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Sveaverken, Simia, Odin, Forkesta
under samma tak i Katrineholm
Sveaverken AB har samlat alla sina 
dotterföretag, utom Rotage Agri, under 
samma tak i den nya produktions- och 
kontorsbyggnaden i Katrineholm. 
Invigning och visning hölls 18 maj. 

företagsbesök
Byggnaden användes tidigare för Scani-

as busstillverkning och har både volym och 
rymd för de nya verksamheterna. Ytan är 
dock mindre än de olika bolagen tidigare 
haft tillsammans, men genom att lägga alla 
företagen under samma tak, kan stora utrym-
mes- och kostnadsbesparingar göras. 
-Vi kan dela allt med tre och ta bort en tred-

jedel, sa Simias Ulf Nyström, när han guida-
de grisproducenterna runt i lokalen. Utveck-
lingskostnaderna, produktionen, lagerhåll-
ningen och administrationen blir så myck-

Ulf Nyström, Simia, har flyttat sitt skriv-
bord från Västervik till Katrineholm, men 
befinner sig oftast på resa. 

Scanias f d bussverkstad i Katrineholm är 
utmärkta lokaler för Sveaverkens behov.

et effektivare och billigare, tack vare infl ytt-
ningen under samma tak, sa han.
-Alla utrymmen i de nya lokalerna är ut-

nyttjade, men vi har ändå möjligheter att 
växa. Det kan vi t ex göra genom att anlita 
underleverantörer.

Valde att satsa
-Trots den krympande marknaden för ani-

malieproduktion har vi valt att rationalise-
ra och satsa, i stället för att följa med tren-
den och minska aktiviteterna och kanske så 
småningom försvinna, sa Sveaverkens sty-
relseordförande Gustaf Celsing. Vi är fast 
beslutna att vara gris- nöt- och mjölkpro-
ducenternas främste partner.
-130 långtradarlass med maskiner, lager och 

inventarier fraktades under 10 dagar till nya 
anläggningen från de gamla anläggningar-
na i Eskilstuna, Nyköping och Västervik, be-
rättade vd Magnus Arbell. Flytten var den 
största aktivitet som någonsin genomförts 
i företagets historia. 

Kommunstyrelsens ordförande i Katrine-
holm, Jan Larsson, klippte blågula bandet, 
som Sveaverkens vd Magnus Arbell håller.

Adam Jansson och Magnus Arbell var in-
vigningsfestens värdar. 

-Vi tror på lantbruket även i framtiden, un-
derströk Sveaverkens styrelseordförande 
Gustaf Celsing. 

Nedan: Robotsvetsning, montering av göd-
selpump, tillverkning av skruv, samt bock-
ning av detalj.


