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Den faaborgensiske medicinalvirksomhed Faaborg Pharma sælger nu sine produkter
på samtlige danske apoteker - og håber på eksport.
Faaborg: Har du problemer med din hud af en eller anden slags, er der en fair chance
for, at du på et tidspunkt har behandlet dig selv med et produkt fra Faaborg Pharma.
Den faaborgensiske medicinalvirksomhed har efterhånden 35 forskellige produkter
på paletten, og de kan købes på alle landets apoteker.
Samtlige produkter har det til fælles, at de afhjælper hudgener.
Storsællerterne er Helo-cremer i forskellige varianter samt antikløe-produkterne i
serien Relief, der afhjælper sommergener i form af insektstik, solskoldning etc.
Virksomheden er i en rivende udvikling - i det seneste år er produktions-arealet
fordoblet, og et helt nyt kæmpelager er indrettet i den hal, der for en del år siden
husede Faaborgs bowlingcenter.
- Vi er i en enormt positiv udvikling i øjeblikket. Det er endelig lykkedes for os at blive
landsdækkende, og det kan vi mærke på omsætningen, siger Sten Grønved Nielsen,
der ud over Faaborg Pharma driver Faaborg Løve Apotek i Herregårdscentret.
Firmaet har lige nu 13 ansatte, og omsætningen har rundet de 20 millioner kroner.
Forventningen for 2020 er, at omsætningen vokser yderligere til over 25 mio. kroner.
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Overskuddet i det netop offentliggjorte 2019-regnskab lød på godt 700.000 kroner
efter skat - noget lavere end året før, hvor overskuddet var over to millioner kroner.
- Vi har investeret en del i 2019 blandt andet i et nyt økonomisystem, og
personalemæssigt har vi oprustet, både når det gælder salg og produktion. Så nu er vi
klar til at tage imod rigtig store ordrer, og det koster selvfølgelig nogle penge,
fortæller Sten Grønved Nielsen.
Der er også investeret i en ny pakkerobot, der - når den efter lidt indkøringsproblemer
forhåbentlig snart kommer op i fulde omdrejninger - vil kunne erstatte to sæt
menneskehænder.
Noget af det, Faaborg Pharma også gearer sig til, er at kunne eksportere nogle af
produkterne.
- Vi håber i løbet af et år eller to at komme på eksportmarkedet, og vi har sonderet
hos nogle mulige distributører. Men i øjeblikket er det fugle på taget,
siger Sten GrønvedNielsen.
Et produkt, som svenskere, tyskere og hollændere måske kommer til at lære at
kende, er Helo-cremen, der kommer i flere forskellige varianter.
Salget af Helo-cremer i Danmark er seksdoblet på syv år, fortæller Sten Grønved, der
glæder sig over, at virksomheden på denne måde dækker et behov.
- Vores niche er at gøre noget ved din hud, hvis du har et problem. Vi giver folk med
kompliceret hud en bedre livskvalitet. Det kan måske lyde lidt underligt i en
kommerciel verden, men vi gør det ud fra et ærligt hjerte om at hjælpe folk. Det er
faktisk det, der driver os, at vi kan hjælpe nogle mennesker til at få en bedre hverdag.
Men det er selvfølgelig også fedt at kunne tjene nogle penge på det også, tilføjer han.
Sundhedshus kan ikke vente
Fra sit kontor på Markedspladsen 13 kan Sten Grønved kigge ud på den store røde
bygning, der tidligere var Sparekassen Faaborgs hovedsæde. Bygningen indgår i de
udviklingsplaner, der aktuelt er for området. Her er indtænkt et sundhedshus, og måske ikke helt overraskende - er Sten Grønved svært begejstret for den ide.
- Jeg synes, da det er en knaldhamrende god ide at få de store udvalgsvarebutikker
herud, hvor der er god plads, siger han.

For ham giver det god mening at etablere et sundhedshus i den gamle
sparekassebygning, og det handler ikke kun om, at det vil give flere kunder på
apoteket.
- Jeg mener, at Faaborg-området har et seriøst problem, der handler om
generationsskiftet for områdets praktiserende læger. Vi har en del læger, der nærmer
sig pensionsalderen, og det problem kan jeg ikke se bliver adresseret i øjeblikket. Et
sundhedshus vil gøre det mere attraktivt for yngre læger at søge hertil. De unge læger
søger faglige fællesskaber, siger han.
I arkitektplanen for Faaborg er et sundhedshus placeret på Slagterigrunden?
- Om det skal være en varig løsning på Markedspladsen, det må man diskutere, men
jeg mener ikke, vi kan vente i 10 år på et sundhedshus, og jeg har svært ved at se et
moderne sundhedshus i den gamle direktørbolig på slagterigrunden, siger han.
• Med indretning af lager i den tidligere bowlinghal
er Faaborg Pharma og StenGrønved Nielsen gearet til at ekspandere for alvor.
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pakkerobotten, der ses i baggrunden. Men den er ikke helt oppe at køre endnu.
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