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PRESSMEDDELANDE 10 MARS 2020
Härdservicegruppen expanderar och bygger nytt.
Härdservicegruppens verksamhet i Kolbäck, Hallstahammars Kommun, har sen förvärvet 2017
genomgått en väsentlig expansion genom installation av nya ugnar, tvätt och laboratorium. Utvecklingen har varit så pass betydande att 11 000 kvm industrimark nyligen förvärvats av Hallstahammars kommun, där en helt ny värmebehandlingsanläggning kommer byggas och driftsättas.
Anläggningen kommer ligga utmed E18 Hallstahammar och får därgenom ett utmärkt logistiskt
läge i den expansiva Mälarregionen.
” Förvärvet av marken från Hallstahammars kommun ger oss betydligt större möjlighet att både bredda och fördjupa verksamheten, vilket vi tror blir en fördel för såväl
kunder och leverantörer som personal”, säger platschefen Joel Öberg.
”Möjligheten vi fick att förvärva marken av Hallstahammars kommun är väldigt uppskattad och vi tackar kommunen för ett väldigt bra samarbete”, säger Jimmy Zuban
och Magnus Aronsson, ägare till Härdservice.
”Vi är stolta och glada att Härdservice har valt att bli kvar på orten och väljer att utvecklas genom att bygga nytt. För oss är det viktigt att ta hand om våra företag och
hjälpa dem att växa och skapa tillväxt, både för sig själva och för Sverige. Jag personligen ser fram emot att ha en fortsatt fin relation med företaget, ett företag som jag
tror mycket på!” säger Madeleine Ahlqvist, näringslivschef i Hallstammars kommun.
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Härdservicegruppen (www.hardservice.se) med värmebehandlingsanläggningar i Halmstad och Kolbäck, har ett komplett erbjudande såsom sätthärdning, karbonitrering, vakuumhärdning, släckglödgning, utskiljningshärdning, gasnitrering, nitrokarburering,
svartoxidation, seghärdning och mjukglödgning samt laboratorietjänster och kundanpassad utbildning. Därtill erbjuds industriell
ugns-, induktions- och vakuumlödning. Anläggningarna i Halmstad och Kolbäck är certifierade enligt ISO 9001/14001.

