Pressmeddelande - Ljungby 03-05-2016

Strandmöllen har tecknat koncernens största kund
Gasföretaget Strandmöllen har skrivit ett långsiktigt avtal med Munksjö Aspa Bruk AB gällande leverans
av flytande oxygen. Munksjö Aspa Bruk är Strandmöllens genom tiderna största bulk-kund vilket bland
annat bidrar till fler arbetstillfällen på logistiksidan.
Munksjö Aspa Bruk ingår i Munksjökoncernen, som är en världsledande tillverkare av avancerade
pappersprodukter. Oxygen används på produktionsanläggningen i Aspabruk i samband med blekning av
pappersmassa.
Munksjö Aspa Bruk får leverans 5-7 gånger i veckan. Gasleveransens omfång gör att Strandmöllen har
investerat i ytterligare en stor oxygentrailer för att underlätta leveransen. Även fler arbetstillfällen har
skapats på produktion- och logistikavdelningen för att tillgodose Munksjö Aspa Bruks gasförbrukning.
Den stora mängden oxygen levereras från Strandmöllens luftgasfabrik i Ljungby. Fabriken som invigdes
sommaren 2014 har en samlad tankkapacitet på 1 miljon liter. Oxygen utvinns från atmosfärisk luft och
framställs genom destillation i en luftseparationsanläggning.
-

Vi är givetvis oerhört stolta över att få en kund utav denna kaliber. Strandmöllen och Aspa Bruk har
en del gemensamt, inte nog med att båda företagen grundades 1917 och har en lång erfarenhet
inom sina branscher - framställningen av både gas och papper görs huvudsakligen genom
förnyelsebara råvaror, berättar Anders Granlund, VD på Strandmöllen AB.

-

Vi var mycket positiva till en ny leverantör på marknaden. Trovärdigheten steg i samband med att vi
besökte luftgasfabriken i Ljungby och fick intygat leveranssäkerheten, berättar Anders Mehlberg,
Inköpschef Aspa Bruk.
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Om Strandmöllen
Strandmöllen är ett gasföretag som producerar och levererar gas till en rad
olika branscher, utöver processindustrin produceras även gas till ex.
vårdsektorn, verkstadsindustrin och livsmedelsindustrin. Verksamheten
fokuserar på att möta både stora och små kunders behov av rena gaser
med hög och jämn kvalitet, kompletterat med expertråd och kunskap i en
direkt dialog med kunder och användare. Strandmöllen grundades 1917 i
Danmark och har funnits på den svenska marknaden sedan 2005. I Ljungby
invigdes 2014 Nordeuropas modernaste luftgasfabrik.
Strandmöllen är fondägt, vilket medför en långsiktig och ekonomiskt stark
ägare. Idag har Strandmöllen sammanlagt över 150 medarbetare i Sverige
och Danmark.
Läs mer på www.strandmollen.se

Om Munksjö
Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade
pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi.
Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och
funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till
releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring.
Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för
Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara
material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala
närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell
serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i
Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina.
Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.
Läs mer på www.munksjo.com

