Delar av verksamheten i fd IndustriTeknik är numera förvärvat av Swematec AB

Det rör sig framförallt om hela affärsområdet plywood, samt namnet IndustriTeknik och alla
rättigheter goodwill logos reklam och kundregister mm kopplade till det.
Köpet omfattar även delar av övrig historisk verksamhet. Exakt var skiljelinjen ligger iden sk
”övriga verksamheten” får utkristalliseras allteftersom.
Fd. Nya IndustriTeknik i Hässleholm AB bytte hösten 2015 först namn till VA Automation AB,
därefter har det mot slutet av året fusionerats med VA Components AB – För exakt definition på
deras framtida affärsfokus hänvisar vi till deras egna källor - www.va-automotive.se
Swematec AB ägs och startades 2013 av Anders Johansson, fd delägare till IndustriTeknik, detta
i efter att han slutat där. Anders har före dess fö arbetat på IndustriTeknik i olika positioner från
tekniker till VD sedan 1988
Swematec har idag byggt upp en maskinförsäljningsverksamhet, främst inom plåtmaskiner.
Swematec har även fokuserat vidare på affärsområde plywood och har idag ett komplett utbud av
såväl maskiner för tillverkning av plywoodlådor, till ett tämligen omfattande utbud av
metalldetaljer till olika typer av plywood och träemballage. Detta samlat och marknadsfört under
eget brand Plyma.
Swematec / Plyma och IndustriTeknik – blir efter sammanslagningen absolut
världsledande inom produkter - maskiner och plåtdetaljer för plywood och träemballage.
2014 köpte även Swematec upp fd Göinge Montage efter en konkurs. Nya Göinge Montage
omfattar idag smidesverksamhet, industriservice, Anläggnings och entreprenadverksamhet.
Dessa historiska verksamhetområden leds i huvudsak av Lars Malm fd ägare till Göinge
Montage
Nya Göinge Montage inledde även i princip direkt vid omstarten, förutom att få igång tidigare
verksamhet, en utveckling mot mer finmekanik. En av de första anställda in på Göinge Montage
vid omstarten 2014 var därmed Rune Tillman, fd IndustriTeknik mm, som fått till uppgift att
leda denna utveckling.
Under 2015 har Nya Göinge Montage återanställt stora delar av fd ”smidespersonal”, såväl som
att ”samla ihop” friställd personal – läs samla ihop kompetensen” – från successivt friställd
personal från IndustriTeknik.
Nya Göinge Montage utför idag även service och installationstjänster för Swematec’s
maskinverksamhet, såväl som man bygger kompletta linjer för plywoodmaskiner för Plyma’s
räkning

