Anteckningar från besöket på Avalon, Karlshamn den 15 oktober 2008.
Vi (16 st) blev vänligt mottagna av koncernchefen Peter Mattisson och affärsområdeschefen
Atle Andersen. Under samlingen bjöds det på kaffe med dopp, som smakade mycket bra.
Peter Mattisson berättade, att företaget startade 1997 i Svängsta. I kung Arthurs historia finns
en Avalon, där man kunde hämta styrka. Den engelska popgruppen Roxy Music släppte 1982
ut en låt som heter Avalon Detta gav impulsen till företagets namn: AVALON.
Avalon har inte som målsättning att bli det största företaget i världen inom sin bransch. Dock
skall Avalon vara den bästa genom sin spetskompetens.
Avalon Innovation = koncernen Avalon Interprise AB består av tre affärsområden:
teknik, finansiering och mangement.
Affärsidén är att erbjuda sina kunder spetskompetens inom samtliga dessa områden och
därmed vara en aktiv partner, som utgör bidragande faktor till att idén blir till framgångsrik
produkt.
Avalon har idag 263 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Karlshamn. Man har kontor på 12
andra platser i Sverige och kommer att öppna ett kontor i Norge. Omsättningen var 2005 100
miljoner. 2007 var den 180 miljoner.
Företaget har alltid gått med vinst. 2005 blev företaget börsnoterat.
Avalon har under åren mottagit flera priser i design.
Atle Andersen ( född i Norge) informerade om olika projekt, som Avalon hade medverkat i.
Här är några Atle nämnde:
-

en ny cykelhjälm, en lättare variant
förpackning för implantat verksamhet
coming throug, en motorcykel som fordonsbärgare
intravenös katet

Slutord: Trots börsfall och lågkonjunktur med flera varsel varje dag, så svävade vi ut lyckliga.
Det var bara synd att inte fler av våra medlemmar fick ta del av Avlons verksamhet.
Besöket på Avalon gav oss en optimism, när det gäller framtiden. Om jag hörde rätt hade man
107 olika projekt under arbete. Dessutom har man en ”projektbank”, där nya projekt väntar på
att bli behandlade.
Avalon: tjäna till, gagna, hjälpa till
Vi framför ett varmt tack till Peter och Atle för ett intressant och proffsigt studiebesök.
Vid pennan
Pertti Pennanen

