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ÄNGELHOLM

Oskar Nilsson, arbetsledare i produktionen, och Christer
Ljungdahl, exportchef tycker båda det är häftigt att leverera utrustning till världsmästerskapen i ishockey.
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Ängelholms bidrag
till hockey-VM
I Hjärnarp har det sedan 1926 tillverkats
utrustning till sporthallar. Nu har fabriken
för andra året i rad levererat omklädningsskåp till ishockey-VM.

typ av inredning i idrottshallar, gymnastikbänkar,
plintar, bomsystem och inredning till omklädningsrum. Sen gör vi inte lika
mycket stålprodukter, säger
Oskar.

Till stundande hockey-VM
finns inga Ängelholmsinslag på hockeysidan. Men
bakom kulisserna hittar den
uppmärksamma en hel drös
produkter som växt fram
i Ängelholm, eller snarare
i Rantzows fabrik i Hjärnarp. I början på april
skickades en leverans på 75
omklädningsskåp till Köln
i Tyskland där hälften av
matcherna i VM 2017 ska
spelas.
– Det började 2008 när
Lindab Arena skulle byggas.
Då fick vi en förfrågan om
att inreda omklädningsrummen. Vi smygtittade lite i
Kanada och USA och tyckte
vi att hade en bra maskinpark, så växte skåpen fram,

Fabriken sjuder av liv och
det är mycket att göra.
– Första månaderna på
året brukar vara låga, men
detta året är det något speciellt. Företaget har haft en
gynnsam utveckling de senaste åren, säger Christer.
Vad beror högtrycket på?
– I utlandet tror jag att det
beror på att vi varit med så
länge, jobbat upp bra relationer med återförsäljare
och sett till att leveranserna
är bra.

säger Christer Ljungdahl,
exportchef på Rantzows.
– Skåpen har designats
om ett par gånger sedan
dess. De finns på flera olika
ställen, bland annat i Globen, Södertälje och på
Olympia, säger Oskar Nilsson som är arbetsledare
i produktionen.
Skåpen är på väg ut på den
internationella scenen och
kontakter finns med fotbollsklubbar i både England och Frankrike samt
de största rugbyklubbarna
i England. Redan i fjol levererades
omklädningsskåp till hockey-VM som då
spelades i VTB-ispalatset
i Moskva, en del av Park of

Skåpen färdigmonterade och klara i omklädningsrummet i
Köln. Fyra-fem trailers transporterade skåpen ner till Tyskland.

Jörgen Andersson färdigställer det sista omklädningsskåpet som ska skickas till
Olympia i Helsingborg.

Legends. Men då handlade
det om andra kvantiteter.
– Vi blev kontaktade när
de skulle bygga arenan inför
VM 2016, då tror jag inte att
vi förstod hur stort det var.
Det finns tre rinkar i arenan
och totalt skulle 650 omklädningsskåp levereras, säger Christer Ljungdahl.
– Tidigare hade vi levererat ungefär 75 skåp per år.

kände på skåpen, det var
häftigt, säger Christer.

Nu var det plötsligt 650,
men i maj var allt färdigt.
Hur känns det att titta på
hockey-VM och veta att spelarna bytt om i de omklädningsskåp som ni tillverkat?
– Det är mäktigt. Inför
VM i Ryssland gick det ett
reportage på SVT som visade när Tre kronor besiktigade arenan och materialförvaltaren var framme och

Tillsammans med uppfällbara läktare har skåpen har
blivit en av de produkter företaget exporterar mest av.
Förutom skåpen, vilka
produkter görs i fabriken här
i Hjärnarp?
– De flesta träprodukter
som säljs görs här. Det är all
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