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Skanska investerar cirka 250 miljoner kronor för att öka
kapaciteten i BoKloks fabrik i Gullringen, Vimmerby
Skanska investerar cirka 250 miljoner kronor för att öka kapaciteten i
BoKloks fabrik i Gullringen, Vimmerby. Om- och tillbyggnationen av
fabriken kommer att ske stegvis mellan 2018 till 2020.
Investeringen avser främst ökad kapacitet, effektiviseringar och högre grad
av automatisering. Bland annat kommer en ny sammansättningshall att
byggas och en toppmodern produktionslina installeras, enligt principerna
för Lean Production. Produktionskapaciteten kommer att öka med nästan
50 procent och investeringen beräknas skapa cirka 50 nya arbetstillfällen.
– BoKlok har de senaste åren haft en stark tillväxt och ökat omsättningen
med cirka 30 procent årligen. Investeringen kommer att stärka vår ställning
som största bostadsbyggare för människor med vanliga plånböcker och
säkra en fortsatt expansion. Behovet av bostäder i ett lägre prissegment är
fortsatt mycket stort, säger Jonas Spangenberg, vd, BoKlok.
BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Företaget
bygger cirka 1 200 bostäder per år och har hittills byggt 10 000 bostäder.
BoKlok ansvarar för hela värdekedjan; produkt- och projektutveckling,
tillverkning i fabrik samt försäljning, byggnation och kundrelationer. BoKlok
har cirka 400 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.
Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i
Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i
Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella
fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling
sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat
samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska
verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.
För ytterligare information, kontakta:
Sacha Pardon, pressansvarig, BoKlok, tel 010 449 33 26
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på
utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Med stöd av globala trender
i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder

Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen,
vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag
cirka 41 000 medarbetare. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

