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LILLA EDET. Flügger 
Färg har fått en ny 
ägare.

Linda Jernberg har 
tagit över butiken efter 
Esko Olsson.

– Jag tror mycket 
på Lilla Edet och den 
centrumutveckling som 
planeras, säger Linda 
till Fokus Företag.

Flügger Färg öppnade i Lilla 
Edet 2005. I maj förra året 
började Linda Jernberg att 
arbeta i butiken. Linda hade 
tidigare tjänstgjort på Colo-
rama i Älvängen där hon fått 
chansen att lära sig mycket 
om färg och form.

– Innan dess hade jag 
jobbat natt under 25 års tid 
på Kungälvs sjukhus. Till slut 
kände jag att jag ville ändra 
inriktning i mitt yrkesverk-
samma liv, så när jag fick 
chansen att börja på Colora-
ma tog jag den.

Nästa steg
Nu har hon tagit nästa steg 
i karriären. När Esko Olsson 
frågade om hon ville ta över 
rörelsen kom svaret snabbt.

– Jag har hela tiden känt ett 
enormt stöd från folk i min 
omgivning och inte minst 
från Lilla Edet-borna. Be-
slutet låg också rätt i tiden. 
Det är mycket som händer på 

orten och vi har fått fler fö-
retagare som har startat upp 
olika verksamheter. Med den 
framtida motorvägen och 
tågförbindelsen i Lödöse så 
kommer kommunen att växa. 
Jag är alldeles övertygad om 
det, säger Linda Jernberg.

Vad har du för framtids-
visioner?

– Det är naturligtvis att 
kunna fortsätta att utveck-
la verksamheten. I butiken 
kommer jag också att ha 
kurser i tapetsering och mål-
ning en gång varje termin. 
Dessutom kommer jag att er-
bjuda kurser i möbelmålning, 
där jag lär ut norsk allmoge-
målning. Det är inte bara på 
möbler vi målar utan allt i 
trä, som brickor, fat, skålar, 

dörrar med mera.
Är det någon fart på affä-

rerna för tillfället?
– Det tycker jag. Det har 

sålts en hel del tapeter i vinter 
och just inom det segmentet 
har vi mycket att erbjuda våra 
kunder.

Hur uppfattar du före-
tagsandan bland centrum-
handlarna?

– Den är bra! Det är posi-
tiva vibrationer och tillsam-
mans kan vi skapa en attraktiv 
centrumhandel i Lilla Edet, 
som ett komplement till stor-
städernas köpcenter, avslutar 
Linda Jernberg.

Linda – en färgstark handlare i Lilla Edet
– Ny ägare till Flügger-butiken

Linda Jernberg har tagit över Flügger Färg i Lilla Edet.
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LILLA EDET. Inte bara 
papperstillverkning 
utan även snöskott-
ning.

Vintern med mycket 
snö och sträng kyla har 
fått konsekvenser för 
SCA Edet Bruk.

– Det har skett en 
massiv insats med att 
skotta av taken för att 
garantera säkerheten. 
Vidare har kylan med-
fört problem med tåg-
transporter till och från 
företaget, säger plats-
chef Sussan Sandberg.

Pappersmassa brukar vara 
det självklara samtalsämnet 
när Edet Bruk förs på tal. 
Den senaste tiden har istället 
snömassorna hamnat i fokus 
hos företagsledningen.

– Visst är det ett vackert 
snölandskap vi upplever, 

men nu längtar vi efter våren. 
Jag hoppas på en betydligt 
mildare vinter nästa år, säger 
Sussan Sandberg och fortsät-
ter:

– Vi såg det angeläget att 
få taken till våra fabriksenhe-
ter skottade och hyrde därför 
in personal till det. Det har 
kostat en hel del pengar, men 
för oss gällde det att sätta 
säkerheten i första rummet. 
Vi har sett anläggningar 
runtom i Västsverige som har 
rasat och det vore naturligt-
vis en katastrof om så skulle 
ske här. Konsekvenserna att 
någon som vistas på området 
skulle skadas eller att verk-
samheten skulle stanna vore 
förödande.

Vintern har också inne-
burit problem med in- och 
utgående tågleveranser. 
Transporterna har istället 
fått styras om till lastbilar.

– Järnvägen är bättre ur 

miljömässig synpunkt men 
även rent kostnadsmässigt. 
Transporter med lastbil 
innebär inte bara en ökad 
kostnad utan också en ökad 
arbetsinsats. Tyvärr befarar 
vi fortsatta problem med 
tågtrafiken när tjälen släpper. 
Risken är att rälsen lyfter och 
att vi får växlar som strular, 
säger Sussan Sandberg.

Bortsett från de bekym-
mer som väderleken har fört 
med sig råder det positiva 
tongångar på Edet Bruk.

– Verksamheten fungerar 
jättebra. Vi har en tydlig roll 
och inom SCA utgör Edet 
Bruk en stark enhet. Vi ser 
framtiden an med tillför-
sikt. Det sker en ständig 

utveckling och om 5-10 år 
är det möjligt att sortimen-
tet ser annorlunda ut, men vi 
kommer fortfarande att vara 
kvar inom samma produkt-
område.

Hur påverkade lågkon-
junkturen er verksamhet?

– Vi är inte direkt kon-
junkturkänsliga även om vi 
märkte av en viss försvag-
ning inom industrisegmen-
tet i början av förra året. 
Det tappet har vi emellertid 
hämtat tillbaka, säger Sussan 
Sandberg.

Vad tycker du är signifi-
kativt för Edet Bruk?

– Först vill jag framhålla 
organisationen på fabriken. 
Vi har väldigt hög närvaro. 

Nyligen gjordes det en 
undersökning bland samtliga 
anställda där vi hade en svars-
frekvens på 94 %. Resultatet 
visar att personalen är nöjda 
och trivs på sin arbetsplats. 
Man är stolt över att jobba på 
SCA och det gör mig väldigt 
glad att konstatera det.

Bruksandan lever alltså 
kvar?

– Ja, verkligen! Folk på 
företaget ställer upp för var-
andra och det finns en sam-
hörighet i de olika lag man 
arbetar i. I oktober upplevde 
vi en väldigt tragisk dödso-
lycka, men då fick vi ett äkta 
bevis på gemenskapen som 
råder. Fackföreningarna 
gjorde också ett fantastiskt 

jobb, säger Sussan Sandberg.
– En annan del som präg-

lar Edet Bruk är teknikupp-
ställningen. Över 80 % av 
den energi vi gör åt med 
blir förnyelsebar energi. Vår 
råvara utgörs till stor del av 
återvunna fibrer. Tidningar 
som slängs i containrar 
och papper som sorteras på 
diverse arbetsplatser köper 
vi och omvandlar till toa- 
hushålls och industripapper. 
Detta gör vi på ett mycket 
framgångsrikt sätt, avslutar 
Sussan Sandberg.

Den senaste tidens snömassor och stränga kyla har fått konsekvenser för bruket med 
ökade kostnader och arbetsinsatser.

SCA EDET BRUK
Grundat: 1881.
Antalet anställda: Knappt 500 
personer.
Platschef: Sussan Sandberg.
Verksamhetsinriktning: SCA 
Hygiene Products AB är en världsle-
dande producent av hygienartiklar. 
Bland bolagets produkter och 
varumärken återfinns bland annat 

Libresse och Libero medan Edet 
Bruk är specialiserat på mjukpapper 
till bland annat hushåll, storförbru-
kare och industri. Kända varumär-
ken är Edet och Tork. Edet Bruk har 
en tydlig miljöprofil och en stor del 
av produkterna består av återvunna 
returfibrer. TEXT
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Tuffa papper med kyla och snömassor
– Vädret har inneburit ökade insatser för SCA Edet Bruk

Sussan Sandberg, platschef 
på SCA Edet Bruk.
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