31 augusti 2021

Historien
En sommardag 1919 kom en 24-årig yngling från granitriket Lysekil i Bohuslän
till Stockholm full av förhoppningar, drömmar och framtidsplaner. Efter några
slitsamma år fann han sig själv sittande som försäljningschef på en mindre
pappersfirma. Med det självförtroende han byggt upp vågade han sig en dag
på att inregistrera ett firmanamn likalydande sitt eget, Sven Hansson & Co. I
en lokal på 40 kvm i huset Oxtorgsgatan 5 startades företaget den 31 augusti
1921 med en kassörska och en springpojke anställda. Leveranser skedde med
cykel och dragkärra, och vid vissa tillfällen med inhyrd häst och vagn.

Efter 3 år hade företaget växt ur lokalen och flyttade till Södra Kungstornet.
Ytterligare en kontorsdam anställdes och den första lastbilen införskaffades.
Expansionen fortsatte och flyttlassen gick tätt i takt med att mer personal
anställdes. På Pontonjärgatan 6, via Sankt Eriksplan 9, startades egen
produktion av konfektionsväskor med bälg parallellt med trading av
kartonger, bärkassar och toalettpapper. 1934 gick lasset till Hudiksvallsgatan
4–6, i en lokal på 1 200 kvm. Redan här har företaget också kommit in i
säckbranschen, då som agent för Strömsnäs bruks kraftpapperssäck som
börjat att ersätta jutesäcken på många områden.

1938 ombildades bolaget till Aktiebolag och har nu 80 anställda, en
omsättning på 4 miljoner och sålde varor motsvarande 6 000 ton. Företaget
växte och nya lokaler behövdes men denna gång bestämdes att egna lokaler
skulle byggas och en fabrikstomt invid Bromma flygfält i Ulvsunda
införskaffades. 1950 stod den nya byggnaden på 4 000 kvm klar för
inflyttning. Detta blev den då 23-årige sonen Lennarts första stora projekt i
firman. Här producerades nu i en supermodern fabrik i två plan och lager i
källaren allt från små godispåsar till stora konfektionskartonger,
toalettpapper mm.

Då Sven Hansson 1957 hastigt avlider på sin post blir sonen en naturlig
efterträdare och driver tillsammans med sin mor och två systrar företaget
vidare.
I början på 1960-talet började sopsäckar av papper för insamling av avfall
vinna marknad och företaget arbetade hårt för att bygga upp denna marknad.
Då agentkontraktet papperssopsäckar sades upp 1965 bestämdes att en egen
maskin för produktion av papperssopsäckar skulle införskaffas. Denna
marknad växte och företaget stod inför ett vägskäl, fortsätta med påsar och
kartonger eller satsa på den nya papperssopsäcken? Resultatet blev att påsoch kartongfabriken såldes för att få kapital till ytterligare en
säckmaskinslinje. Men, även denna gång var lokalerna för små för att bli
effektiva och rationella och en tomt i Märsta invid Arlanda flygplats köptes.
År 1971 stod Europas modernaste papperssäckfabrik klar för inflyttning.

Eftersom papperssäckar nu var den enda produkten bytte företaget till ett
mer passande namn, Svenco Papperssäckar AB. Under åren har sedan flera
maskinlinjer införskaffats och då granntomterna förutseende hade förvärvats
kunde nu expansionen ske i Märsta där hela företaget idag med 8 maskinlinjer, lager och kontor inryms i en 10 000 kvm stor fabriksanläggning.
Då Lennart pensionerade sig 1982 fick sonen Christer möjligheten att överta
ledarrollen och köpte så småningom företaget och är fortfarande 100% ägare.
Under åren som följde minskade marknaden för papperssopsäckar dramatiskt
men efter att ha utvecklat marknaden för matavfallspåsar, först som agent
för Danisco Unibag A/S i Danmark och därefter för Stenqvist AB,
införskaffades en egen ultramodern påsmaskinslinje år 2000. Marknaden för
matavfallspåsar har ökat i rask takt och flera påsmaskinslinjer införskaffades.
År 2019 översteg påsförsäljningen säckförsäljningen för första gången.
Med en stabil ägare, familjen Hansson nu med fjärde generationen verksam i
bolaget, fortsätter bolaget utvecklas och målet ”långsiktig överlevnad” har
genomsyrat verksamheten och tagit oss dit där vi är idag med 25 anställda
och en omsättning närmare 100 miljoner. År 2020 anställdes företages första
externa verkställande direktör.
Denna resa under 100 år från pappersbranschen till renhållningsbranschen,
från Stockholm till världen, hade inte kunnat göras utan vår fantastiska
personal, våra kunder och leverantörer genom tiderna. Idag används
produkter från Svenco i många delar av världen. Utöver Europa så levererar vi
till länder som Dubai, Singapore och Australien.
År 2021 är ett speciellt år i flera avseenden och med hänsyn till den
världsomfattande Covid-19-pandemin avstår Svenco från att bjuda in till ett
firande som samlar mycket folk. Vi tackar alla som varit med på resan och
hjälpt företaget att komma dit där vi är idag och hoppas att vi kan fortsätta
utvecklas inom papper och avfallshantering på ett hållbart sätt många många
år framöver. Sven Hanssons dröm lever vidare!
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