Ljungby - 29 januari 2014.

Gasföretaget Strandmöllen expanderar med Ljungbys högsta byggnad
Med en nybyggd luftgasfabrik, vars 33 meter höga kyltorn blir Ljungbys högsta punkt, fortsätter
luftgasföretaget Strandmöllen sin expansion i Sverige.
Strandmöllen som grundades i Danmark för cirka 100 år sedan, finns sedan tiotalet år på den svenska
marknaden med en distributionsanläggning i Ljungby. Företaget producerar luftgas som används till
exempel i laboratoriemiljöer samt inom vårdsektorn, verkstadsindustrin och livsmedelsindustrin.
Under våren startar produktionen i den nya luftgasfabriken – en av få fabriker i sitt slag i Sydsverige.
-

Vi ser en stor potential på den svenska marknaden. I takt med att den svenska konjunkturen ser ut
att stärkas, vill vi vara med och få Ljungbys och Sydsveriges näringsliv att växa, säger Strandmöllens
VD Anders Granlund.

-

Med en komplett produktionsanläggning i Ljungby kommer verksamheten närmare våra svenska
kunder. Nu kan vi erbjuda kortare transportvägar för leverans vilket innebär såväl miljömässiga som
ekonomiska vinster, något som både vi och våra kunder välkomnar, fortsätter Strandmöllens VD
Anders Granlund.

-

Strandmöllen är ytterligare ett företag som väljer att expandera sin Sverigeverksamhet i Ljungby,
något jag ser som en bekräftelse på vår kommuns attraktivitet för företag. Det är en positiv signal
som ger förhoppningar om en starkare konjunktur i hela regionen. Att Strandmöllen gör det genom
att bygga Ljungbys hittills högsta byggnad gör etableringen till ett naturligt utropstecken för
kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M).
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Om Strandmöllen
Strandmöllen är ett industrigasföretag som producerar och levererar gas till en rad olika branscher, såsom 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. Strandmöllen är fondägt, vilket medför en
långsiktig och ekonomiskt stark ägare. Idag har Strandmöllen sammanlagt över 140 medarbetare i Sverige och Danmark. Läs mer på
www.strandmollen.se

