
 

 

  
 
Pressmeddelande 2018-02-27: 

Nyhléns Hugosons satsar på ökad livsmedelsproduktion 

i Skellefteå 

Nyhléns Hugosons har investerat drygt 8 Mkr i en ny maskinpark för skivning och paketering av 
köttprodukter i sin produktionsanläggning i Skellefteå.  
 
Det finns en bra och ökande efterfrågan på lokalproducerade kött- & charkprodukter från Norrland. Med den 
nya skivningsmaskinen och de nya förpackningsmaskinerna kommer vi att kunna fortsatt erbjuda våra 
norrländska kunder lokalproducerade köttprodukter av högsta kvalitet i moderna förpackningslösningar. 
Investeringarna har gjorts för att skapa långsiktiga förutsättningar för en ökad produktion i Skellefteå.  
 
- Vi har ett brett sortiment av norrländska köttprodukter i olika förpackningslösningar och nu lanserar vi även 
produkter i en ny säljande och smart vakuumförpackning som är bättre både för kvaliteten och klimatet. 
Vakuumförpackningen gör att köttet blir mörare samt att man får en längre hållbarhet på produkterna vilket 
leder till ett minskat matsvinn, säger Anna Ahlqvist, Marknadschef på Nyhléns Hugosons. 
 
 

 
 
 
- Vårt långsiktiga arbete med att löpande utveckla och investera i vår verksamhet, våra medarbetare och vårt 
samarbete med norrländska kunder ger ett bra resultat. Vi ser en fortsatt potential att utveckla vårt 
kunderbjudande och därmed öka produktionen av lokalproducerade produkter i Skellefteå. Vi ser även att 
dessa investeringar stärker samarbetet med våra norrländska bönder, säger Magnus Nilsson, VD på Nyhléns 
Hugosons. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Anna Ahlqvist, Marknadschef Nyhléns Hugosons, 0920-775 37 
Magnus Nilsson, VD Nyhléns Hugosons, 0920-775 20  
 
Vår vision är att vara det naturliga valet vid alla norrländska måltidstillfällen. Det blir vi genom att vara det ledande norrländska kött- och 
charkföretaget med fokus på våra kunder, vårt mathantverk och våra norrländska bönder. Respekten för miljö, hälsa och djuromsorg är 
central för verksamheten, liksom våra värdeord: affärsmässig, delaktig och stolt. Hantverket ligger alltid till grund för vår produktion, med 
erfarenhet och ett personligt engagemang i varje del av tillverkningen. Vi använder inga onödiga tillsatser i vår mat och garanterar hög 
kvalitet på våra produkter. Våra anläggningar finns i Luleå (slakt, styckning och charkproduktion), Skellefteå (paketering av kött, kallskänk 
och transport) och Ullånger (slakteri). I koncernen ingår även Guldfisken Kök AB (kyld färdigmat) och Änge Chark AB (charkproduktion). 
Nyhléns Hugosons har idag ca 230 medarbetare och omsätter nästan 600 miljoner kronor.  
 
www.nyhlenshugosons.se eller www.facebook.com/nyhlenshugosons 

 

http://www.nyhlenshugosons.se/

