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Carepa sätter spaden i marken för ett nybygge som dubblar företagets ytor. Vd Mats-Ola A Schulze, inköps- och marknadschef Johan Ludvigsson, Håkan Billing, lager- och logistikchef, samt 
Oskar Holmsten, junior lager- och logistikchef. 

”2023, 2024 och 
2025 räknar vi 
med att anställa 
ytterligare fem 
till tio perso-
ner årligen med 
den tillväxttakt 
som vi har.”
Mats-Ola A Schulze,  
vd på Carepa.

NORRA VARALÖV

■ På fem år har Carepa 
fördubblat sin försälj-
ning. Nu har företaget 
växt ur lokalerna i Nor-
ra Varalöv. Spaden sätts 
därför i marken för byg-
get av en ny logistikan-
läggning.

Området E-city Engelholm 
i Norra Varalöv fortsätter 
att växa. Som granne till 
företaget Carepa ligger ex-
empelvis e-handelsföreta-
get Boozt.

Carepa erbjuder olika ty-
per av förbrukningsmate-
rial till företag och arbets-
platser.

Verksamheten har växt 
mycket de senaste åren 
och företaget har i sin tur 
växt ur de nuvarande loka-
lerna. Den nya anläggning-
en kommer att ha en yta på 
7 000 kvadratmeter.

– Vi bygger inte vidare på 
den anläggning där vi finns 

i dag, utan det blir en helt 
ny fastighet som blir dub-
belt så stor som denna, sä-
ger Mats-Ola A Schulze, vd 
på Carepa.

Idag måste företaget hyra 
in sig i externa lager efter-
som de inte får plats med 
allting i dagens anläggning.

Precis som Carepas nu-
varande lokaler så kom-
mer den nya anläggning-
en att ägas och förvaltas av 
Catena. Investeringen upp-
går till 83 miljoner kronor. 
På taket är det förberett för 
solceller.

I det nya kommer Carepa 
att få nya ytor för adminis-
tration och logistik.

– Vi trivs bra i det här 
området. Att finnas här 
har många fördelar, säger 
Mats-Ola A.Schulze.

Placeringen intill E6 är 
viktig både när det gäller 
logistiken men även när 

det handlar om att locka 
personal.

Omsättningen i år landar 
på omkring 320 miljoner 
kronor och om allting går 
som det är tänkt så ökar 
den till 360 miljoner näs-
ta år. Till 2025 är siktet in-
ställt på 500 miljoner.

Huvuddelen av kunderna 
finns i södra Sverige men 
Carepa verkar nationellt.

När det nya är färdig-
byggt så har Carepa en op-
tion på en ytterligare ut-
byggnad om man känner 
att behovet finns. Den nya 
anläggningen ska vara fär-
digbyggd den 1 september 
nästa år.

Carepa har i dag cirka 
sextio anställda. Även där 
kommer det att ske en för-
ändring i form av nyanställ-
ningar framöver.

– 2023, 2024 och 2025 
räknar vi med att anställa 

Carepa har växt ur lokalerna 
– nu dubblar företaget sin yta

ytterligare fem till tio per-
soner årligen med den till-
växttakt som vi har, säger 
Mats-Ola A Schulze.

Företaget fortsätter  även 
satsningen på sin Junior 
management board. Där 
får unga en inblick i led-
ningsgruppens arbete.

Just nu öppnar Carepa 
för ansökningar från de 

som vill ingå i gruppen med 
2023 års juniorer.
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