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Sveriges största arkfabrik skapas i Eslöv
Smurfit Kappa väljer Eslöv för sin nya wellpappsatsning. Bolaget flyttar sin
verksamhet i Landsbro i Småland till Eslöv. I Eslöv är tanken att
verksamheten ska sammanföras även med Arlövsenheten och därmed bilda
Sveriges största arkfabrik. För Eslöv innebär det minst ett trettiotal nya
arbetstillfällen.
Genom sammanslagningen vill Smurfit Kappa skapa en enhet med högre
kapacitet och konkurrenskraft. Den nya arkfabriken blir ett starkt komplement
till den befintliga wellfabriken i Eslöv.
Nya arbetstillfällen i Eslöv

Arbetet med sammanslagningen sker gradvis under hösten. Hela flytten
beräknas vara genomförd till årsskiftet. All personal i Landsbro och Arlöv har
fått erbjudande att följa med till den nya verksamheten i Eslöv. För Eslövs del
innebär satsningen många nya arbetstillfällen.
–Vi är glada att Smurfit väljer att lokalisera verksamheten till
Eslöv. Etableringen är ytterligare ett exempel på nyinvesteringar bland
företagen som bekräftar Eslövs kommuns betydelse som industri- och
tillverkningskommun, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens
ordförande.
Världsledande inom förpackningar
Smurfit Kappa är världsledande inom pappersbaserade förpackningar. Bland
annat tillverkas wellpappförpackningar, wellpappråvara och ”bag in box”.
Företaget har 46 000 anställda fördelat på 350 produktionsenheter i 36
länder. I och med sammanslagningen blir den nya produktionsanläggningen i
Eslöv Sveriges största arkfabrik och antar namnet Welltillverkaren.
–Vi tror mycket på sammanslagningen av verksamheterna i Arlöv och
Landsbro. Att platsen för den nya större enheten blir Eslöv känns logiskt då vi
redan har mycket verksamhet på orten och kommer att få synergier mellan de
båda fabrikerna. Dessutom är Eslöv som ort spännande på många sätt. Dels är
det en kommun i utveckling, dels är den centralt belägen med
pendlingsavstånd till flera större orter, säger Martin Engholm, General
Manager på Smurfit Kappa Eslöv.
För mer information
Vid frågor välkommen att kontakta Martin Engholm, GM Eslövsklustret på
0413–680 39 eller mejl martin.engholm@smurfitkappa.se

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva
tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack
vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I
kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också

tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.
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