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Som vi berättat om tidigare så bygger El-
pro en helt ny produktionsanläggning för 
att bättre möta marknadens efterfrågan. 
Och för att få till stånd en så optimalt an-
passad anläggning som möjligt har Elpro 
engagerat Torbjörn Berglund på HjoCon 

AB för att jobba med produktionslayout-
en och själva flytten och detta gör han 
i nära samarbete med Linus Lindgren, 
produktionsansvarig på Elpro.

Anläggningen i fråga ska uppföras på 
Tokebacka Industriområde strax norr om 

fortsätt på sidan 2
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Alingsås och byggstarten är planerad till 
någon gång runt årsskiftet med inflytt-
ning 1 december 2019.

För tillfället pågår ett intensivt plane-
ringsarbete och till hjälp har Elpro en-
gagerat Torbjörn Berglund som har lång 
erfarenhet vad gäller utvecklings- och 
förbättringsprojekt för produktionsorien-
terade bolag.

– Jag kände Thomas Johansson se-
dan tidigare och de önskade min kun-
skap och erfarenhet för att dels kika över 
produktionslayouten, dels såsom pro-
jektledare ansvara för själva den fysiska 
flytten. I mångt och mycket handlar det 
om att hitta de mest effektiva och smarta 
flödena, säger Torbjörn.

Något han och Linus genast upptäckte 
var att det inte fanns någon höjd för fram-
tida expansion, varför lösningen blev en 
något större anläggning än planerat – nu 

totalt 3400 kvm fördelat på 2900 kvm 
produktionsyta och 500 kvm för kontor.

– Vi kommer också se till att 50 procent 
av arbetsplatserna är nya och montera-
de på plats inför själva flytten. Detta gör 
att vi kan komma igång med produktio-
nen per omgående. Övriga 50 procent 
flyttar vi i steg två från den befintliga an-
läggningen.

Enligt Torbjörn pågår nu ett intensivt 
detaljplanearbete vad gäller själva inkrå-
met som sedan ska vara ”fryst” i januari 
2019.

– Ett mycket kul och spännande upp-
drag som bjuder på en hel del utmaning-
ar, avslutar Torbjörn.


