Numera tillverkas allt till olika byggnader. 

Marknaden finns inom hela Norden, berät-
tar Gunilla. Familjeförtaget har växt och har 
10 anställda, alla specialutbildade inom byg-
gandet med betong. Med ett ökat byggan-
de och marknadsandelar söks montörer till 
företaget.
Företaget har tre stora lastbilar för trans-

port av de olika elementen. En av bilarna är 
en 70 tons kranbil. Därmed kan alla element 
sättas direkt på plats. Det är en person som 
monterar. Det krävs mycket av personalen. 
Därför behöver de specialutbildning.

Ett stall från MT-betong i Markaryd.

MT-betong har satsat på teknik med spe-
cialutbildad personal. Den nuvarande an-
läggningen i Markaryd ska byggas ut för att 
minska trångboddheten, som blir i samband 
med expansionen.

Satsar på kvalitet
MT-betong tror på det egna arbetet. De 

satsar på kvalitet i alla delar. 
-Vi ser på den slutliga kvaliteten, säger Gu-

nilla. Det tycker vi är mycket viktigt. Tyvärr 
är det endast ett fåtal som gör det. 
Vid mitt besök på fabriken såg jag tillverk-

ningsprocessen av olika element. Det var 
frapperande att se vilket otroligt arbete som 
ligger bakom varje byggelement. Många ele-
ment måste anpassas just för köparens än-
damål. Det kan t ex vara gårdsnamn i vägg-

element. Inget får vara snett och skevt. Så-
dant fordrar särskild noggrannhet. Vägge-
lementen kan fås med olika ytbeläggning, 
allt enligt önskemål och tillverkas med oli-
ka tjock isolering, helt beroende på husets 
ändamål.
Eftersom vissa delar av byggelementen ska 

specialtillverkas för köparen ställs krav att 
personalen kan läsa ritningen i detalj. Det 

är en liten del i personalens utbildning och 
kunskaper.
Det är ett mycket tungt arbete som perso-

nalen har. Enbart plintarna till väggarna är 
tunga. Mycket tunga. De största väger 2 800 
kg. Därför är det förståeligt att lastbilarna 
har kraftiga kranar för tunga lyft.
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Swedish Meats söker efter-
trädare till Peter Rasztar

Peter Rasztar har meddelat styrelsen att 
han inte tänker stå kvar på vd-posten läng-
re än kontraktstiden, som är fram till 31 de-
cember 2006. Men han slutar gärna tidigare 
om Swedish Meats styrelse hittar efterträ-
dare tidigare. Ordföranden Sören Kvantenå 
har därför gett ett externt företag uppdraget 
att söka efter Peters efterträdare. 
-Jag blir 61 år i oktober och har meddelat 

styrelsen redan nu att man ska börja söka 
efterträdare. Tidpunkten då jag kan sluta är 
flexibel och beror på när en efterträdare kan 
tillträda. Det behöver inte nödvändigtvis vara 
just vid ett årsskifte. 

Uppfinnarpris för lim av 
urin från grisar

Lim, tillverkad av urin från grisar, är en ny 
produkt som Agroplast A/S i Rønne, Born-
holm, tagit fram. Limmet används till bl a 
spånplattor och om ett par år kommer för-
sta spånskivorna med grisurinlim. 
Urin innehåller urea och det är urea som 

ingår i limmets ureaaldehyd. Den delen av 
urinet som luktar skiljs ifrån.
På måndag får Agroplast det s k Limpriset, 

400 000 dkr, som utdelas av Dana Lim A/S i 
Køge, som tillverkar mer än 300 limtyper. 
Om all urin avskiljs från gödseln från dansk 

grisproduktion, räcker det endast till 1 % av 
det trälim som säljs på världsmarknaden. 
Samtidigt löser man ett av de största miljö-

problemen inom grisproduktionen, om man 
avskiljer grisurinen och använder den i indu-
strin. Källa: LandbrugsAvisen. /LG

Johan Giesecke veten-
skaplig chef vid EUs smitt-

skyddsmyndighet
Styrelsen för European Centre for Disease 

Prevention and Control, ECDC, EUs smitt-
skyddsmyndighet, har utsett Johan Gieseeke 
till vetenskaplig chef. Han ska ge råd till EUs 
ledning, medlemsländerna och EUs medbor-
gare i smittskyddsfrågor. Hans avdelning Sci-
entific Advice ska vara uppdaterad på alla 
aspekter av smittskydd.
Johan Gieseeke har under tio år varit statse-

pidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, SMI.
ECDC får sitt högkvarter i Tomtebodasko-

lans lokaler i Stockholm, alldeles intill SMI. 
Källa: SMI. /LG

Peter Rassing vd hos  
Egebjerg

Peter Rassing, 52, är sedan januari ny vd i 
Egebjerg, Danmark. Han har utbildning från 
handelshögskolan i Köpenhamn och har även 
undervisat där och är fortfarande knuten till 
skolan som vägledare. Han har många års 
erfarenhet från industriföretag, bl a Hiflex 
och den svenska koncernen Indutrade. Pe-
ter efterträder Dorthe Rasmussen. Egebjerg 
är fortsatt familjeägt till 100 %. 
Egebjerg representeras i Sverige av Gro-

ba Foderautomater. /LG


