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Econova etablerar en ny anläggning
för återvinning och jordtillverkning
i Norrköping
Den 7 juni gick startskottet för Econovas nya anläggning Skärlunda. Nyetableringen
innebär en ökad möjlighet att återvinna massor, något som kommer att underlätta
massahanteringen från alla infrastrukturprojekt som pågår i regionen och även
bidra till ökad återvinning i samhället. På anläggningen kommer Econova att
erbjuda ett fullskaligt sortiment av Weibulls jordprodukter med allt från AMA- och
anläggningsjordar till täckmaterial, fallskydd och storsäck. I samarbete med NCC
erbjuds också ett utökat sortiment för privatkunder med bergkross, stenmjöl,
makadam, naturgrus och sandlådesand.

– Vid Skärlunda kommer vi kunna erbjuda våra kunder en helhetslösning. Här kan man både lämna
schaktmassor och hämta jord- och grusprodukter från Weibulls och NCC:s sortiment. En stor fördel
med vår anläggning är också lättillgängligheten, då vi ligger nära utmed E4:an. Detta gör att våra
kunder kan reducera sina transportkostnader, och samhället gynnas i stort då miljöbelastningen
minskar, säger Christoffer Andersson, VD för företaget Econova Recycling, som är en del av
koncernen som äger varumärket Weibulls.
Både pågående och kommande stora byggnations- och infrastruktursprojekt i regionen gör att det
finns behov av anläggningar som tar emot jordmassor och schakt med fokus på återvinning. Med den
nya anläggningen möjliggör Econova en minskad resursanvändning i regionen.

– Vår nya anläggning skapar möjligheten för oss att återvinna mer inkommande schaktmassor och
cirkulera dem i vårt produktsortiment. En cirkulär affär av detta slag ligger helt i linje med Econovas
vision om att möjliggöra en grön vardag för så många möjligt och bidra till ett mer hållbart samhälle,
säger Christoffer Andersson.
Weibulls jordar är fortsatt utvecklade och framtagna av företagets egna agronomer, trädgårdsingenjörer
och trädgårdsarkitekter, vilket säkerställer en hög kvalitet.
– Vi är väldigt stolta över våra jordar, som är framtagna av en blandning av förädlade restprodukter
från lokala industrier och insatsråvaror av hög kvalitet. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av
jord, både som producenter och som yrkesutövare, vilket ger dem en unik inblick i kundens behov,
avslutar Christoffer Andersson.
Anläggningen vid Skärlunda är en stor satsning för Econova som tillsammans med markägaren har
investerat cirka 10 miljoner. På anläggningen har Econova också nyanställt två personer.
Skärlundaanläggningen är belägen intill E4:an, och tydliga skyltar och beskrivningar gör det enkelt för
nya kunder att hitta på området. Dessutom finns kunnig personal på plats för att informera och vägleda
kunderna till rätt produkter.

För mer information, kontakta:
Christoffer Andersson,
VD Econova Recycling
E-post:
christoffer.andersson@econova.se
Telefon:
+46730353331
Läs mer om Econova och Skärlunda
på econova.se.

Om Econova AB:
Econovas vision är att möjliggöra en grön vardag och en hållbar utveckling för så många som möjligt. Med hållbarhet
i fokus jobbar vi med återvinning, och trädgårdar. Våra trädgårdsprodukter hittar du under de välkända varumärkena
Weibulls och Hammenhög i hela Skandinavien. Koncernen Econova omsätter ca 550 MSEK och har cirka 120 anställda.
Vårt huvudkontor finns i Åby utanför Norrköping.

