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Wohlins investerar:

Nytt fryshus i Slöinge SIA Glass investerar och Netto återvänder
Det går bra för livsmedelsproducenter i regionen. Nu investerar Wohlins 60 miljoner kronor i ett nytt fryshus
i anslutning till en av sina största kunder. – SIA Glass är Sveriges näst största glasstillverkare med en
marknadsandel på 20 procent. Vi tror på fortsatt tillväxt och investerar nu i ett nytt fryshus precis bredvid
glassfabriken i Slöinge, säger Tomas Wohlin som är VD på Wohlins Fryshus Logistik AB.
Fullt på tomten i Fyllinge
Wohlins Fryshus har under flera år kontinuerligt investerat och byggt ut sitt befintliga fryslager i Halmstad.
Dagens 6 000 kvadratmeter innebär att det är fullt på tomten i Fyllinge utanför Halmstad. – När det går bra för
våra kunder, så går det bra för oss också. Investeringen i Slöinge är ett led i Wohlins fortsatta expansion. Det
nya fryshuset som kommer att stå klart hösten 2017 rymmer 13 300 pallar. – Med totalt cirka 30000 pallplatser
har vi plats för fler hyresgäster utöver befintliga kunder.
Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på våra tjänster i Halland och Västsverige och välkomnar nya kunder.
Netto tillbaka hos Wohlins
Nu är det klart att Netto flyttar in i Halmstad. Vi har tidigare haft ett samarbete med Netto Marknad Sverige AB
och har nu tecknat ett nytt treårsavtal för lager och distribution av frysta varor till Nettos butiker i Sverige. Vi
ser det som ett kvitto på att det arbete som vi erbjuder och utför uppskattas och värdesätts.
Både Falkenbergs och Halmstad kommun kan dessutom räkna med nya arbetstillfällen när Wohlins nya fryshus
står klart. – Vi kommer att behöva en bemanning på cirka fem personer på plats i Slöinge och lika många i
Halmstad till Netto, säger Tomas Wohlin.

Det nya fryshuset i Slöinge byggs för att hantera SIA Glass ökade volymer, medan Netto flyttar in i existerande lager på Fyllinge.
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