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Ny återvinningsverksamhet etablerar sig på Solbacken, Skellefteå
Cronimet Norr AB, genom dotterbolaget Cronimet Skellefteå AB, öppnar i dagarna upp för en ny
metallåtervinning på Solbackens industriområde.
-

Vi är givetvis mycket glada att vi på så kort tid lyckats få klart med vår nya etablering.
Skellefteå är en viktig marknad för oss och erbjuder goda möjligheter för metallåtervinning.
Samtidigt har Skellefteå en lång tradition och är ett centrum för återvinning, så det känns
självklart bra att vi bidrar till att stärka den bilden ytterligare, menar Ola Mannberg, Vd för
Cronimet Norr AB.
Vidare erbjuder Solbacken som område stora möjligheter, framförallt genom synergier med
andra återvinningsaktörer, men även kopplingen till handelsområdet ger spännande
möjligheter, avslutar Mannberg.

Platsansvariga och delägare blir Ronny Löfstedt och Patrik Berglund. Båda har lång erfarenhet av
metallåtervinning och ser fram emot att erbjuda en verksamhet för alla kunder.
-

Till oss är alla kunder välkomna! Oavsett om man är privat eller företagskund. Stora eller små
leveranser spelar ingen roll, det viktiga är att metallerna återvinns, menar de nya delägarna.
Vidare kan vi erbjuda effektiv insamling av material för de kunder som har större volymer,
avslutar Ronny och Patrik.

Ytterligare information lämnas av
Ola Mannberg, Vd Cronimet Norr AB, 070 – 388 988 0, ola@cronimetnorr.se
Ronny Löfstedt, platsansvarig och delägare, 076 – 777 10 59, ronny@cronimetnorr.se
Patrik Berglund, platsansvarig och delägare, 076 – 777 10 61, patrik@cronimetnorr.se
Web:

www.cronimetnorr.se

Fakta om Cronimet Norr AB
Cronimet Norr AB startades i Luleå 2005. Huvudägare är Cronimet Fagersta AB och liksom moderbolaget utgörs
verksamheten av återvinning av metaller. Under senare år har verksamheten expanderat och idag finns
bolaget, förutom i Luleå, även representerat i Kalix och Piteå. Cronimet Norr omsätter ca 30 miljoner kronor
per år och har 7 anställda.

Fakta om Cronimet Fagersta AB
Cronimet Fagersta AB bildades 1985 i Fagersta. Verksamhetens huvudinriktning är nu, liksom då, att köpa in,
sortera och bearbeta metaller. Huvudinriktningen är främst rostfria kvaliteter som levereras till bl.a. Sandvik
och Outokumpu. Anläggningen i Fagersta sysselsätter ca 25 personer och omsätter 700 miljoner kronor per år.

Fakta om Lantz Järn & Metall
Lantz Järn & Metall startades 1998 av Daniel Lantz i Årsta, Stockholm. Företaget har under senare år visat på en
kraftig expansion och finns idag på 5 platser. På huvudanläggningen i Sollentuna har den senaste tiden
genomförts stora investeringar, bl.a. i en bearbetningsanläggning för elektronikskrot. I gruppen finns även en
fragmenteringsanläggning i Norrköping samt ett gjuteri i Tierp. Hela gruppen har idag ca 90 anställda och
omsätter ca 650 miljoner kronor.

