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Två uppdrag till Assemblin när Arla framtidssäkrar mejeriet i Götene 
 
Arla investerar cirka 300 miljoner kronor i mejeriet i Götene, för att kunna utöka det ekologiska 
sortimentet och utrusta mejeriet med ett modernare system som säkrar produktionen. 
Investeringen är den största som gjorts på ett Arlamejeri sedan Götenes ostlager Alexander 
byggdes för 20 år sedan.  
 
Assemblin El har tilldelats två nya uppdrag i samband med projektet. 

• Ny kraftförsörjning 10kV med transformatorer och ställverk, kraft och belysning, säkerhetstekniska 
installationer innehållande brand, passersystem och gaslarm. Beställare Brixly.  

• Processinstallationer i nya delen av mejeriet. Beställare AFRY Industri.  

– Vi är mycket glada över förtroendet och stolta över att fortsättningsvis vara den ledande elinstallatören i 
Götene, säger filialchef Tommy Höglund. 

Byggnadsprojektet har startat och produktionsstart sker under våren 2023.  

För mer information, kontakta:  
Tommy Höglund, filialchef Assemblin El Götene/Lidköping, tommy.hoglund@assemblin.se, 010-472 45 25 
Jan Fälton, regionchef Mellersta Assemblin El, jan.falton@assemblin.se, 010-472 30 05  

 

Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får 
byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det 
möjligt. Vi har en omsättning på 11,4 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på 
assemblin.se. 
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