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V-tabs tryckeri i Södertälje (arkivbild). Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

V-Tab lägger ned tre tryckerier
23 november, 2021
Skrivet av Marie Edholm
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Tryckeriföretaget V-Tab ska avveckla tidningstrycket och
stänger tre anläggningar. Totalt 125 jobb försvinner i
Landvetter, Södertälje och Norrahammar.

V-Tab har beslutat att avveckla trycket av dagstidningar, magasin och direktreklam inom
coldset. Vid årsskiftet 2023 läggs enheterna i Landvetter, Södertälje och Norrahammar
ned och totalt 125 anställda berörs. Förhandlingar har inletts med facken.
Under måndagen informerades de anställda på V-Tabs tryckerier om beslutet.
– Det var lite väntat faktiskt, säger Stefan Hurtig, tryckare i Södertälje.
Tidigare i år blev det klart att Schibstedt, som trycker bland annat Aftonbladet i
Södertälje, kommer att byta tryckeri till Bold i Akalla från och med 2023. Men redan
innan dess kände de anställda i Södertälje att framtiden var osäker.
– Men det är klart att vi hoppades att det skulle fortsätta, säger Stefan Hurtig.
Även tidningskoncernen Stampen, som ger ut Göteborgsposten, meddelade efter
sommaren att de har tecknat avtal med ett nytt tryckeri från och med 2023.
Då skrev V-Tab att deras strategi var att flytta tyngdpunkten från den krympande
tidningsmarknaden till andra affärsområden som magasin, skyltar, stortavlor och
affärstryck, och att beskeden från Schibstedt och Stampen skyndade på den processen.
Göteborgsposten trycks i dag på V-Tabs nyaste och största tryckeri i Landvetter. Det stod
klart 2010 och ersatte då det gamla tryckeriet i Backa. Nu hör enheten till de som kommer
att läggas ned.
I ett pressmeddelande från V-Tab säger vd Peder Schumacher att beslutet att avveckla
dagstidningstrycket inte har varit lätt, men att det är rätt för att långsiktigt rädda bolaget
och de arbetstillfällen som finns i den del av verksamheten som har potential i framtiden.
Tryckeriet i Vimmerby berörs inte av nedläggningen, utan hör till den verksamhet som VTab kommer att satsa på. Likaså reklambyrån med tryckeri i Falkenberg.
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