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n Jubileum | Ljus framtid för framgångsrikt familjeföretag

Abigo firade 30 år
med alla anställda
aSkerSund Med en växande produktportfölj av
medicinteknik och läkemedel firar företaget
Abigo Medical 30-årsjubileum i år, och under
onsdagen och torsdagen hölls jubileumsfest.
– Vi känner stor stolthet, sa Jan G Smith, som
grundade företaget
med brodern Leif.
Abigo har totalt 170 anställda och under onsdagen och
torsdagen fanns hela personalstyrkan på plats, först på
jubileumsfest på Örebro
slott och sedan på fabriken
och lagret i Askersund, som
har ett 80-tal medarbetare.
Huvudkontoret ligger i Göteborg, och företaget har
försäljningskontor i alla
nordiska länder.
Abigo ägs till 100 procent
av bröderna Leif och Jan G
Smith, som också utgör företagets styrelse. Jan G
Smith sammanfattade företagets framgångsrika 30 år.
– Vi känner stor stolthet
över den lojala och duktiga
personalstyrka vi har här
och tror mycket på Askersund i framtiden, sa han.

Husägaren norr om sjön ansökte om skyddsjakt på trana efter att ett tranpar gett
sig på två bilar på tomten.
Att skrämma iväg tranorna
har inte hjälpt, trots upprepade försökt. De har kommit tillbaka.
När bilarna flyttades undan för att undvika mera
skadegörelse bytte tranorna
mål, de började gå upp på
en altan och hacka på fönster.
Tranor får normalt inte jagas. Men länsstyrelsen kan
besluta om skyddsjakt om
fåglarna skadar egendom
och det inte finns någon annan lösning på problemet.
Husägaren får nu tillåtelse
av länsstyrelsen att skjuta
tranparets två ungar. Det
kommer att göra att de vuxna tranorna ger sig av, tror
länsstyrelsen.
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Dags för
Lekebergsrundan igen

Inger Stenseke Larsson visar en modell med exempel på sår där man kan använda Abigos förband.

lekeberg Sedan drygt 10
år tillbaka arrangeras
Lekebergsrundan. Den
29 – 30 juni är det dags.

Företaget har sedan star-

ten 1989 drivits som ett familjeföretag och ska fortsätta med det.
– Det har gjort att vi har
kunnat bygga upp företaget
långsiktigt och jobba tillväxtorienterat, säger Jan G
Smith, och får medhåll av
Fredrik Stenbäcker.
– Samtidigt har ni kunnat
ta snabba beslut om investeringar, säger Fredrik Stenbäcker, och syftar bland annat på lagerutbyggnaden
som invigdes för tre år sedan, med en investering på
30 miljoner kronor. Totalt
har företaget i Askersund
över 5000 kvadratmeter lager och produktion och är
en av kommunens största
arbetsplatser. Som förberedelse för framtida expansion har företaget också för-

HallSberg En husägare
vid sjön Tisaren har problem med tranor som
hackar på bilar och fönster. Länsstyrelsen har
därför beslutat att två
tranungar får skjutas.

Mats Carlsvärd

Under förra året nyanställ-

des ett tiotal personer. I personalstyrkan finns många
olika inriktningar: akademiker med forskningsbakgrund, såväl som säljare,
produktutvecklare och fabrikspersonal.
– Vem vi anställer beror
helt på arbetsuppgiften, det
är ett väldigt brett uppdrag.
En stor del av utbildningen
sker på plats, berättar Fredrik Stenbäcker som är platschef i Askersund.

Hackande
tranor
får skjutas

Abigos produktion firar 30 år i Askersund.
värvat grannbyggnaden på
7500 kvadratmeter.

I Askersund tillverkas och

förpackas företagets huvudprodukt, sårförbandet
Sorbact. En speciell typ av
förbandsduk som tillverkas
och packas här, drar till sig
bakterier och mikroorganismer som annars skulle kunna skapa infektioner i sår.
– Om ett sår kommer i
kontakt med sin omgivning
kan en infektion få fäste i
såret. Sorbact binder bakterier och mikroorganismer,
och påskyndar läkningen,

berättar Inger Stenseke
Larsson som är global produktmanager på Abigo.
Till skillnad mot många
andra förband innehåller inte Sorbact några kemiska
tillsatser och syftet är inte
att döda bakterierna.
– Bakterierna finns överallt och det ska de göra. Förbandet håller dem ifrån såret och kan förhindra att infektioner uppstår.
Sorbact har också blivit
viktigt i kampen mot antibiotikaresistens och finns
idag tillgänglig i över 70 länder.

Jan G Smith och Fredrik Stenbäcker på Abigo berättade med
stolthet om verksamheten i Askersund som 30-årsjubilerar.
Ett annat produktområde
som Abigo framgångsrikt
inriktat sig på är läkemedel.
– Vi började med vitaminer. I dag handlar vår verksamhet på läkemedel och
medicinska kosttillskott,
både receptbelagda och icke
receptbelagda, säger Jörgen
Carlson, direktor för Pharma division, och visar ett
exempel på en produkt som
kan tryckutjämna vid öronvärk, och därmed också förhindra infektioner.
Företaget tredje inriktning är dotterbolaget Sylak,
som jobbar med återförsälj-

ning och förädling av specialnischade medicinska produkter.

– Just nu jobbar vi mycket

med produkter inom anestesi, exempelvis narkosslangar och värmetäcken,
säger Anders Nachtweij,
som tillsammans med Maria Fogelström är manager
för Sylak.
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Tanken bakom Lekebergsrundan är att kunna visa
upp företag och verksamheter för de som bor i kommunen men även andra är förstås välkomna säger Gunilla Larsholt som organiserar
arrangemanget.
Hon deltar själv i egenskap som entreprenör på
Hallagårdens Kafé och djurpark.
– Jag tycker själv att jag
missar saker som händer i
Lekeberg så det kan vara bra
att lyfta fram vår kommun
och att man inte behöver
åka så långt för att handla,
säger Gunilla Larsholt.
15 deltagare är med den
här gången och det är alltifrån gårdsbutik och loppis
till slöjd och hantverk.
– Folk tycker att det är roligt med aktiviteter.
Lekebergsrundan är igång
mellan klockan 11 och 17 både lördag och söndag.
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