Stockholm den 22 augusti 2011

Nordstjernan förvärvar ventilfabriken i Ängelsberg
Historia
Generalkonsul Ax:son Johnson köpte Engelsbergs bruk 1916. Året därpå lät han
uppföra Lancashiresmedjan. Den omvandlades till en verkstad under 1940-talet och
sedan 1946 har det tillverkats ventiler i denna byggnad. Denna verksamhet var en gång i
tiden en del i Avesta Jernverk. 1984 sålde Avesta Jernverk fastigheten till AB Stafsjö
Bruk. Numera drivs verksamheten av Engelsbergs Ventiler AB, ett dotterbolag till
Prosessventiler AS i Norge.
Johan von Schéele: Säljer fabriksbyggnaden men verksamheten fortsätter
”Anledningen till att vi säljer är att denna fastighet ej längre motsvarar våra krav på en
modern och rationell industrilokal” säger Johan von Schéele som representant för
säljarna. ”Vi har sålt industrifastigheten men har för avsikt att fortsätta driva
verksamheten. Utflyttning kommer att ske först om ett år. Vi har därför gott om tid på
oss att hitta en modern industrilokal i närområdet. Jag känner starkt för Engelsbergs
Bruk och världsarvet och är därför väldigt glad för att det blev Nordstjernan som
förvärvade fastigheten. Man har under lång tid på ett mycket ansvarsfullt sätt förvaltat
denna unika miljö. De planer som man nu har för att utveckla verksamheten här tror jag
starkt på” avslutar Johan von Schéele.
Katarina Ahldin: Nordstjernans planer med köpet
”Vi är mycket glada över att just vi har fått möjligheten att köpa ventilfabriken som
historiskt har varit en del av Engelsbergs Bruk. Vi får nu möjlighet att förverkliga de
planer vi har haft för en kultur- och seminarieverksamhet. Ventilfabriken kommer att
fungera som en avlastningsbyggnad till världsarvet och kommer att stärka Engelsbergs
Bruk i dess roll som mötesplats och på samma gång skydda och avlasta den känsliga
världsarvsmiljön som vi aktivt arbetar för att bevara” säger Katarina Ahldin, ansvarig för
kulturfastigheterna i Nordstjernan.
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