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STALLSPECIALISTEN
MYRBY SLAKTSVINSBOXAR

SÄTRABOXEN med långtråg

30 års boxutveckling!
Sätraboxen består av 35 mm betongskrivor, 600 mm 

höga + röröverdel. Totalhöjd 1 050 mm.
Tack vare den mycket kraftiga betongskivan erfordras 
endast att en stolpe per box fästs vid golvet. Stolpen 

har massiv nederdel, alt 10 mm skruvplatta.
I boxen ingår fem 1” frontrör, gödselgångsgrindar med 

massiv nederdel och snabblås.
Den kraftiga betongskivan sträcker sig fram mellan 

fodertrågen, vilket gör boxen mycket hygienisk.

Myrby Mekaniska Verkstad
Ekebygatan 3, 745 37 Enköping Tel 0171-275 80  Fax 0171-341 14
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Nya och gamla
leverantörer är välkomna!

www.ja.se - info@ja.se - 019-16 61 30

Jordbruksaktuellt ger dig möjligheten att enkelt jämföra 
aktuella smågris- och slaktsvinspriser.

Vill du slippa surfa kan du få dem direkt hem i din 
e-poslåda två gånger i veckan

Klicka in på www.ja.se och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Pigga marknadsnoteringar nu på - www.ja.seUgglarps Slakteri har vänt trenden 
Alla verksamheter går nu med vinst
 -Ugglarps Slakteri AB visar plus 9 
mkr på sista raden per sista augusti. Vi 
har nu bra struktur på verksamheten 
och vi har bra anatomisk balans i slak-
ten, säger Ugglarps styrelseordförande 
Jan Persson. Vi är inne i en positiv 
trend, både vad gäller marknaden och 
ekonomin. 

slakt
-Resultatet är 13 mkr bättre än vid samma 
tid i fjol. Årets resultat väntas hamna runt 
12 – 14 mkr, tror han.
-Företaget har blivit effektivare och vi fo-

kuserar på rätt saker. Alla verksamheter går 
med vinst. 
2003 var läget allvarligt för Ugglarpskon-

cernen, som omfattar Ugglarps Slakteri och 

förädlingsanläggningen Ekvalls i Malmö se-
dan 1999, samt Team Ugglarp AB som slak-
tar och styckar nöt i Hörby. Man förde dis-
kussioner med Swedish Meats om ett sam-
gående.
-Fusionsdiskussionerna var seriösa, säger 

Jan Persson. Men nu är det ingen aktivitet 
alls på det området.

20 mkr back var allvarligt läge
- Resultatet 2003 blev 20 mkr back. Vi börja-
de se över organisationen och produktionen 
och lade upp en ny strategi, säger vd Thomas 
Olander. Charkens 90 produkter bantades 
ned till 60. Många produkter hade mycket 
korta serier och var inte lönsamma.I stället 
för de 30 småprodukterna satsade vi på EMV, 
dvs handelns egna varumärken. Vi kunde ra-
tionalisera hårdare och tillverka långa seri-
er. Handeln pressar priserna på EMV, men 
det gör man även på märkesprodukterna. 
Att tillverka EMV är inte bara att ”gilla lä-
get”, utan är en fungerande affär. 

-Förutom de återstående egna lönsamma 
märkesprodukterna och EMV, satsar vi på 
ett hälsosortiment magra produkter tillsam-
mans med ViktVäktarna. Vi satsar mycket 
på produktutveckling.
-2004 hade vi fått bort förlusten och redo-

visade ett litet överskott på en knapp mil-
jon. Sedan har det gått allt bättre och vi är 
inne i en uppåtgående spiral igen. Pengar 
i kassan ger handlingsfrihet och möjlighet 
till fler strategiska satsningar. Idag är bris-
ten på råvara det största hindret att tjäna 
ännu mer pengar, säger Thomas. Vi behö-
ver alltså fler grisar från nuvarande eller nya 
leverantörer.
-Vi hoppas kunna knyta fler leverantörer 

till oss för att slakta mer och använda egna 
råvaror. Det är brist på grisar överallt och 

Bra teamwork 
bakom resultat-
vändningen
Det syns nu som att Ugglarps-koncernen 

har en ledning som kompletterar varan-
dra bra och får företaget att fungera. Jan 
Persson är styrelseordförande och har ett 
förflutet på många ledande poster inom 
lantbrukskooperationen, bl a Skanek och 
Skånska Lantmännen, förutom att han 
har stora kunskaper om primärproduk-
tionen, inte minst genetiken. 
Thomas Olander kommer från ett stort 

internationellt amerikanskt företag, Mars, 
kanske för oss godissugna mest känt för 
chokladbiten med samma namn. Där har 
han jobbat med sälj- och marknadsfrå-
gor både i Sverige och utomlands. Bl a 
har han studerat varumärken. 
-Jag är ny i slaktbranschen, men jag har 

nära till att fråga Jan Persson i frågor som 
rör primärproduktionen, säger Thomas. 
Givetvis även Ugglarps Slakteris ägare 
Tommy Olsson. Tommy jobbar operativt 
som vd i Team Ugglarp AB, som slaktar 
och styckar nöt och kalv.
Tommys hjärtbesvär för en tid sedan, som 

gjorde att han lämnade över vd-skapet i 
Ugglarps Slakteri AB, förde f ö med sig 
intresset att utveckla det magra köttsorti-
mentet, där ViktVäktarna är en partner i 
marknadsföringen. Morotskorv är exem-
pel på de nya magra produkterna. 
Anders Lundblad, som ansvarar för pro-

duktionen på Ugglarps, står bakom gjor-
da rationaliseringen i bl a charkproduk-
tionen.
Ugglarps omsätter 450 mkr och har 190 

anställda.

Thomas Olan-
der framför 
charkfabriken i 
Malmö

Anders Lundblad är produktionschef vid 
Ugglarps Slakteri.

Jan Persson är styrelseordförande i Ugg-
larps Slakteri.
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