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Med seks meter til loftet er der rigeligt med plads i Faaborg Pharmas nye store lagerhal. Der blev brugt
intet mindre end 300 ton flydebeton til at støbe gulvet, fortæller apoteker og direktør Sten Grønved.
Foto: Maria Retoft Pedersen
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Større efterspørgsel efter Faaborg Pharmas produkter betyder, at Faaborgvirksomheden har øget lagerpladsen og udvider produktionen på
Markedspladsen. - Lige nu går alt i vores retning, siger apoteker Sten
Grønved.
Faaborg: Håndværkerne er stadig i gang med den sidste finish, men inden
længe kan den nyrenoverede 730 kvadratmeter store lagerhal på
Markedspladsen i Faaborg tages i brug. Lokalerne, der ligger klos op og ned
af Faaborg Pharmas nuværende lokaler, har stået tomme i mange år og har
senest huset bowlingcenter og biografsale. Med opgraderingen bliver der i
den nye hal plads til 1000 paller med cremer og salver fra Faaborg Pharmas
produktion.
- Lige nu går alt i vores retning, og vi er nødt til at fremtidssikre. Vi udvider
produktionen ind i vores nuværende lagerfaciliteter, og derfor skulle vi
finde et alternativ. Det er optimalt for os at have lagerpladsen tæt på, da
transport et andet sted hen både vil koste penge og tid, siger apoteker Sten
Grønved, der er direktør for Faaborg Pharma.
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I slutningen af maj ankommer en pakkerobot - en investering til 1,5 million
kroner - der kan pakke 5000 tuber i kasser i timen.
- Det ville tage to mands arbejdskraft at udføre det samme i hånden, og det
er rigtig hårdt arbejde. Så det er godt for arbejdsmiljøet med sådan en robot.
Men det gør os også mere konkurrencedygtige. At vi producerer mere for
færre lønkroner, siger Sten Grønved og understreger, at ingen kommer til at
miste deres arbejde på grund af robotten.
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- Jeg forventer tværtimod, at vi kommer til at ansætte i løbet af 2019. I
2018 producerede vi 800.000 enheder (flasker og tuber, red.), og i 2019
kommer vi til at runde en million.
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navnet Faaborg Løve Produkter.Faaborg Pharma beskæftiger 11 medarbejdere, og med den nye
lagerhal lejer virksomheden sig ind på i alt 2700 kvadratmeter på Markedspladsen i Faaborg.
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FAABORG PHARMA
Faaborg Pharma fik sit internationale navn i 2013. Inden da gik Sten Grønveds virksomhed under

Vis flere
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En glad apoteker kan se frem til et flot regnskab for 2018. - Lige nu går alt vores vej, så det gælder om
at gribe momentum, sigen Sten Grønved. Foto: Maria Retoft Pedersen

En god sommer
Og det er alt i alt en meget tilfreds direktør, der snart barsler med regnskabet
for 2018.
- Vi har en 25 procents stigning i omsætningen i 2018 i forhold til 2017, og
vores forventning er også, at vi i 2019 oplever en stigning på 25-30 procent,
siger Sten Grønved.
Regnskabet for 2018 lander på 2,1 millioner kroner efter skat.
- Vi havde en rigtig god sommer sidste år, hvor vores sommerprodukter
solgte rigtig godt. Anti-kløe-produkter, sår-helings-produkter og produkter
til behandling af solskoldninger m.v. Og så steg vores salg af Helo-creme
med 40 procent sidste år. Det er min opfattelse, at vi er ved at få rigtig godt
fat i markedet, siger Sten Grønved og tilføjer, at Faaborg Pharma i
november sendte en ny B12 håndcreme på markedet, og på tre måneder
solgte den 10.000 eksemplarer.
Man skal dog ikke længere tilbage end til 2015 for at se, at det ikke altid har
været rosenrødt at producere hudpleje i Faaborg. Her havde Faaborg
Pharma en negativ egenkapital på 3,7 millioner, regnskabsåret 2015 endte
med et minus på 1,4 mio. kroner, og det var selskabets tredje minusresultat
på fire år.
- Der har været nogle år med søvnløse nætter, men det er kun gået fremad
siden dengang, og lige nu går det hele bare, som det skal. Så gælder det om
at gribe momentum, siger Sten Grønved.

Udlandet i 2020
Sten Grønved glæder sig over, at det er lykkedes Faaborg Pharma at
komme ind i den sidste apoteker-kæde i Danmark, så Faaborg-produkterne
nu sælges over hele landet. Nu arbejdes der på at få produkterne ud over
landets grænser.
- Vi prøver at komme ind i Sverige og Norge i 2020, siger han.
- Vores sommerserie har potentiale til at blive solgt i hele Europa, så nu
starter vi med de lande, der er tættest på.
Faaborg Pharma består lige nu af 11 medarbejdere, og Sten Grønved har
ingen ambitioner om, at medarbejderstaben skal være voldsomt meget
større.
- Jeg vil hellere, at vi skal arbejde smartere, end at vi skal være 50 mand.
Lige nu har jeg nogle medarbejdere, der bare leverer. Jeg er bekymret for,
om det vil ødelægge den holdånd, vi har, hvis vi bliver meget større. Så vil
jeg hellere investere i noget teknologi som vores pakkerobot, siger Sten
Grønved.
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