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STRÖM. När hjärtat 
slutar att slå är patien-
ten död.

Likadant var det för 
Inlands kartongbruk 
vars pappersmaskin 
togs ur drift i onsdags 
morse.

Det var ett känslo-
samt ögonblick när 
tystnaden infann sig 
och produktionen upp-
hörde för all framtid.

Representanter från media, 
anställda och före detta an-
ställda hade samlats för att 
med egna ögon bevittna 
det definitiva slutet för In-
lands kartongbruk. Strax före 
klockan nio på onsdagsmor-
gonen lyftes den sista tam-
bouren ner på golvet och där-
efter blev det tyst i fabriken.

– Jag sade redan första 
kvällen som vi fick nedlägg-
ningsbeskedet att den dag 
då maskinerna tystnar, det 
slutar att ryka ur skorstenen 

och arbetskamraterna vand-
rar hem över bron då måste 
vi ge upp. Där är vi nu, förkla-
rade en märkbart tagen men 
ändå samlad Reine Andreas-
son, avdelningsordförande på 
Pappers.

– Vi har gjort allt vad vi har 
kunnat, men till slut gick det 
inte längre. Nu får vi bryta 
ihop och komma igen. Det 
gäller att se möjligheterna 
för de anställda. Många som 
jobbar här har varit med om 
nedläggningar tidigare, bland 
annat folk från Wargöns bruk, 
Göta bruk, Saab och så vidare. 
Förhoppningsvis kommer 
personalen här i arbete någon 
annanstans. Det finns redan 
sådana som har gått vidare, 
förklarar Reine Andreasson.

Starka känslor
85 anställda, varav 65 kollek-
tivanställda, berörs av kar-
tongbrukets nedläggning. 
Platschefen Åke Andersröd 
känner för människorna som 
blir utan arbete.

– Det är starka känslor en 
dag som denna. Jag har själv 
jobbat på Inland sedan 1993. 
Bruket har alltid präglats av 
en familjär stämning med en 
oerhört lojal personal.

Särskild stämning
Claes Rödén började sin an-
ställning på Inland kartong-
bruk sommaren 2007 för att 
året därpå bli underhållschef 
på företaget. I förra veckan 
tillträdde han en ny tjänst i 
Göteborgs Hamn, men var 
ändå tillbaka hos sin gamla 

LILLA EDET. Till helgen 
blir det stor jubileums-
fest hos Gekå Bygg-
nadsvaror.

Företaget firar 50 år 
i Lilla Edet.

Att gå från brädgård 
till byggvaruhus visade 
sig bli jackpot.

Det var byggmästa-
re Gunnar Karlsson som 
grundade Gekå 1962. Han 
tyckte att det fanns för dålig 
konkurrens på byggmate-
rialsidan och bestämde sig 
då för att starta eget. Till 
en början höll företaget till 
på andra sidan älven, i San-
nersby. 

– Pappa började utveckla 
sin byggmaterialhandel och 
framförallt blev han duktig 
på spånskivor, som var den 
tidens storsäljare. Gekå blev 
marknadsledande och det 
retade naturligtvis andra ak-
törer runtomkring, berät-
tar Sven Karlsson, som tog 
över rodret 1983.

Bara ett par år efter att 
Sven Karlsson intagit chefs-
positionen lades brädgården 
ner och istället öppnades ett 
byggvaruhus på nuvarande 
plats i Lilla Edet.

– Idén hämtade jag i sam-
band med en semesterresa 
i Österrike. Vi hade länge 
talat om att expandera och 
här fick jag inspirationen till 
hur det skulle se ut. En bräd-
gård var tungrott på många 
vis, man skulle ha ett ställe 
där man kunde köra igenom 
och lyfta på sitt material. 
Vi skapade ett byggvaruhus 

med ett brett sortiment, allt 
som behövs vid en byggna-
tion, förklarar Sven Karls-
son.

– Vi blev föregångare 
inom vår bransch, tidiga-
re fanns det järnhandel och 
brädgård. Vi samlade allt 
under ett och samma tak.

Expansion till vintern
Byggvaruhuset har byggts ut 
i olika omgångar och ytter-
ligare expansion planeras till 
vintern.

– Vi har fått avvakta till 
vi visste hur vägen skulle gå. 
Nu är det klart och vi kan få 
bygglov. Vi är väldigt trång-
bodda i dagsläget och behö-
ver skapa ytor att växa i, säger 
Sven Karlsson.

För två år sedan förvärva-
de Gekå Vallby Byggvaror i 
Lödöse. Under det inledan-
de året gjordes ett omtag av 
verksamheten, leverantörer 
byttes ut, butiken byggdes 
om och gårdsplanen utöka-
des för att åstadkomma en 

mer rationell hantering.
– Det senaste året har det 

varit stadigt uppåt och ut-
vecklingen har blivit den vi 
trodde och hoppades på.

Vad är Gekås fram-
gångsrecept?

– Vi har mycket kunskap 
och en stor produktkänne-
dom. Servicenivån är hög 
och vi hjälper även till med 
konstruktionslösningar. En 
annan plusfaktor är att vi 
tillhör Bolist som är en in-
köpsorganisation med 200 
medlemsföretag i Sverige. 
Det gör att vi kan ha kon-
kurrenskraftiga priser, säger 
Sven Karlsson.

Har ni något produkt-
område där ni sticker ut 
lite extra?

– Fönster är vi väldigt 
duktiga på liksom trävaror.

Försäljningen är jämnt 
fördelad på byggföretag och 
privatpersoner. Industrin 
utgör också en liten del av 
den totala omsättningen.

– Hemmasnickarna blir 

fler och det ska vi tacka tv-
programmen för. Många vill 
bygga nya uteplatser, uterum 
och en del vågar sig även på 
utbyggnader på egen hand. 
Vi säljer mer och mer virke 
och trall för varje år som går.

Firandet
50-årsfirandet inleds på fre-
dagen och pågår hela helgen. 
Det kommer att bli en hel 
del olika aktiviteter i buti-
ken och besökarna kommer 
att bjudas på tårta, glass med 
mera.

– Vi får också besök av 
Sveriges starkaste man, Jo-
hannes Årsjö. Han kommer 
att bjuda på en uppvisnings-
show och samtidigt kommer 
det att arrangeras en tävling 
där vi korar Göta älvdalens 
starkaste man, avslutar Sven 
Karlsson.

Gekå Byggnadsvaror firar 50 år
– En föregångare 
i branschen

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nu till helgen firar Gekås i Lilla Edet 50 år. Företagets vd, Sven Karlsson, välkomnar all-
mänheten till födelsedagsfesten, som startar på fredag.

Hjärtat har slutat slå på Inlands kartongbruk
– En 116 år lång industriepok är nu definitivt slut

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den tidigare platschefen på Inlands kartongbruk, Lars Al-
sterhäll, har hyrts in som konsult med uppdrag att sälja ma-
skinerna och återställa fabriksområdet på Ström.

Platschefen Åke Andersröd.

arbetsgivare när produktio-
nen avslutades.

– Det blir en särskild stäm-
ning på ett pappersbruk där 
maskinen utgör hjärtat i pro-
duktionen, dygnet runt. Nu 
försvinner pulsen och det är 
svårt att tänka sig den här 
platsen utan Inlands kartong-
bruk.

Den tidigare platschefen 
Lars Alsterhäll, verksam 
under perioden 1998-2008, 
har tagits in som konsult för 
att delta i avvecklingen av In-
lands kartongbruk och åter-
ställandet av fabriksområdet.

– Jag har många positiva 
minnen härifrån. Det är inte 
maskinerna och arbetet inne 
i fabriken som har lett fram 
till beslutet om nedläggning. 
Omvärlden har förändrats 

och konkurrensen ökat. Det 
är en rad olika faktorer som 
har spelat in, som bland annat 
dyrare råvaror, växelkurs, en-
ergipris och så vidare.

Vad blir din uppgift nu?
– Att försöka sälja maskine-

riet till bästa möjliga värde. Vi 
har en modern maskinpark, 
det är byggnaderna som är 
gamla, säger Alsterhäll.

– Sedan ska området åter-
ställas, vi har ett arrendeavtal 
med Sjöfartsverket som har 
förnyats under årens lopp.

När är det rimligt och tro 
att du är färdig med upp-
draget?

– Någon gång under nästa 
år.
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MÅNDAG:
18.30 Cxworks
19.10 MRL 
TISDAG:
17.45 MRL
18.20 CXworks
18.55 Zumba
19.30 BodyPump
20.10 Bodybalance

ONSDAG:
18.30 Cxworks
19.10 Zumba

TORSDAG:
18.00 MRL
19.10 Chairdance

SÖNDAG:
Prova på våran 

barndans absolute 
showkidz 4-5 år, 
6-8 år och 9-12 
år street. Ring för 
att boka en prova på 
plats till ditt barn.

17.00 Bodypump 
18.10 Zumba

PÅ SPORTLIFE VÄRDSHUSET LILLA EDET 7-13 MAJ

FRI TRÄNING PÅ GYM OCH GRUPPTRÄNINGSPASS 
HELA VECKAN. TA CHANSEN OCH PROVA!
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Ring och boka din plats!

Erbjudande 
på tränings-

kort


