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Betongsäkert gäng tar gjuteriet in i framtiden

LOKal debatt
skriv högst 1 500 tecken, gärna kortare.

SD måste lära
sig att lyssna
Hörby kommun styrs

för närvarande - 20182022 - enväldigt av Sverigedemokraterna med
vanligtvis både Moderaterna och SPI som tysta
supportrar på åskådarplats.

Den senaste tiden i

Hörby har präglats av
en lång rad märkligheter
och med SD, M och SPI
som ansvariga.
Anställning av kommundirektören och HRchefen, Önneköp, konferensen på Örenäs slott,
personalens påtagliga
missnöje under lång tid,
Trollbäcken, flaggregler –

■■  satsning. Anrikt

listan kan göras lång.
Det är alldeles uppenbart att Hörby kommun
idag saknar en klok och
erfaren ledning.

Ett byte av kommunalrådet kan knappast undgå att bli till det bättre.
Det är hög tid att SD
inser betydelsen av att
tala med och inte till
Hörby kommuns medborgare och anställda.

Hörby kommun har ett

ramavtal skrivet med advokater genom Sveriges
kommuner och landsting
om jag inte missminner
mig. Advokater som är
skickliga och där det inte
finns risk för några jävssituationer.
Varför skriver man ett
avtal med andra advokater om utredningen av
nakenbadet utan att de
fackliga representanterna
får vara med. Jag fick en
smärre chock när jag
förstod att det är så det
ligger till.
Trots allt är det så att
den som betalar arvodet
till advokaten som ska
föra talan.

Gjorde tidigare ett
upprop till massmedia
om att kontrollera cv:et
hos vissa politiker i kommunledningen.
Kan inte förstå - när
de har haft jobb inom
Vattenfall, polisen och

Anders Tuvehjelm

så vidare – varför de
inte agerar när det gäller
sexuella trakasserier och
så vidare.
Förstår nu varför
många anställda har gett
högsta chefen i Hörby
kommun ett mycket
förnedrande namn, det
verkar som det namnet
även har spridit sig till en
del av Hörby kommuns
toppolitiker.

Det kom reklam häromhelgen från ett av majoritetspartierna i Hörby
kommun. Läste inte det.
Det gick rakt ut i Merabs
soptunna.
Fungerar inte ett företags ledning på ett
stort eller litet företag
återspeglas det på hela
företaget. Ibland blir vd:n
sparkad tillsammans
med ordföranden och
delar av styrelsen av aktieägarna för att kunna
rädda företagets policy
och ekonomin.

Risken är att en del kanske flera - av Hörby
kommuns skattebetalare
väljer att göra som AnnLouise Hanson sjöng
1969: ”Följ med mig i
min luftballong” som tar
oss till…
Bengt Nilsson
f d Svensköp

Deltog inte på konferensen
Kommentar till Ingrid

Nilssons insändare i
Skånska Dagbladet den
20 oktober om kommunchefernas nakenbad:
Vill meddela Ingrid
Nilsson att varken an-

OSBYHOLM

På Fricks Cement i
Osbyholm syns inga
spår av coronakrisen.
Produktionen går för
högtryck och företaget
ska snart bygga ut fabriken med en ny produktionslinje. En mångmiljonsatsning som
väntas leda till flera nya
arbetstillfällen.

Om man dessutom lär
sig att lyssna och förstå
är mycket vunnit för
bättre tillvaratagande av
ett fantastiskt Hörby.

Skattebetalarna i
Hörby har fått nog
Insändare angående
utredningarna om badskandalen på Örenäs
slott och larmet om den
dåliga arbetsmiljön i
Hörby kommun.
”Följ med mig i min
luftballong”, sjöng AnnLouise Hanson 1969 på
Svensktoppen.

Osbyholmsföretag utökar och nyanställer - gör mångmiljonsatsning på ny produktionslinje

ställda eller vd i bolagen
deltog i konferensen på
Örenäs Slott.
Hörbostäder AB
Hörby kommuns
Industrifastighets AB
Eva Hellman Persson, VD

Det är ett betongsäkert gäng som ska ta cementgjuteriet in i framtiden! Fr v: Markus Andersson, Daniel Nygren, Göran Andersson, Susanne Jepson, Patrik Dexe, Henry Åkesson
och Stefan Jepson, vd för Fricks Cement.

jag tänkte att
detkunde vara
roligt att prova
på något nytt.
Det jobbas febrilt både
inne i cementgjuteriet
och på gården utanför när
Skånskan kommer på besök. Jonas Ekstrand från
Gösta Palm Maskin AB är
har tagit plats bakom spakarna i grävmaskinen och
är i full färd med att riva
det gamla gjuteriet. Även
boningshuset på tomten
ska tas bort.
Rivningarna är nödvändiga för att ge plats åt den
nya
produktionshallen
som snart ska börja byggas.
Inne i fabriken fyller Daniel Nygren formarna till
plintarna med nyblandad
betong från blandaren. När
formarna är fyllda vibreras
luftbubblorna bort.

Eller ”slås bort”, som
branschfolket säger. Cementgjuteriet fylls av ett
öronbedövande dån när
maskinerna startar och betongen komprimeras.
Att föra ett normalt samtal är inte längre att tänka
på. Daniel nickar och gör
tummen upp när jag håller
fram kameran och hojtar
och frågar om jag får ta
några bilder på honom.
I en annan del av anläggningen gör Göran Andersson i ordning formar
som ska användas för att
gjuta
betongfundament
till vägskyltar. Att ställa in
måtten på formarna är ett
riktigt precisionsarbete.
Göran är en av trotjänarna på fabriken. Han har
varit med sedan Stefan
Jepson tog över cementgjuteriet 2004, och trots att
arbetet är både bullrigt och
smutsigt tycker han fortfarande att det är lika roligt

Henry Åkesson och Susanne Jepson
ser till att fästbeslagen på betongplintarna kommer på plats och har
rätt vinkel.
Foto: jonas karlsson

att köra till jobbet efter 16
år. Det är ett väl sammansvetsat gäng som jobbar på
anläggningen, konstaterar
han.
– Det är ett fritt och bra
jobb, säger Göran.
Från början låg det ett
mejeri på den tomt i Osbyholm där cementgjuteriet
finns. 1952 byttes mjölkförädlingen ut mot betongproduktion. Nils Frick
köpte fastigheten och startade Fricks Cement AB och
började med tillverkning
av plattor och betongblock. Han lämnade över
stafettpinnnen till sonen
Stig Frick 1974.

30 år senare klev Stefan
Jepson upp på tronen. Entreprenören med rötterna
i Degeberga hade fram till
dess pysslat med lite av
varje, och hade bland annat varit försäljningschef
på Ahlsell, tekniker på LM
Eriksson i Kristianstad och
jobbat med exportfrågor
på Arjo i Eslöv.
När han en dag stötte
ihop med Stig Frick och

blev tillfrågad om han var
intresserad av att ta över
det gamla cementgjuteriet
i Osbyholm tvekade han
inte.

– Jag tyckte det lät spän-

nande, och tänkte att det
kunde vara roligt att prova
på något nytt, säger Stefan Jepson, vd och styrelseordförande i Fricks Cement AB.
Köpeavtalet skrevs under, och strax därpå tog
Stefan Jepson över företaget. Ungefär i samma veva

Daniel Nygren gjuter betongplintar. När formarna är fyllda slås luftbubblorna bort så att
cementen sätter sig.

gjorde även Susanne Jepson entré på fabriken.
Hon kastade in handduken som barnskötare i
Hörby kommun för att på
heltid ägna sig åt Fricks
Cement.
– Susanne är spindeln i
nätet för att få allt att fungera såsom utleveranser, inköp och fakturering - och
inte minst ser hon till att
hålla de andra gubbarna i
örat, skrattar Stefan.
Som nytillträdd vd för
Fricks Cement insåg han
snabbt att den gamla fa-

Fundament till stolpar uppradade på gårdsplanen i väntan
på leverans.

briken inte höll måttet. Det
var trångt och svårjobbat,
och det gick inte att få fram
nya produkter i den takt
som beställningarna ramlade in.

Beslut togs därför nästan

omgående om att bygga en
ny modern produktionshall bredvid det befintliga
gjuteriet. Nybygget stod
klart 2009.
– Det var inte någon mening att hålla på och rota i
de gamla byggnaderna och
bygga om dem. Vi valde att

satsa på en helt ny produktionshall i stället.
Och snart ska en hall till
byggas.
– Bygglovet är redan
klart. Vi börjar bygga inom
ett år, säger Stefan Jepson.
Det är en mångmiljonsatsning som snart rul�lar i gång. Fricks Cement
utökar med en ny produktionslinje vilket innebär
att man kan arbeta med
både jordfuktig betong och
flytande betong utan att
behöva ställa om produktionen.

Göran Andersson gör i ordning formar för gjutning av fundament till vägskyltar.

– Fördelen med det är
att vi slipper avbrott i produktionen. Det blir bara
att ösa på.

När den nya hallen står
klar räknar Stefan Jepson
med att kunna utöka personalstyrkan med några
personer. Idag jobbar ett
tiotal personer på gjuteriet.
– Ja, så blir det nog. Om
vi får mer plats blir det lättare att köra tvåskift, och
då kommer vi att behöva
anställa 3-4 personer till.

Vi hoppas kunna dubbla
omsättningen när den nya
etappen är klar.
Betongplintar i olika dimensioner är den största
produkten.
Omkring
250 000 plintar lämnar fabriken i Osbyholm varje år
och hamnar hos återförsäljare i Sverige och Danmark.
– Vi gör även fundament
till skyltar. Det kan vara
allt från småskyltar till
stora vägskyltar och vägportaler. Efterfrågan på
fundament till laddstolpar

Fricks Cement AB i Osbyholm storsatsar. Vd Stefan Jepson
har bråda dagar.

och laddstationer för bussar ökar också. Dessutom
drar vi snart igång gjutning
av designtrappor, berättar
Stefan Jepson.

L-stöd till betongmurar är
en annan storsäljare liksom brunnar och brunnslock.
Coronakrisen
har
knappt märkts av på företaget, enligt Stefan Jepson.
Orderböckerna fylls på i
snabb takt och produktionen går för högtryck.
– Vi har haft betydligt

mer att göra i år än vad vi
är vana vid. Det beror säkert på att folk inte kunnat
åka någonstans, och därför
har kunnat lägga undan
pengar till byggprojekt i
hus och trädgårdar.
– Vi var beredda att gå
in med korttidspermitteringar när coronalarmet
kom men det blev aldrig
aktuellt, säger han.
jonas karlsson text
jonas.karlsson@skd.se
0704-14 26 15

Här rivs de äldsta delarna av betongfabriken för att ge plats
åt en ny produktionshall.

