Ljungby 26 augusti 2014

Småländska Strandmöllen öppnar Nordeuropas modernaste luftgasfabrik
Idag öppnar Strandmöllen sin första kompletta luftgasfabrik i Sverige, Ljungby. Investeringen
uppgår till 150 miljoner och det skandinaviska gasföretaget är nu redo att konkurrera med
bland annat tyskägda AGA och franskägda Air Liquide.
När Strandmöllens grundare Christian Nielsen, för nästan 100 år sedan registrerade ”Strandmöllen”
hos Patent- och registreringsverket var det ett historiskt steg för industrigasernas begynnelse. Sedan
dess har det hänt mycket på Strandmöllen - både i Danmark och Sverige.
Den nya luftgasfabriken täcker en yta på 10 000 m2 och består, utöver separationsanläggningen, av
fyra stora tankar - med en samlad tankkapacitet på 1 miljon liter. Den stora produktions- och
tankkapaciteten gör att Strandmöllen kan förse hela Södra- och Mellansverige med gas. Den stora
produktionskapaciteten stärker således leveranssäkerheten inför framtiden.
-

Fabriken är ett resultat av Strandmöllens vilja att ständigt utvecklas, i kombination med vår
unika djupgående kunskap som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vår solida bakgrund har bland
annat resulterat i att vi har finansierat byggnationen med eget kapital, vilket visar på
långsiktighet och stabilitet, berättar Strandmöllens VD Anders Granlund.

I luftgasfabriken produceras Oxygen, Nitrogen och Argon och är ett bra komplement till
fyllningsstationen som stod klar redan våren 2011. Det 33 meter höga kyltornet gör fabriken till
Ljungbys högsta punkt och syns därmed tydligt utmed E4:an, där i snitt 23 000 fordon passerar
dagligen. Etableringen i Ljungby innebär både miljömässiga och ekonomiska fördelar.
-

Strandmöllen vill vara med och skapa ett bättre Sverige – där lokalförankring och arbetstillfällen
gynnas, menar Strandmöllens VD Anders Granlund.

Nu är Strandmöllen redo att leverera gas även de kommande 100 åren.
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För vidare information, kommentarer eller bilder, vänligen kontakta:
Anders Granlund, VD Strandmöllen AB.
0372-155 40 - anders.granlund@strandmollen.se
www.strandmollen.se

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

