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Vi vill växa i Lingonbygden 
Björn Henriksson är vice VD på Weland AB och den första som 
flyttat in i Kalmars gamla lokaler.  
 – Ja, än så länge är det bara jag som har ett rum här, men efter 
semestrarna i sommar, då drar vi igång verksamheten i Lidhult, 
berättar Björn. 
 Welandkoncernen i Sverige består av ett 30-tal olika bolag. Det 
familjeägda företaget grundades 1947 i Smålandsstenar och här 
finns idag huvudkontoret. Sammanlagt jobbar 900 personer inom 
koncernen. Flera av bolagen jobbar med plåt- och metall-
bearbetning, men här finns också tillverkning av gallrings-
maskiner, ett tryckeri, tillverkning av tekniska hjälpmedel och – 
kanske lite otippat – ett galleri! 
 – Det heter Pintura art och ligger i före detta Sankt 
Johanneskyrkan i Halmstad. Här visas en del av familjens 
konstsamling. Väl värt ett besök, säger Björn. 
 Björn är 36 år gammal, uppvuxen i Hyltebruk. Numera bor han 
med fru och två döttrar i Smålandsstenar.  
 Han började jobba på Weland AB för 17 år sedan. 
 – Som nyanställd körde jag laserskärmaskin i Smålandsstenar. 
Sedan pluggade jag industriell ekonomi i Växjö. Mitt hjärta 
klappar för produktion och jag tycker det är fantastiskt att jobba i 
ett familjeföretag som detta. Entreprenörandan är stor. Vi jobbar 
långsiktigt med en stor portion hjärta i allt vi gör.  
 Björn ser framemot att få igång verksamheten i Lidhult. 
 – Lokalerna är väldigt fina och välskötta. De är bra utrustade 

Ståupp i Byholma! 

Stående ovationer! Så heter 
vårens roligaste föreställning 
med komikerna Göran 
Ebenhart och Martin 
Svensson.  De kommer till 
Byholma gamla skola fre-
dagen den 23 mars. Först är 
det mat från klockan 18.00, 
därefter drar föreställningen 
igång. Pris 200 kr med mat, 
140 kr i entré utan mat. 
Biljetter köps genom Malin 
Eliasson. Ring eller sms:a på 
070-2435240. 

Pyssel och fest i 
Vrågården 

Lördagen den 17 mars, 
klockan 14.00–16.30 blir det 
påskpyssel för hela familjen i 
Hembygdsföreningens lokal i 
Vrågården. Det händer mer 
roliga saker i Vrå. Måndagen 
den 19 mars kl 17.00 är det 
bingo i Vrågården och den 24 
mars ordnas picknickfest med 
tema ”så mycket sämre”. 
Också den är i Vrågården. Mer 
info på www.vrasocken.com 

Jazz i Baljan 

Musikgruppen Jazz i Baljan 
kommer till Lidhult den 27 
februari. Plats: Gautablick 
klockan 19.00. Fri entré!

 BREV FRÅN LINGONBYGDEN! 
 Möt Welands vice VD.  Hör vad styrelsen har på gång. Läs om mötena 

kring nya översiktsplanen och om filmen du inte får missa… Dessutom några 
tips om annat kul som händer i bygden. Välkommen till det första nyhetsbrevet!
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och så ska de fortsätta att vara. Jag ser också att det finns 
attraktiv arbetskraft i Lidhult med omnejd. Tidigare idag 
anställde jag två som ska jobba här. För en tid sedan hölls en 
jobbmässa i Lidhult. Vi var där och blev väl mottagna och har nu 
kunnat göra en bra databas med många personer i olika åldrar.  

Tror på en framtid i Lidhult 
Men vad är det då som ska tillverkas i Lidhult?   
 – Den frågan har jag fått några gånger nu och många tror nog 
att jag bär på en stor hemlighet, men så är det inte, säger Björn 
och ler. I uppstarten blir det cirka tio till 15 svetsare och 
materialhanterare som ska jobba i Lidhult. Det rör sig om 
legotillverkning där vi ska förädla produkter till externa kunder. 
Till en början kommer mycket av produktionen vara till våra 
företag Gremo AB och SP maskiner AB. Jag vill understryka att 
vi inte ska flytta någon befintlig verksamhet till Lidhult, utan för 
oss handlar det om expansion. Här kan vi svetsa, bearbeta och 
måla. Göra komponenter till färdiga produkter som våra bolag 
behöver för sin produktion. 
 Björn och Weland AB ser positivt på framtiden i Lidhult.  
 – Våra samtal med Ljungby kommun är mycket bra och det 
finns ett stort engagemang i hela Lingonbygden att göra bra 
saker. Bland annat har jag pratat med Henrik att det finns önskan 
om att göra en återvinningsstation här. Det tycker jag låter riktigt 
bra. Och självklart är all service, som exempelvis brandstation, 
skola och vårdcentral även viktiga för oss.  
 – I Ljungby finns också gymnasium med industriell inriktning. 
Vår framtid är spännande. I branschen pratar vi om den fjärde 
industriella revolutionen, Industri 4.0. Digitalisering och internet 
of things (vilket ungefär betyder att vardagsföremål blir 
uppkopplade mot nätet, den fysiska och digitala världen länkas 
samman, reds anm.) skapar nya möjligheter för industrin, med 
många spännande jobb.  
 Om du blickar ett år framåt, hur tror du att verksamheten då 
kan se ut i Lidhult? 
 – Ägarna tror på sitt företag och sina medarbetare. Och vi tror 
på att tillverka i Sverige och vi vill expandera. Köpet av 
lokalerna här gör detta möjligt. Jag hoppas på en snöbollseffekt. 
Att vi kan börja med en liten boll som sedan rullar och blir riktigt 
stor. Tittar jag framåt hoppas jag att vi kan ha dubblerat antalet 
anställda här redan till nästa år. Svensk industri går bra och det 
finns inga yttre faktorer, just nu i varje fall, som pekar på att det 
kommer att ändras. 

Vad är på gång just nu 
i styrelsen? 

Vi i styrelsen – och alla som bor i 
Lingonbygden – har två viktiga 
möten nu i mars, som gäller 
Ljungbys nya översiktsplan. Den 
1 mars är det möte i Lidhult 
(17.00–20.00 Kalmars matsal) 
och den 7 mars i Torpa (17.00–
20.00 Torpa bygdegård).  
Vi boende får, tillsammans med 
tjänstepersoner från kommunen, 
möjlighet att diskutera och 
lämna synpunkter om ortens och 
kommunens framtid. 
Två projekt/idéer som vi drivit ett 
tag nu är återvinningsstation i 
Lidhult, samt att få ett elljusspår. 

Spännande film… 
När det gäller föreningen så är 
organisationsnummer klart, men 
vi väntar ännu på vårt bankonto. 
Vidare går vi nu igenom olika 
medlemsportaler och 
hemsideslösningar. En viktig del 
i styrelsens arbete är också att 
hitta bidrag vi kan söka. Idéerna 
är bra och många och vi 
behöver ekonomiska resurser 
för att kunna förverkliga dem! 
Små idéer till större visioner, vi 
arbetar lika aktivt med båda! På 
mötet den 1 mars får du till 
exempel se en spännande film 
som visar hur vår framtid kan se 
ut.  Missa inte den! 

Henrik, ordförande

Ett genuint familjeföretag 
Welands historia börjar 1947 då Weland Andersson och 
Johannes Johanesson startade en verkstad för att tillverka 
vingmuttrar. Idag drivs koncernen av Gösta Welandson och 
tre generationer jobbar i företaget. VD är Jonas Welandson.


