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Inviger den nya fabriken 
Lättklinkerbetong satsar hårt på Ucklum och ger visning för alla berörda 
Lättklinkerbetong AB i 

Ucklum har byggt ut. Det 

blir invigning av den nya 

fabriken den 10 juni. 

- Vi har bjudit in alla som
varit verksamma i vårt
projekt, anställda,
leverantörer och grannar,
säger Andreas Ryrbo som i
sin befattning som plats
och produktionschef för
Lättklinkerbetong AB
ansvarat för projektets
genomförande. 

- Det är ett sätt att tacka
alla som bidragitochståttut
med oss under nästan
tvåårs ombyggnation, säger
Ryrbo.Projektet har ju
påverkat både närboende
och anställda och nu vill vi
fira att vi äntligen kommit i
mål. 

Den goda grannsämjan
tar han som ett bra tecken
på att fabriken har hög
trovärdighet i bygden. 

Lättklinkerbetong AB
sysselsätter idag cirka 150 

personer i verksamheten. 
- Av dessa är ett

hundratal anställda här i
Ucklurn, resterande
arbetar åt oss inom logistik,
montage och som externa
konsulter runt om i landet. 

Nybygget har inneburit
25-30 nya tjänster. 

- Vi ökar över hela
kedjan, både arbetare och
tjänstemän. Utökar vår
tillverkningskapacitet med
50 procent och får alltså 50

procent större gjutyta. Vi
har också satsat stort på
våra personalutrymmen då
det tidigare varit otroligt
trångbott här. 

Därför prioriterades
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Andreas Ryrbo har lett projektet som gett Ucklum en ny fabrik för lättkllnkerbetong. Nu bjudet företaget till Öppet hus för alla som har varit 
inblandade. FOTO: INGEMAR HAMMARSTRÖM 

bygget av
personalbyggnaden. 

- Vi byggde i tre steg,
säger Andreas Ryrbo. Först
personalbyggnaden, sedan
fabriken och till slut
renovering av befintliga
kontor. Det är viktigt för oss

att vara tydliga med den
prioriteringen. 

Ryrbo har ansvarat för
den Peab-ägda fabriken i
Ucklum i mer än sju år, men
nu lämnar han över
platschefsjobbet till sin
kollega Krister O lausson.

- Jag har nyligen fått
andra uppdrag i koncernen
och har precis tillträtt som
produktionschef på
koncernnivå, vilket innebär
att ytterligare tre fabriker
läggs till mitt
ansvarsområde.

Gäller to.m. 1sn 2017. Röd prislapp gäller . Kan ej kombineras 

med andra erbjudanden. Med reservation för tryckfel. 

slutförsäljning och lokala awikelser. 

- Men mitt kontor
kommer såklart att förbli på
anläggningen i Ucklum. Det
känns givetvis lite konstigt
att inte fortsätta i samma
befattning nu när
ombyggnaden är klar, men
jag har fullt förtroende för

Krister och jag ser fram
emot att följa den fortsatta
utvecklingen, fast ur ett
annat perspektiv.

Avrundar han.

INGEMAR HAMMARSTRÖM 

Vi söker 

nya medarbetare 

1111:1 MATS & ARNE ARKITEKTKONTOR AB 

Med ett testamente till Hjärnfonden 
gör du gott idag och imorgon. 

www.hjamfonden.se 
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Givarservice tel 020-523 523 
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