
Fabrikskomplekset på Ane Staunings Vej er ca. 30 år gammelt, men ualmindelig velholdt og solidt byggeri, der er
særdeles velegnet til elektronikbranchen, siger direktør Bjarne Skovsbøll. Den oprindelige administrationsbygning,
der ses på billedet, skal i første omgang ikke bruges af BB Electronic. En del af den er i øjeblikket lejet ud til Horsens
Handelsskole, og dette lejemål fortsætter.

Samler to fabrikker- En drøm, der
går i opfyldelse,
siger direktør
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HORSENS - Det er en
drøm, der går i opfyl-
delse, når vi nu far mu-
lighed for at samle yore
to fabrikker i den tidli-
gere Kirks Telefonfa-
brik pa Ane Staunings
Vej.

Det siger bestyrelsesfor-
mand og hovedaktionær
BB Electronic, direktør
Bjarne Skovsbøll, der i gar
underskrev en købsaftale
med den multinationale
franske koncern, Alcatel.

BB Electronic har i flere
år haft to fabrikker i Hor-
sens, en

elektronikmontapa Vågøvej og en print-

pladeproduktion pa Is-
landsvej.

Begge steder er pladsen
alt for trang.

- Selvom fabrikkerne lig-
ger kun 400 meter fra hin-
anden, gay det en

besværlig arbejdsgang, og det var
som om, vi slet ikke var i
"familie" med hinanden,
siger Bjarne Skovsbøll.

BB Electronic har de se-
neste år vret inde i en ri-
vende udvikling med frem-
gang maned for maned.
Omstningen nåede i
1994 op pa 105 mill. kr.

Fabrikken pa Ane Stau-
nings Vej har et produk-
tionsareal inklusiv drifts-
kontorer pa ca. 20.000
kvadratmeter.

Glade af hinanden
- Det buyer spndende

at fa et stort elektronikhus
i Horsens, og jeg glider
mig til at blive nabo til
Kirk Telecom, siger direk-

tor Bjarne Skovsbøll.
- Der ligger nogle spæn-

dende perspektiver i et
eventuelt samarbejde.

- Vi bruger samme slags
montagemaskiner, og man
kunne tnke sig, at vi kan
hjlpe hinanden for ek-
sempel i af, at en
af os har nedbrud pa en
maskine.

- BB Electronic er en

un-derleverandør-virksom-hed, og det kunne måske
komme pa tale, at vi kan
lave komponenter for Kirk
Telecom.

Velegnet
Det er den østlige del af

fabrikskomplekset, ' BB
Electronic flytter ind i.
Den bygning, der tidligere
var mandskabslokaler, bli-
ver bygget om til admini-
stration, og virksomheden
far en ny hovedindgang
her.

Fabrikken pa Ane

Staunings Vej er bygget
for ca. 30 al siden. Det var
dengang et avanceret fa-
briksbyggeri, belt igennem
et kvalitetsbyggeri og utro-
lig velholdt, siger Bjarne
Skovsbøll.

Med mere plads far BB
Electronic mulighed for at
tage imod de ordrer, som
man ellers har måttet sige
nej tak til. Det betyder
også, at der bliver arbejde til
flere folk.

- Men det er et problem
at finde medarbejdere, si-
ger Bjarne Skovsbøll.

- Horsens er støvsuget
for folk til elektronikbran-
chen, og det betyder, at vi
selv skal lire folk op fra
bunden. Vi ved, det er
svært at fa medarbejdere,
men vi bestrber os pa at
gore BB Electronic til en
arbejdsplads, hvor man
trives godt.
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