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I tider av oro på hemmaplan och i omvärlden blir vi stärkta i vår övertygelse att en lokal satsning är 
rätt väg för oss. För EAB är det under tider som nu, under Coronakrisen, extra viktigt att blicka framåt 
och våga ha tilltro till framtiden och satsa. Under 2020 bygger vi fler kontor och större matsal, för att 
EAB-familjen ska kunna växa sig större. Är vi starka lokalt, är vi starka globalt.
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- för ett hållbart Smålandsstenar

För närvarande söker man två automationstekniker med 
placering i Smålandsstenar och det finns förhoppningar 
om fler rekryteringar i närtid. För en levande bygd är kva-
lificerade arbetstillfällen en nyckelfaktor, där man inte ska 
behöva flytta för att kunna få ett tillfredsställande arbete. 
 
-Att fortsätta våga satsa i tider som detta är viktigt, för 
EAB, men även för bygden i stort. Det kommer en tid 
efter Corona och då vill vi vara redo och fortsätta vår 
utvecklingsresa – både lokalt och globalt, säger Per-Åke 
Andersson.

För mer information kontakta: Per-Åke Andersson, VD, 
EAB, tel 0371-340 40 alt. per-ake.andersson@eab.se

En fantastisk utveckling de senaste åren har gjort EAB 
trångbodda. Under 2018/2019 byggdes produktionen ut 
med 13.500 m² och nu är det dags för nästa byggprojekt 
att ta fart. Utbyggnaden av kontoret kommer ge möjlig-
het till 15 nya arbetsplatser samt ett nytt konferensrum. 
Som ett led i miljöarbetet på EAB återbrukas inventarier, 
dörrar och fönster från de delar som renoveras och byggs 
till. 

- För oss utgör Smålandsstenar en så oerhört viktig del 
av vår verksamhet. Det är här rötterna och kulturen finns. 
Därför väljer vi att bygga och expandera just i Smålands-
stenar. Vi är ett familjeföretag på en liten ort, där många 
känner varandra. EAB familjen utgörs av alla våra medar-
betare och deras familjer, säger Per-Åke Andersson, VD 
och delägare.

På EAB är det viktigt att kunna äta och samtala tillsam-
mans på rasterna och naturligtvis ska alla få plats att göra 
detta samtidigt. Matsalen, som erbjuder subventionerad 
lunch, kommer förlängas för att kunna välkomna fler med-
arbetare och skapa plats för ytterligare 50 matgäster. 

Behov av fler medarbetare
Medarbetarna är EABs främsta tillgång och man arbe-
tar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och att 
utveckla och säkra bygden med kompetensförsörjning. 

OM EAB

EAB i Smålandsstenar utvecklar, tillverkar, säljer och monte-

rar Stålbyggnader, Lagerinredningar och Portar. Företaget har 

egna bolag i Norge, Finland, Holland, Tjeckien, Kanada och Dan-

mark. Stålbyggnader och Portar säljs företrädesvis på den nord-

iska marknaden. EABs lagerinredningssystem säljs över hela 

världen. Gemensamt för företagets tre produktgrupper är EAB En-

gineering Principles™, det vill säga det unika sätt på vilket EAB kon-

struerar och agerar för att kunna uppfylla sitt kundlöfte – Det håller. 

EAB är ett familjeägt företag med 250 medarbetare som omsätter cirka 

1.3 MDSEK.


