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När Jan-Erik Sigg började odla gurkor år 1988 var odlingsarealen i växthuset 2500
kvadratmeter. I dag odlar Närpesföretaget Siggpac på 13 hektar och har en omsättning på
cirka 30 miljoner euro.

– Man märker nästan inte det när man växer lite hela tiden. När vi startade hade vi bara en anställd, i
dag har vi runt 200 anställda, berättar Sigg.
För honom är odlingen både ett jobb och ett kärt fritidsintresse – det är inte många dagar om året som
han inte ﬁnns i växthuset själv. För att inte tala om hur sällan han åker på en utlandssemester.
Moderna anläggningar och teknik gör att det mesta är automatiserat och kan styras hemifrån via
dator.
– Men det är inte samma sak som att beﬁnna sig i växthuset, fastställer Sigg.
I dag producerar Siggpac runt 25 miljoner kilogram gurkor om året och är inte bara Finlands största
gurkodling utan har också Nordens största växthus sett till arealen.
Bland de anställda ﬁnns fem trädgårdsmästare, men varje planta har också en egen ansvarsperson
och plockare.
– Vi har ett stort ansvar för våra anställda och måste se till att det ﬁnns jobb.

Generationsskifte väntar i något skede
En orsak till att Sigg valt att bygga ut och utöka verksamheten handlar om att han velat lämna ett
välmående företag till sina barn.
– Inför varje utökning har jag brukat säga att det är sista gången – men blir då påmind om att jag sa
det redan första gången, berättar Sigg med ett skratt.
Tre barn är redan delägare och jobbar i företaget sedan ﬂera år tillbaka. Ett generationsskifte ﬁnns i
planerna, men det är ännu oklart när det kommer att ske.
Som placeringskund hos Ålandsbanken uppskattar Jan-Erik Sigg att det är så lätt att komma överens
med bankens personal.
– Jag har ett bra förtroende för dem.
Han är också nöjd med de olika fonderna som erbjuds.
– De ger en bra avkastning, säger Sigg.

