
SPF Seniorerna Tranemo på studiebesök i Ulricehamn,  
AP&T och Lassalyckan, 3 febr 2020 
 
79 seniorer i 2 bussar åkte till Ulricehamn på studiebesök. På förmiddagen gästade 
vi  AP&T i deras nya fina fabrik och kontor. Morgan Svensson och hans medarbetare 
tog emot oss och vi fick en genomgång över AP&T:s historia och utveckling. Allt 
startade i ett hönshus i Blidsberg  och på ett alldeles nytt industriområde i Tranemo. 
Två företag som blev ett och fick en helhetslösning som blev mycket bra. Stora 
pressar och automation för att tillverka plåtdelar till bilindustrin m.fl.  Företaget 
omsatte snart 1 miljard kr och hade 200 anställda i U-hamn, 140 i Tranemo och 
kontor på många ställen i världen. Mycket imponerande. 
  
Efter lunch på Lassalyckans hotell kom Johan Falk från World Cup organisationen för 
skidor och berättade om deras spännande resa för att få hit hela världseliten på 
skidor. Det började 2017 med en jättesuccé och ca 60.000 åskådare på 2 dagar och 
följdes upp 2019 med något färre åskådare, men lika fina tävlingar. Johan berättade 
inspirerande om nästa utmaning som nu var klar. Två dagar i januari 2021 och denna 
gång med sprint. Vi frågade hur det går med snön om det blir en likadan vinter som i 
år. Här såg optimisterna i Ulricehamn inga problem utan med hjälp av lagrad snö 
under sågspån och att sprintbanorna är kortare så såg man alla möjligheter att få till 
fina tävlingar. Lite skämtsamt föreslog Johan att Tranemo kanske kunde vara 
reservort med sina välkända konstsnöbanor. Efter informationen gick vi runt på 
Lassalyckan och fick se hela området med skidstadion, fotbollshall/planer, 2 ishallar, 
boulehall, hotell mm.  
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Fika hos AP&T Ulricehamn                          Besök inne i AP&T:s fabrik 

 

                                 

 
 

Bertil Hansson SPF Seniorerna Tranemo 

tackar Morgan Svensson AP&T  

för ett  bra studiebesök 



 
 

 
SPF Seniorerna Tranemo lyssnar på Johan Falk, 

skidgeneralen i Ulricehamn 

 
Johan Falk 

 

 
 

 
Vy över Lassalyckans sportområde i Ulricehamn 

 
 


