Cerbo i Halvorstorp under uppbyggnad.
Bild från Stefan Ciabattis bildsamling.

Cerbo Plastindustri i Halvorstorp noterar en explosionsartad
produktionsökning. Det allra senaste inom fabriken är ett så kallat
kontorslandskap som just håller på att färdigställas och blir klart till
sommaren. I landet finns för närvarande endast ett fåtal dylika rationella "landskap" och dessa är placerade på industrier i några av de
största städerna. Ovan ses Cerbo-direktören Evald Lind med den
senaste produkten som tillverkas vid fabriken – en plastask med extremt hållbart lockfäste, ju oftare man böjer upp locket ju hållfastare
blir det genom en molekylorientering. Asken är avsedd för plåster.

År 1948 började han tillsammans med sin hustru att tillverka små
miniatyrbilar – PV 444 – av plast i köket i Trollhättan. De började med
en produkt som då inte fanns i marknaden – och den målsättningen har
han, direktör Evald Lind, fortfarande – att framställa plastprodukter som
är extrema i sitt slag inom ett begränsat område! Fast inte längre i köket.
Nu är han, 18 år senare, ägare till en blomstrande industri i Halvors-torp,
Cerbo Plastindustri AB, som har en mångmiljonomsättning.
Det allra senaste inom industrin är att man för närvarande håller på att
bygga till fabriken med ytterligare en större lokal – ett "kontorslandskap"
som ej kommer att avdelas med olika kontorsrum utan personalen
kommer att sitta grupperade i ett stort rum som är ljudisolerat efter alla
konstens regler, bland annat har man heltäckande mattor på golven,
ljudabsorberande, perforerat tak, glasfibergardiner som är helt
genomskinliga, men som skärmar av ljus likt en järnridå trots sitt tunna
material.
Detta är en ren nyhet för trollhätteregionen – endast några större städers
industrier har inrättat dylika "landskap" eftersom arrangemanget högst
markant förbättrar trivseln och avsevärt höjer arbetsprestationerna.
Trollhättebygden kan nu "skryta" med att här nu finns en industri som
drivs rationellt efter allra senaste rön. Idén med de så kallade
kontorslandskapen kommer ursprungligen från Tyskland,
— Vi började försiktigt med framställning av plastbilar i köket, min fru
Olga och jag, säger direktör Lind till TT. Våra produkter gick åt som
smör i solsken, eftersom det då inte fanns någon modellbil på
marknaden i plast. Enbart "fantasimodeller" kunde då köpas. Vi gjorde
bilen i ett stycke med lösa hjul som rullade. Modellen var mycket enkel i
utförandet, men inte desto mindre fick den en strykande åtgång i
leksaksaffärerna. Bilen visade sig vara ett lyckokast och fick genast stor
efterfrågan.
Källaretillverkning
— Efter en tid fick vi så många order, fortsätter direktör Lind, att min fru
och jag inte längre hann med tillverkningen i köket, utan nödsakades

anställa ett par medhjälpare för att hinna med leveranserna. Vid den
tidpunkten skaffade vi oss en källarlokal, i vilken vi kunde förfoga över
litet större utrymme.
Från två till 150
— När sedan inte heller källaren räckte till anställde vi fler och fler
medhjälpare och med åren har vi till dags dato kommit upp i en
personalstyrka om närmare 150 personer.
— 1961 flyttade vi in i den nya fabriken i Halvorstorp och nu håller vi
just på med en fjärde utbyggnad – totalt med det utrymme som är under
byggnad, kommer vi att disponera cirka 4 000 kvadratmeter. Det verkar
som om byggkranen, som finns vid fabriken, får lov att stanna kvar – vår
expansion torde utan överdrift kunna benämnas explosionsartad …
66-% omsättningsökning på ett år
— Under de flydda 18 åren har omsättningen stigit markant och i fjol
ökade vi omsättningen med hela 66 procent! Omsättningen under det
gångna året uppgick till 5,5 miljoner kronor och vi beräknar att
omsättningen för innevarande år kommer att närma sig 8 miljoner
kronor.
300 specialartiklar
— Vi producerar för närvarande sammanlagt 300 artiklar. Tillverkningen
är starkt specialiserad – plastområdet är mycket omfattande och vår, än
så länge medelstora industri, får ej ge sig på för mycket utan hålla sig
inom en liten sektor. Vi gör så pass bra och billiga produkter att vi erövrat
50 procent av marknaden just inom vårt tillverkningsområde!
— När det gäller produktion av formsprutat plastemballage, som vi
specialiserat oss på, ligger vi synnerligen bra till i den hårda plastkonkurrensen i landet.
— När vi är färdiga med byggets alla etapper har omkring två miljoner
kronor investerats.

Ett par bilder från produktionen från
Digitalt Museum

Häpnadsväckande ljudisolering
För närvarande håller man på med att bygga den fjärde etappen vid
industrin i Halvorstorp och då utökas lokalerna med 1 400 kvadratmeter
– det är här fråga om det så kallade kontorslandskapet, vilket innebär att
alla sitter i ett enda stort rum – detta är en ren nyhet för trollhätteregionen. Det blir något i stil med de gamla "trälhaven", men med
moderna byggprinciper har man fått bort "trälhavets" nackdelar, detta att
alla stör alla.
Det har eliminerats främst genom att man lagt heltäckande mattor på
golven, man har perforerat taket som är ljudabsorberande och man har
textilier runt alla väggarna samt glasfibergardiner.
Det är häpnadsväckande hur dess glasfiberavskärmningar eliminerar ljud
– om någon sitter och knattrar på en skrivmaskin för fullt, kan man två
meter därifrån prata i telefon utan att störas det minsta genom dessa
glasfibergardiner.
"Kontorslandskapet" dyraste etappen
— Denna senaste etapp i utbyggnadsprojektet blir den dyraste, omtalar
direktör Lind, men erfarenheten visat att det lönar sig med detta
arrangemang. Trivseln ökar och personalen är nu helt tillfredsställd med
"kontorslandskapet", sedan den i studiesyfte fått besöka ett liknande i
Göteborg och där på nära håll fått inblick i "landskapets" funktion.
Obegränsade ommöbleringsmöjligheter
— Genom nyordningen vinner företaget bland annat att de anställda får
en bättre kontakt med varandra. När som helst kan man möblera om
"landskapet" – inventarierna kan flyttas hur man behagar, vilket är
otänkbart inom en industri med rumsindelning. Samarbetet blir vidare
bättre – man grupperar olika avdelningar som till exempel försäljning,
planering, inköp och så vidare.

Dimensionerat för 16-miljonsomsättning
— Detta "kontorslandskap" dimensionerar vi för en omsättning på 15-16
miljoner kronor, fortsätter direktör Lind. Det är dubbelt mot vad vi för
närvarande har.
— Vi får avvakta och se vart utvecklingen bär hän – kommer vi upp i
denna fördubblade omsättning och kanske mera, tvingas vi möjligen att
bygga ytterligare ett "kontorslandskap".
Under en tidsperiod av 18 år har således direktör Lind avancerat från en
liten plastbilstillverkning i köket till chef för ett storföretag.
Dotterföretag invigs i Kungsbacka
Och inte nog med det – man är just i färd med att iordningsställa ett
dotterbolag i Kungsbacka som kommer att sysselsätta ett tjugotal
personer. Inflyttningen kommer att ske i dagarna.
På filialen kommer att tillverkas och steriliseras engångsförpackningar i
plast för sjukvården. Alla sterila artiklar blir nybygget produktionscentral
för. Till att börja med är fabriken i Kungsbacka på 500 kvadratmeter och
kostnaden uppgår till 250 000 kronor.
Man må säga att plastfabriken har haft en rekordsnabb utveckling och
industrin kan nu räknas till en av trollhätteområdets verkligt stora.
God näsa för affärer
Avslutningsvis må sägas att direktör Lind inte överdriver när han säger
till TT:s reporter att "man måste ha näsa för vad som verkligen slår inom
gebitet…".
Han har tydligen haft ett synnerligen fint väderkorn under årens lopp!
Näsan var fin redan i köket för 18 år sedan och synes inte ha blivit sämre.
Trollhättan kan snart ståta med att det finns ett "kontorslandskap" inpå
knutarna – än så länge existerar bara några stycken i landet – och dessa
är stationerade i våra allra största städer.

2007 köptes Cerbo av Nolato och ingår
sedan dess som ett dotterbolag i en
koncern som varit börsnoterad sedan 1984
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