
Referat från Värmländska ingenjörsföreningens medlemsmöte 14 mars 2017 på Cellcomb, Säffle

Ett trettiotal medlemmar från föreningen hade mött upp till före detta Volvo Bussars lokaler i Säffle
och blev mottagna av Cellcombs VD Henric Nedéus. Henric har lång bakgrund inom marknad och
försäljning inom bland annat läkemedelsindustrin. Innan han kom till Cellcomb var företaget en
renodlad konverterare och leverantör av produkter, en ordermottagare som tyvärr många
skogsindustrier fortfarande är. Det Henrik Nedéus tagit med sig från läkemedelssidan var att titta
mer på kundbehov och bedriva mer marknadsbearbetning hos kunder och slutkunder, samt att
utveckla produkter och systemlösningar.

Efter en visning av produkterna i Cellcombs showroom gick vi till fikarummet där vi bjöds på
fantastiska kanelbullar och ett intressant föredrag.

Cellcombs historia:
· Bildades 1980, produktion i Forshaga
· 2002 Utökas sortimentet från de traditionella skyddslakanen till hygienprodukter
· 2007 Flytt till Karlstad
· 2009 Investmentbolaget köper in sig Cellcomb
· 2010 Breddas sortimentet igen – den här gången till sängkläder och handdukar
· 2011 Introduceras Food Pads. Konkurs och rekonstruktion
· 2014 Flytt till Säffle
· 2016 tung investering i maskin för food pads (20 milj.)

Cellcombs styrelse och ägare består av kända personer, flera med Värmlandsanknytning:
Solberg, Mikael Jan Sune (55 år, Saltsjöbaden)
Ordförande, Ledamot
Rosengren, Björn Folke (74 år, Saltsjöbaden)
Ledamot
Beckeman, Claes-Göran (74 år, Lund)
Ledamot
Pettersson, Ture Klas-Göran (64 år, Glava)
Ledamot
Huzell, Jim (63 år, Saltsjö-boo)
Ledamot
Tömmernes, Dan Jens (62 år, Karlstad)
Ledamot
von Heijne, Hans Axel (61 år, Stockholm)
Ledamot
Törnberg, Per Anders (61 år, Saltsjöbaden)
Ledamot
Källström, Lars Martin (55 år, Göteborg)

Cellcombs produktionsapparat i Säffle:
* Ca 30 anställda 20 pers. i produktionen, 10 pers. i marknad, utveckling och administration
* Lamineringskapacitet: 350 miljoner m2 per år
* 1 Food Pad-maskin
* 2 lamineringslinjer
* 10 konverteringsmaskiner
Produktionen sker i lokaler som hyrs av Säffle kommun. Lokalerna är väl tilltagna och ger utrymme
för rejäl expansion



Cellcombs produkter: (källa: http://www.cellcomb.com)









Produktpaletten kan tyckas spretig, men det finns gemensamma nämnare. Cellcomb är angelägna att
framhålla produkternas miljö- och hållbarhetsprofil.

Cellcomb levererar till alla svenska landsting, dessa måste följa lagen om offentlig upphandling. De
senaste upphandlingarna har innehållit paragrafer om hållbarhet och miljö, och har lett till affärer för
Cellcomb.

Omsättningen har ökat från ca 20 milj. 2011 till över 60 milj. 2016.

Frågor till Henric:
F: Hur ställer sig engångsartiklar sig ur ett LCC-perspektiv?



S: Det beror på hur man viktar t ex patientsäkerhet och CO2-utsläpp. Vi brukar säga att det är
neutralt mot tvätt.

F: Vilka är konkurrenterna?
S: På food pads är den störste konkurrenten “McAirlaid's Vliesstoffe GmbH a private airlaid producer
with production facilities in Berlingerode and Heiligenstadt (Germany), Tallinn (Estonia) and Rocky
Mount (USA)”. Vissa av produkterna ligger i närheten av Mölnlyckes produkter

F: Har Cellcomb patentskyddat sina produkter?
S: Cellcomb har ett antal patent, men patentens värde kan ifrågasättas.

F: Varför flyttade Cellcomb till Säffle?
S: Lokalerna i Karlstad medgav inte den expansion vi förutser. Vi ville stanna i Värmland, och Säffle
erbjöd bra villkor.

F: Går det bra ekonomiskt?
S: I slutet av förra året började vi visa svarta siffror. Budget 2017 visar vinst och positivt kassaflöde.

F: Hur stor del av tillverkningskostnaden är råvaror?
S: Ca 50%

F: Var gör ni av produktionsspillet?
S: Det går till förbränning, eftersom det består av olika material är det svårt med återvinning

F: Vilka är råvaruleverantörerna?
S: Fluff från bl. a Skutskär, Swedish Tissue och många fler

Som avslutning överlämnade föreningens ordförande ett inramat tacksamhetsbevis för ett givande
medlemsmöte. Pga. att fabriken är hygiencertifierad, fick vi nöja oss med en översikt av
produktionslokalerna från fikarummet. Allting såg väldigt städat ut, och god ordning rådde.

Antecknare: Göran Tidstam


