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Full fart framåt
Lagarbete viktigt
Ny press, nya lokaler och nya 
möjligheter när Coronagreppet 
lättar. Det är förutsättningarna 
för printdelen inom Tryckcen-
trum. Jan Edlund (Bilden) ser en 
intensiv höst framför sig:

– När restriktionerna nu lättat 
förändras vardagen. Det gäller till 
exempel idrotten och övrig fören-
ingsverksamhet. 

Jan Edlund har en gedigen erfa-
renhet som offsettryckare. Nu är 
han omskolad för att köra digi-
talpressarna. Det har naturligtvis 
inneburit en stor omställning, men 
några problem upplever han inte.

Lagarbete
– Vi har ett fint lagarbete och vi kän-
ner varandra sedan många år. 
Både Kaserntryckeriet och Printfa-
briken är gemensamma historiska 
nämnare för tryckarna på Tryckcen-
trum.

Inkörningen av den nya pressen 
har gått smidigt. Produktionen 
kom igång snabbt och pressen är 
driftsäker.

– Kvaliteten är framför allt mycket 
bra, konstaterar Jan Edlund.

Jonas Justermark är engagerad för 
att arbeta med försäljning på den 
mellansvenska marknaden. Han är 
47 år och har bred erfarenhet av 
försäljning med industrikunder som 
målgrupp. Där är inte minst skylt-
tillverkning och digitaltryck viktiga 
inslag.

– Oftast handlar det om stora 
företag där jag arbetat med helhets-
koncept. Det har jag gjort både som 
anställd VD inom reklambranschen 
liksom som inköpsansvarig och 
försäljare.

Ulf Dunér ser fram mot den nya 
satsningen:

– Det ska bli spännande att se hur 
ett strikt lokalt affärskoncept kan 
lanseras på andra marknader.

Tryckcentrum seglar på en framgångsvåg. Responsen från kunderna 
är över förväntan. Förvärvet av andra aktörer har bidragit till detta, 
men framför allt handlar det om utvecklingen av den egna verksam-
heten baserad på de tre benen Print, Skylt & Dekor samt Arbetsklä-
der. Nu tar vi nästa steg genom ett försäljningskontor i Örebro.

Dags att klä
sig för vintern
– Nu är det hög tid att klä sig rätt 
för vintersäsongen. 

Peter Carlsson påpekar att höst- och 
vinterkollektionerna är genomtänkt 
anpassade till både utomhus- och 
inomhusarbete.

Intresset är redan nu stort och 
medarbetarna i butiken välkomnar 
fler besökare. Utbudet är brett.
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Tryckcentrums produktion i 
Sölvesborg gör avtryck i hela 
Sverige. Det handlar om allt från 
trafikskyltar till armerade glasfi-
berskyltar i våra naturreservat. 

Verksamheten renodlas nu för att 
öka Tryckcentrums samlade konkur-
renskraft.

Försäljningen är samordnad med 
verksamheten i Karlskrona. Därige-

nom stärks företagets ställning på 
marknaden. Med kunniga med-
arbetare och en ändamålsenlig 
maskinpark tecknas en ljus bild för 
framtiden.

Planprintning
Planprintning är en annan specialitet vid produktionen i Sölvesborg. Stora 
skivor är underlag för printningen. Också här följs produktionen upp ge-
nom CNC-fräsning. Daniel Petersson granskar resultatet.

Trafikskyltar
Ett fjärde viktigt område är tillverkningen av trafikskyltar. De säljs i företa-
gets webbshop och täcker därigenom i stort sett hela landet. Vägföreningar 
hör till de dominerande kunderna. Byggentreprenörer tillhör också den 
trogna kundkretsen. John Ohlsson gör den sista kvalitetskontrollen.

Skyltar med spridning i hela landet

Plåtbearbetning
Plåtbearbetning är ett viktigt inslag i produktionen. Här bockas och stansas 
plåt till skylttillverkningen. Genom CNC-styrd fräsning stansas skyltmaterial-
et fram både från plåt och plast. Dan Jönsson är en av operatörerna.

Glasfiberskyltar
– Tillverkningen av armerade glasfi-
berskyltar är en verklig success sto-
ry, berättar Ulf Dunér. Hållbarheten 
är unik. Ännu idag finns skyltar i 
våra naturreservat som tillverkats 
redan 1967. 

Varje skylt bygger på ett tydligt 
original som härdas in i flera lager 
glasfiber. Resultatet är den hållbara 
skylten, som har ett brett använd-
ningsområde, även om det är i våra 
friluftsområden och naturreservat 
vi främst ser den.


