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Fritös fattade
eld i radhus
i centrum
OSKARSHAMN. En mindre
brand bröt vid 13.30-tiden
på tisdagen ut i ett radhus
på Dammgatan. Enligt
räddningstjänsten var det
olja i en fritös som fattade
eld. De boende kunde
dock släcka elden snabbt
med hjälp av en handsläckare och en brandfilt.
Räddningstjänsten hjälpte till med att vädra ut.
Ingen person skadades
och även de materiella
skadorna blev små.

Polisanmälan
om hets mot
folkgrupp
OSKARSHAMN. En eller flera
okända gärningsmän har,
någon gång mellan klockan 18 och 20 på fredagen,
klottrat ett hakkors samt
ordet ”neger” på en husfasad på Terrassvägen, enligt anmälan till polisen.
Händelsen är rubricerad
som skadegörelse och hets
mot folkgrupp.
Ett hakkors och ”neger”
har också påträffats klottrat på en vägg i parkeringshuset ovanför Coop.

Elevafton och
Swedish fika
ställs in
OSKARSHAMN.
Estetiska
programmet på Oscarsgymnasiet ställer in sin
planerade elevafton med
tema musikal i konsertsalen på torsdag kväll.
Detta med anledning av
coronavirusutbrottet.
● Även Swedish fika, Attraktiva Oskarshamns arrangemang, har ställs in
både i april och maj.

NOTERAT
Möte. RPG-föreningen i Oskarshamn har hållit möte i
Kikebokyrkans församlingslokal med ett 80-tal medlemmar närvarande. Som gäst
medverkade Boppe Perhamn
från Nybro som på ett inspirerande sätt kåserade och visade bilder. Han blev 2019
framröstad som Årets fotograf
av tidningen Kamera & Bilds
läsare. Nu fick besökarna ta
del av hans bilder med tydliga
budskap som i bildspelet förtydligades med texter och fotgrafens egna kommentarer.
Boppe Perhamn växte upp i
Oskarshamn och som nybliven pensionär, eller visionär
som han kallade sig, uttryckte
han också sin förtjusning över
att vara tillbaka i Oskarshamn.
Bridge. Oskarshamns Bridgeklubbs partävling den 12
mars, resultat: 1) Göran Rönnerholm/Erik Forsmark
166,8, 2) Richard Hobro/
Mats Larsson 154,9, 3) Bo
Falk/Urban Karlsson 144,1,
4) Lena Kjellgren/Stefan
Åstrand 143, 5) Klaus och
Karin Wilde 140,8, 6) Martin
Udd/Bo Mörelius 137,6.

Här är en av de stora produktionsytor som finns i OP Kuverts lokaler. Martina Martin är produktionschef på Sizes och Spiros Toulikas affärsutvecklare vid
SKB Näringslivsutveckling AB i Oskarshamn.

Sizes startar en andra
husfabrik i Oskarshamn
● Hustillverkaren Sizes expanderar och startar nu en andra produktions-

anläggning i före detta OP Kuverts lokaler.
● Bakom expansionen ligger ett samarbete med SKB Näringslivsutveckling AB.
OSKARSHAMN. OP Kuverts
lokaler ska göras om till
cirka 1 200 kvadratmeter
kontor och 14 400 kvadratmeter produktionsyta för
Sizes tillverkning av flerbostadshus.
– Vi flyttar in på nya
kontoret redan om någon
vecka,
säger
Martina
Martin, som är platsansvarig produktionschef
vid Sizes.
Den nya produktionsanläggningen
beräknas
vara i drift under andra
kvartalet 2021 och innebär
att bolaget tar ytterligare
ett steg för en automatiserad produktionsprocess.

Investeringen går i linje
med bolagets expansionsplan för att möta den kontinuerligt växande efterfrågan och med bakgrund
av tidigare signerade ramavtal. Med den nya anläggningen beräknar bolaget
kunna tredubbla sin tillverkning och generera
flertalet nya arbetstillfällen.
– Investeringen i ytterligare en produktionsan-

2010 skapades bolaget

”Satsningen på
den nya produktionsanläggningen
innebär att vi
behöver cirka
60–70 personer
ytterligare
i produktionen.”
Martina Martin
produktionschef på Sizes

”Av de drygt 100
borgen vi har ställt
ut under åren så är
nog den här en av
de viktigaste för
regionen. Investeringen kommer
skapa många nya
jobb och säkra
produktion i Sizes
fabriker i Oskarshamn.”
Spiros Toulikas
affärsutvecklare vid SKB Näringslivsutveckling

läggning är en strategisk
satsning i Sizes fortsatta
expansion och ökade produktionskapacitet. Med
den nya anläggningen
kommer vi vidare kunna
utveckla en automatiserad produktionsprocess.
Den bidrar ytterligare till
vår uppgift att möta kundernas högt ställda krav,
projektspecifika
behov
samt önskemål om god
och varierande gestaltning, säger Niklas Anders-

son, vd och styrelseordförande i Sizes.
Investeringarna möjliggörs bland annat genom
en borgen utställd av SKB
Näringslivsutveckling AB.
Grunden till samarbetet är
en del av den lokala satsning som Svensk Kärnbränslehantering,
SKB,
gör för att skapa goda förutsättningar att driva företag och verksamheter med
tillväxtambitioner
i
Oskarshamn.

SKB
Näringslivsutveckling som en del av de mervärdespengar som avsatts
för utveckling av kärnkraftskommunerna
Oskarshamn och Östhammar.
– Vi glädjer oss åt Sizes
nya investering för att utöka produktionen i Oskarshamn och att vi kan
medverka till utvecklingen. Av de drygt 100 borgen
vi har ställt ut under åren
så är nog den här en av de
viktigaste för regionen. Investeringen kommer skapa många nya jobb och
säkra produktion i Sizes
fabriker i Oskarshamn,
säger Spiros Toulikas,
affärsutvecklare vid SKB
Näringslivsutveckling AB
i Oskarshamn.
Under cirka två år har
personalstyrkan på Sizes i
Oskarshamn ökat från
ingen till cirka 145 anställda i dagsläget.
– Satsningen på den nya
produktionsanläggningen innebär att vi behöver
cirka 60–70 personer ytterligare i produktionen,

säger Martina Martin.
SKB Näringslivsutveckling AB är alltså ett dotterbolag till SKB och en del av
mervärdesavtalet
som
tecknats mellan Oskarshamns kommun, SKB och
SKB:s ägare.
– Det känns fantastiskt
med denna utveckling
som varit under de två år
vi har samarbetat, säger
Spiros Toulikas.
Tillverkningsenheten
ska vara kvar även i lokalerna vid Östersjövägen.
Där trimmas verksamheten upp redan till sommaren med flera stationer
för produktionen.
– Våra orderböcker är
välfyllda och produktionen är just nu flaskhalsen
i vår verksamhet, konstaterar Martina Martin.
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