EAB:s nybyggnation sker på baksidan av fastigheten, där man på bilden ser maskiner och grushögar. Företaget har sedan tidigare fått tillstånd att schakta och preparera yta på den plats man
nu har fått bygglov till en ny lokal på nära 13 000 kvadratmeter.

Här är senaste nytt om EAB:s
planerade jättebygge
SMÅLANDSSTENAR EAB i Smålandsstenar
går bättre än någonsin och nu väljer företaget att storsatsa. Man tänker bygga ut och
nyanställa flera personer.
– Vi ser stora möjligheter inför framtiden med
den tillväxt vi har nu. Vårt småländska sätt
att arbeta vinner gehör ute i världen, säger
Per-Åke Andersson, vd på EAB.
I tisdags beslutade bygg- och miljönämnden att
bevilja EAB:s ansökan om bygglov till ett jättebygge i Smålandsstenar. Företaget bygger en ny
lokal på 12 750 kvadratmeter för produktion och
logistik intill den befintliga industrifastigheten.
– Det är ett fantastiskt bygge, det är inte varje
dag man får ta beslut om ett sådant bygglov. Det
är roligt att se ett lokalt företag expandera på
det sättet, säger Niclas Palmgren (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.
EAB har funnits i 60 år i Smålandsstenar och

har 225 anställda. Företaget tillverkar portar till
stora fastigheter, stålkonstruktioner till större
byggnader och lagerinredning. Man har bland
annat byggt stålkonstruktionen till Borås Arena.

Stora i Nordamerika

Under många år växte EAB sakta men säkert,
men de senaste åren har tillväxten tagit fart rejält, enligt Per-Åke Andersson, vd på EAB.
– De senaste två åren har vi varit duktiga på att
expandera, vi har varit väldigt framgångsrika.
Vår omsättning har vuxit med 30 procent. Vi säljer bra i Europa, men en stor del av framgången
har med Nordamerika att göra.
– Vi har startat ett bolag söder om Toronto i Kanada, precis på gränsen till USA.
Där jobbar fem personer med att sälja våra grejer i hela Nordamerika och det går väldigt bra,
förklarar Per-Åke Andersson.

”Jobbar på småländska sätt”

Framgången för EAB är också förklaringen till
att man nu väljer att bygga ut i Smålandsstenar.
Den nya lokalen för produktion och logistik ska
stå klar om ett år på baksidan av fastigheten.

– Vi är 225 duktiga smålänningar som jobbar på
ett småländskt sätt och det vinner gehör ute i
den stora världen. Det innebär att vi är effektiva
och pålitliga i alla led, att vi jobbar med hållbarhet i relationerna och att vi är resurssnåla, säger
han.

– Det medför också att vi kommer att nyanställa
15 personer inom ett år. Det blir inom marknad,
sälj, produktion, logistik och konstruktion.
Per-Åke Andersson tror att han har hittat konceptet för EAB:s framgång.

Så här ser det ut inne på EAB:s industrilokal i Smålandsstenar. Företaget tillverkar portar till
stora fastigheter, stålkonstruktioner till större byggnader och lagerinredning.
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