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Derome ekspanderer til Norge
- kjøper enda en takstolfabrikk
Nå tar Derome skrittet over den norske grensen og begynner etablering i et nytt
marked. I disse dager har Derome Byggvaror & Träteknik AB overtatt en
takstolfabrikk på Minnesund, nord for Oslo. Dette blir startskuddet for å bevege
seg inn i det norske markedet.
Eidsvoll Takstolfabrikk på Minnesund er en mindre virksomhet med sju ansatte som startet i
1996 av Ingrid og Dag Beck. Virksomheten har i dag en omsetning på drøyt 10 millioner og blir
Deromes første fabrikk i Norge.
- Det blir en utmerket måte å starte vår etablering i Norge på, sier Carl-Tore Bengtsson, VD for
Derome Byggvaror & Träteknik. Vi starter i en liten skala og lærer oss det norske markedet, for
så å ekspandere videre i områdene rundt Oslo.
Overtagelsen av den nye fabrikken skjer 29 september og forberedelsene for å overta pågår i
skrivende stund. En av våre svenske medarbeidere avbryter sine nåværende arbeids oppgaver, og
blir omgående prosjektleder på Minnesund. Tanken er å kunne så snart som mulig ta vare på
Eidsvolls unikheter og tilpasse virksomheten og de administrative rutinene til Derome standard.

Større planer for Norge i framtiden
Derome kommer til å fortsette å ekspandere i Norge med målsetting om åta over en tredjedel av
markedet i Oslo regionen. Dette beregnes til en ca verdi av 100 millioner. I dag er det 15
takstolfabrikker i området, så det finnes mange flinke konkurrenter.
- Eidsvoll Takstolfabrikk har en sterk posisjon i infrastrukturen og er ledende i Norge på
bruforskaling og tunellforskaling, sier Carl-Tore Bengtsson. Det ser vi som en verdifull styrke og
noe som vi er stolte av å kunne forvalte unders Deromes paraply.

Muligheter for nye stillinger og teknisk utvikling
Derome Byggvaror & Träteknik har i de se nere år ekspandert kraftig og har to ganger blitt
utnevnt til en av Sveriges beste arbeidsplasser av avisen Veckans Affärer. Dette har gitt oss en fin
mulighet til å rekruttere nye medarbeidere. Salgsorganisasjonen forsterkes med flere ingeniører og
dette er allerede på begynt. Den nye fabrikken bidrar med å utvikle oss teknisk og kan hente hjem
unik kunnskap som vi kan benytte i våre virksomheter i Sverige.
Vänd!

Den nyinnkjøpte fabrikken i Norge kommer til å gi mer produksjon til takstolfabrikken i
Tanumshede som nå har vært i gang i 6 måneder.
- Vi ser lyst på framtiden da både Norge og Sverige har stor aktivitet i byggebransjen. Det fører til
flere arbeidsplasser i begge land, avslutter Carl-Tore Bengtsson.
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