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Univer Sweden AB gick i juli samman 
med företagsgrannen i Stenkullen, 
Swedec Pneumatic AB.

- Vi ser fl era synergieffekter med 
sammanslagningen, det lovar gott in-
för framtiden, säger vd Lennart Benia-
minsson.
Univer, med sitt omfattande utbud av egenut-
vecklade produkter inom pneumatik, har en 
ledande position på världsmarknaden. Genom 
egna program med luftsystem, cylindrar, ven-
tiler och styrsystem ser företaget till att auto-
matisera de enahanda arbetsmomenten inom 
tillverkningsindustrin. Univer Group har sitt 
huvudkontor i Milano i Italien, den svenska 
marknaden bearbetas från Lerums Företags-
park Stenkullen. Univer Sweden AB har haft 
en gynnsam utveckling de senaste två åren.

Medarbetarna går in som ägare
Swedec Pneumatic AB lagerför ett omfattande 
program med kulventiler, vridspjäll, sätesven-
tiler, vriddon, kompressorer samt ett brett sor-
timent av tillbehör. Något förenklat kan man 
säga att Univers program och automationssys-
tem styr i mycket Swedecs produkter.

- Vi har fl era gemensamma kunder. Det 
innebär att vi ytterligare kan skapa special-
anpassade produkter med fortsatt snabba och 
säkra leveranser. Vi kan även utveckla nya 
produkter inom styr o automationsskåp.

I Sverige kommer Swedec Pneumatic AB 
att fungera som ett systerföretag till Univer 
Sweden AB där holdingbolaget Hede-Tech är 
den övergripande paraplyorganisationen.

- Hede-Tech ägs av sex medarbetare i före-
taget. Det visar på att det fi nns en framtidstro 
och engagemang i företaget.

Rätt läge i Stenkullen
I moderna lokaler i Stenkullen inryms varu-

lager, försäljnings- och ekonomikontor samt 
en effektiv tillverkningsenhet. Med hög leve-
ranssäkerhet, kvalitet och utomordentlig sup-
port är det många företag som valt att anlita 
Univer som huvudleverantör av pneumatik.

- Vi har mycket hög kvalitet i våra produk-
ter som ska klara av att fungera i en tuff indu-
strimiljö. Vi har också ett stort lager där våra 
egna produkter kompletteras med ett redan 
befi ntligt utbud av tillbehör. Vi är också er-
känt stora på eftermarknaden. 

- Våra kunder uppskattar vår fl exibilitet och 
våra korta beslutsgångar, menar säljare Tor-
björn Ljunggren.

Autoadapt stor kund
Univers produkter efterfrågas av såväl hög-
teknologiska branscher som nöjesbranschen.
Bland företagen som anlitar Univer och Swe-
dec Pneumatic AB i kommunen kan nämnas 
Lerumpac Maskin AB och Autoadapt-BEV 
i Stenkullen. I övriga regionen kan nämnas 
Volvo, Wärtsilä , Kihlbergs och Kinnarps.

Totalt arbetar åtta personer i Univer Swe-
den AB och Swedec Pneumatic AB. 

Vill man se vad företagen har att erbjuda 
marknaden kan man besöka deras monter på 
branschmässan Scanautomatic på Svenska 
Mässan i Göteborg 9-12 oktober.

Tel: 0302-230 60 • Fax: 0302-228 64
info@univer.se • www.univer.se

Full fart i systerföretagen Univer Sweden AB och Swedec Pneumatic AB som tillsammans ef-
fektivare kan bearbeta den svenska och norska marknaden.

Lerumsföretag går sammanLerumsföretag går samman

Rolf och Ann-Britt Bergström 
var inbitna citymänniskor i lä-
genhet i centrala Göteborg.

- När vi kom hit kände vi 
båda direkt: här vill vi bo!

Steget från Göteborgs innerstad till 
Aspens strand i Lerum kan tyckas 
långt men Rolf och Ann-Britt har 
sedan fl ytten in i bostadsrätten i 
maj förra året aldrig tvekat.

- Det är nästan konstigt, men det 
var som att vända blad i sin egen 
historia. Jag har aldrig saknat in-
nerstaden för en sekund. Jag stor-
trivs här med underbara grannar, 
en fantastisk omgivning och trevlig 
mix av äldre och barnfamiljer, me-
nar Ann-Britt.

Rolf, som tidigare i livet bott 
mellan Haparanda och Malmö, in-
fl ikar:

- Vi älskar att bada och gillar att 
vandra i naturen. Samtidigt har jag 
upptäckt att Lerum har allt man be-
höver i form av service och utbud. 
Tillsammans pendlar vi in till våra 
arbeten i Göteborg – det är inga 
problem.

”Bättre läge fi nns inte”
Trivs på Seatons Allé gör även 
Christian Ericsson med sambo 
Camilla Emanuelsson som fl yttade 
in i en av villorna på Seatons Allé i 
oktober 2006.

- Camilla är uppväxt i Lerum så 
vi har sneglat på bostadsmarknaden 
här en längre tid. När vi såg Seatons 
Allé slog vi till och fl yttade hit från 
Kungälv – bättre läge fi nns inte, 
säger Christian som tillvardags är 
mäklare och därmed kanske något 

kräsnare än fl ertalet i val av egen 
bostad. Man kan misstänka att 
sportfi skeintresset också vägt in i 
valet.

Smidiga bostadsaffärer
Såväl Rolf, Ann-Britt, Christian 
som Camilla vittnar om det proff-
siga och goda bemötandet de fått av 
NCC vid köpprocessen.

- Det har fungerat kanon, NCC 
har varit hjälpsamma hela vägen 
och åtgärdat brister direkt, säger 
Christian. Tel: 031-771 50 00 • Fax: 031-15 50 82 • www.ncc.se

Avspänt, trivsamt och högt till tak i Seatons Allé. Christian (med sambon Camilla, ej på bild) har med NCCs tillvalsmöjligheter skaffat sig den kvalitet i 
boendet som de önskat sig. Från Rolfs och Ann-Britts 14 kvadratmeter stora altan är utsikten över Aspen uppfriskande.

Rolf kan hålla med på sitt håll:
- NCC har skött sig mycket bra. 

Det har inte varit några krånglighe-
ter alls.

Trivsamt och inbjudande
Någon som i viss mån får ta åt sig 
äran för berömmet är Liselotte 
Langendorf, säljansvarig på NCC 
för Setaons Allé.

- Vi har sålt 42 lägenheter och 
18 villor från hösten 2004 till vå-
ren 2006. Det har varit högt tryck 
hela vägen. Hela Seatons Allé är en 

Seatons Allé – där människor trivs

lyckoträff på många sätt inte minst 
arkitektoniskt. Man kan också se 
vilket engagemang som fi nns, där 
alla är måna om att det ska bli fi nt 
och trivsamt i området. Bara det att 

man lyckades ändra adressen från 
det något tungvrickande Brynte 
Birgerssons väg till Seatons Strand 
vittnar om de boendes intresse för 
sitt nya boende.


