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STRÖM. I april slutade 
hjärtat att slå.

För några veckor 
sedan lämnade de sista 
anställda sina arbeten 
på Inlands kartongbruk.

– Givetvis är det med 
ett visst vemod i krop-
pen, men samtidigt går 
livet vidare och man 
måste blicka framåt, 
säger Reine Andreas-
son, avdelningsord-
förande i Pappers.

Den 10 januari i år med-
delade ägarbolaget Knauf 
Danogips att man hade för 
avsikt att stänga kartongfa-
briken på Ström. Onsdagen 
den 18 april lyftes den sista 
tambouren ner på golvet 
och produktionen upphörde. 
Ett halvår senare, närmare 
bestämt fredagen den 9 
november, lämnade den res-
terande personalstyrkan sina 
arbeten.

Den siste att lämna in 
nycklarna, gå över bron och 
därmed sätta punkt för elva 
års anställning på Inlands 
kartongbruk, var Reine 
Andreasson.

– Det jag kommer att 
sakna mest är kamraterna. 
Vi har varit som en enda 
stor familj. Jag har varit på 
många arbetsplatser tidigare 
och trivts jättebra, men inte 
upplevt den stämningen som 
funnits här. Det är absolut 
ingen överdrift i det påståen-
det, säger Reine Andreasson.

Sedan i höstas har sex per-
soner jobbat kvar på bruket 

där arbetsuppgifterna bland 
annat bestått i att rensa lager 
och förråd samt ombesörja 
försäljningen av diverse 
kringutrustning.

– Oljor, kullager och 
elmotorer har kunnat köpas 
till skrothandlarpriser, berät-
tar Reine.

Hur har du upplevt tiden 
från det att ni fick veta att 
fabriken skulle läggas ned?

– Det har varit olika sta-
dier av känslor. När besvi-
kelsen lagt sig så blev det 
till att knyta näven och då 
infann sig en kämpaglöd. Vi 
sade till varandra att vi inte 
skulle ge upp förrän det slu-
tade att ryka i skorstenen. Vi 
gjorde allt vad vi kunde, men 
det hjälpte inte. När det gick 
upp för oss att Inland skulle 
gå i graven var det givetvis 
sorgligt och det har fallit en 
hel del tårar.

När insåg du att loppet 
var kört?

– När vi fick låntagarkon-
sultens rapport insåg vi att 
det inte skulle gå att driva 
verksamheten vidare. Detta 
var i mars månad. Får att få 
livskraft i bolaget hade man 
varit tvungna att lyfta in nya 
produktgrupper, men ägarna 
var inte beredda att kasta in 
flera hundra miljoner som 
krävdes i en sådan satsning.

Nedläggningsbeslutet 
innebar att 85 personer för-
lorade sina jobb. Ett 30-tal av 
dessa har redan funnit en ny 
arbetsgivare.

– När vi insåg att hoppet 
var ute så gällde det både för 
oss i Pappers och för Unio-

nen att försöka få till stånd 
så bra villkor som möjligt för 
alla. Det första som skedde 
var att provanställda blev 
tillsvidareanställda, vilket 
ökade deras trygghet. Ingen 
på företaget har haft kortare 
uppsägningstid än tre måna-
der. En frikostig omställ-
ningsfond har inneburit att 
de anställda har kunnat skaffa 
sig en bra plattform genom 
kurser och utbildningar. 

Vilken framtid möter du 
själv?

– Jag har åtta månaders 
arbetsbefriad uppsägning. 
Nu har jag haft en semes-
tervecka utomlands för att 
samla tankarna och samti-
digt blicka framåt. Under 
vintern kommer jag att gå en 
utbildning med inriktning på 
coachning, så får vi se vad det 
leder till.

Hur skulle du vilja sam-
manfatta 2012?

– Det var ett år då så 
mycket togs ifrån mig, men 
som samtidigt gav mig så 
mycket i form av nya erfa-
renheter. Ingen får tro att 
jag är tacksam över det som 
har hänt, men det har givit 
mig en hel del nytt att ta med 
i ryggsäcken och det vore 
dumt av mig att slänga bort 
det. Situationen är som den 
är och kan jag hjälpa andra 
människor med den kunska-
pen som jag samlat på mig så 
är väl det bra.

Vad vill du säga till dina 
forna arbetskamrater?

– Inlands kartongbruk 
bestod av så många skick-
liga människor, duktiga och 

plikttrogna på alla sätt. Jag 
hoppas att andra arbetsgivare 
ska göra den upptäckten. Jag 
önskar alla lycka till!

Hur känns det att se 
Inlands kartongbruk ligga 
helt öde?

– Det är som när en nära 
anhörig går bort. Först 
gråter och sörjer man i olika 
omgångar. När det har gått 
en tid är det de fina minnena 

som etsar sig kvar. Så är det i 
det här fallet också.

Reine – siste man att passera bron
– Nu ligger Inlands kartongbruk helt öde
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Reine Andreasson tillhörde den sista skaran arbetare som lämnade Inlands kartongbruk. 
Efter 116 år går en företagsepok defi nitivt i graven.

Då vi gör fortlöpande urval är vi tacksamma om vi får 
din ansökan så snart som möjligt.

GLÄDJE, PASSION, PERSONLIGT OCH PROFESSIONELLT

TA CHANSEN ATT BLI 
GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖR 

OSS HOS
 Skicka din ansökan till: 

ansokan.lillaedet@sportlife.se

VI SÖKER 
INSTRUKTÖRER 
TILL VÅRAT INSTRUKTÖRSTEAM I LILLA EDET

SPORTLIFE BADHUSET Majorsgatan 11, Tel 0520-65 11 34  
SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL Skansenvägen 34, Tel 0520-651 616

WWW.SPORTLIFE.SE

LILLA EDET. Solveig 
Ekdahl håller fast vid 
traditionen.

På andra advent blir 
det öppet hus i kruk-
makeriet på Uxås.

– I år blir det något 
alldeles extra, lovar 
Solveig som hälsar alla 
hjärtligt välkomna hem 
till sig.

Förra året var det 20-års-
jubileum för julmys i Uxås. 
Det hindrar emellertid inte 
Solveig Ekdahl från att slå på 
stort även i år.

– Jag kommer att ha gäst-
utställare av absolut högsta 
klass. Islandströjor och 
lovikkavantar kommer att 
finnas till försäljning liksom 
smide, scrapbooking och 

vackert målade ljus, berättar 
Solveig som naturligtvis själv 
kommer att visa upp sin digra 
skörd av keramikprodukter.

– Jag vill även slå ett slag 

för caféet där besökarna kan 
slå sig ner och ingjuta lite 
julatmosfär.

Krukmakeriet på Uxås 
håller öppet lördag och 

söndag, 8-9 december.

Julmys i krukmakeriet på Uxås
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Solveig Ekdahl bjuder in till 
julmys på Uxås, lördag och 
söndag 8-9 december. 

– En tradition 
som håller i sig


