Schurs millionbyggeri
Flensborg paabegyndt
Man regner med at flytte ind i den ny fabrik midt paa aaret, og der
skal optages nye produktioner
Saa er Brdr. Schur gaaet i
gang med opforelsen af sin ny
plasticvarefabrik i den sydlige
udkant af Flensborg, og ifolge
planerne skal virksomheden
være Mar til ibrugtagning midt
paa aaret. For nogle aar siden
aabnede man en afdeling I den
lille by Steinbergkirche ca. 25
km sydost for Flensborg. Fabrikken, der udelukkende skulle beskæftige sig med fremstilling af tobakspunge, blev
fra starter en stor succes, og
der har lunge været brug for
meget mere plads. Det kan
man opnaa i den ny, modern
fabrik.
Adolf Johannsen, der leDlrektør
der virksomheden I Steinbergkirche,
siger i dag til Horsens Folkeblad,
at fabrikken bliver paa et par
tu-sinde kvadratmeter. — Det bliver
Dlrektør ADOLF JOHANNSEN
en betydelig lettelse for as, eftersom
vii dag kun disponerer over 3-400
Steinbergkirche 2,2-2,5 milliokvadratmeter , siger Johannsen. Vi
ner tobakspunge om ugen, og
regner med at tage de fleste af de
det er meget i de snævre ramfolk, vii dag beskæftiger , med til
mer, som vi I dag har. I den
Flensborg samtidig med, at der skal
nye fabrik vil vi komme til at
ansættes flare.
arbejde med langt større tal,
dietrhnsg,avikl
2,5 mill. punge om ugen
fremstille andet end tobaksI dag fremstiller vi her I
punge, nemlig plasticposer til

de mange forskellige formaal ,
der i dag finder, eks. emballering af strømper, tøj og sko.
Hale vor produktlon i dag
aindfehor-ælsmkt,fø
og fremmest Tyskland og Holland,
men ogsaa en del til Belgien, Italien
og Frankrig. Der bliver altsaa tale
om en ganske betydelig udvidelse
af fabriksaktionen , og dertil kommer,
at vi selv skal fremstille den plastic, der anvendes. I dag faar vi den
fra Horsens Plasticvarefabrik
Dagnæs. Vor nye fabrik vil paa den
maade ogsaa blive en aflastning af
Dagnæs-fabrikken.
Det Edger sig selv, at vi skal have
installeret adskilligt flere maskiner,
end vi har i dag, saaledes at der
bliver tale om en investering paa
flare millioner kroner. At vi glæder
os til at flytte ind I den nye fabrik
siger sig selv, selvom vi har været
meget glade for at være i Steinbergkirche, hvor vi har til hose i lejede
lokaler, slutter direktør Johannsen
telefonsamtalen.
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