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Marcus Lerander, vd TB-Gruppen, Eivind Ottoson, vice vd och ägare Elpro, samt Karl-Johan Karlsson 
(C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande tog det symboliska första spadtaget tillsammans.

I strålande februarisol togs det första 
spadtaget till Elpros nya anläggning 
på Tokebacka strax norr om infarten till 
Alingsås. På plats att förrätta det sym-
boliska ”grävandet” fanns Karl-Johan 
Karlsson (C), samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Marcus Lerander, vd 
TB-Gruppen, samt Eivind Ottoson, vice 
vd och ägare till Elpro.

– Det här är en milstolpe för oss på 
Elpro och för mig personligen, säger Ei-
vind.

– Vi måste växa för att kunna möta 
kundernas krav och genom att den nya 
anläggningen får vi tillgång till ytor som 
är helt anpassade efter våra behov. Vi 
har dessutom option på ytterligare mark, 
vilket ger oss möjlighet att växa på sikt, 



tillägger Thomas Johansson som sedan 
årsskiftet är vd för Elpro och med det ut-
talade uppdraget att fokusera på tillväxt 
och framtida affärsutveckling.

Den nya anläggningen är på totalt 
3400 kvm, fördelade på 2900 kvm pro-
duktionsyta och 500 kvm för kontor och 
gemensamhetsutrymmen.

Karl-Johan Karlsson framhöll kommu-
nens snabba handläggning och det goda 
samarbetet med såväl TB-gruppen som 
Elpro för att få fart på byggandet och där-
med skapa möjligheter för näringslivets 
tillväxt, vilket genererar nya arbetstillfäl-
len för kommunen.

Även byggherren – i detta fall Marcus 
Lerander, vd TB-gruppen – prisade kom-
munen och lyfte fram det goda samarbe-
tet med Elpro. Och vad gäller tidsplanen 
är han inte det minsta orolig.

– Anläggningen kommer att stå klar i 
god tid innan årsskiftet!

På plats att bevittna tillställningen fanns 
ett 50-tal personer – Elpros samlade per-
sonalstyrka, folk från TB-koncernen, un-
derentreprenörer samt press/media. Ef-
ter väl förrättat värv bjöds de församlade 
på kaffe och tårta…

Nyhetsbrev med senaste nytt från Elpro.

Elpro AB
Bultgatan 8
441 38 Alingsås

Nyheter från
Senaste nytt från Elpro. Nr 2 april, 2019.

Telefon: +46-322-66 85 50
Fax: +46-322-66 85 69

www.elpro.se

Elpros samlade personalstyrka på plats tillsammans med ”grävarna” för att bevittna det historiska 
ögonblicket.


