
Väderstad bygger ut – nytt fabrikscenter ska stå klart 2022
Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning och sådd, har vuxit kraftigt de senaste åren.
För att säkra upp inför framtiden byggs nu ett helt nytt fabrikscenter, en investering på 125 miljoner kronor,
som ska stå klart 2022.

De senaste åren har samtliga varit rekordår för Väderstad sett till omsättning och resultat. Mellan 2017 och 2020 har omsättningen ökat med hela 43
procent och antal anställda i Väderstad har vuxit från 766 till 1032 under samma period.

Allt detta är väldigt glädjande siffror, inte bara för Väderstad utan för hela regionen, men det ställer också nya krav på att våra lokaler växer med oss.

– Vi behöver bli ännu fler för att möta den starka efterfrågan på våra produkter som finns i dag, och som vi tror och hoppas kommer bli ännu större
framöver. Därför har vi beslutat att bygga ett helt nytt fabrikscenter i Väderstad som ska stå klart 2022, säger Mats Båverud, vd på Väderstad.

De senaste åren har det inrättats tillfälliga arbetsplatser i baracker och ett helt nytt Väderstadskontor har öppnat i Linköping där ett 50-tal
medarbetare i dag arbetar inom bland annat forskning och utveckling samt internationell försäljning. Trots detta är det fortfarande trångbott i
Väderstad, med brister på bland annat omklädningsrum, mötesrum, lunchrum och kontorsplatser.

Väderstads nya fabrikscenter kommer att ge avlastning till den nuvarande situationen och möjligheter till bättre effektivitet och fortsatt tillväxt. Det
kommer att byggas på Väderstads nuvarande fabriksområde i Väderstad och byggkostnaden är beräknad till 125 MSEK.

– Vårt nya fabrikscenter kommer att ge oss helt nya möjligheter än i dag, för både oss som företag och för våra anställda. Vi har under flera år
rankats i toppskiktet när Sveriges Bästa Arbetsgivare utses, och med den här utbyggnaden betonar vi med kraft att vi kommer fortsätta att vara en
attraktiv arbetsgivare i regionen, säger Mats Båverud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Dalskog, VP Communication 
Väderstad Group
Mobil: 0727-180014
susanne.dalskog@vaderstad.com

Väderstad Group förser det moderna lantbruket med högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Vår vision är att bli världens ledande
partner för enastående uppkomst genom fokus på innovation och global tillväxt. Koncernen är familjeägd och huvudkontoret ligger i
Väderstad, Sverige. Väderstad Group finns representerat i 40 länder. År 2020 hade Väderstad Group 1 550 medarbetare och omsatte 3,4
miljarder kronor.


