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ÄLVÄNGEN. LB:s Meka-
niska i Älvängen 
kommer att expandera 
kraftigt de kommande 
fem åren.

35 anställda kan bli 
70 och årsomsätt-
ningen på 50 Mkr kan 
komma att passera 100 
Mkr.

Företaget har nyli-
gen blivit licensierat 
för precisionskrävande 
svetsning, vilket medför 
att än mer kompletta 
uppdrag kan utföras.

Rekryteringsbehovet är stort 
på LB:s Mekaniska. Inte bara 
svetsare sökes, utan även ma-
skinoperatörer. Skälet är själv-
fallet att företaget har något 
stort på gång. Familjeföreta-
get som Lars Brogren star-
tade hemma i garaget 1963 
är snart moget att klassas som 
en mindre industri, men med 
starka familjära band. Före-
taget drivs sedan tio år till-
baka av barnen Magnus och 
Marie. Det var också då som 
Magnus fick en förfrågan av 
ABB om företagets möjlighet 
att kunna tillverka en special-
komponent till en gasturbin. 
Detta uppdrag har utvecklats 
och idag är kunden betydligt 
större, men inte mindre in-
tresserad av att handla med 
Älvängenföretaget – tvärt-
om.

– De har sporrat oss till att 

ta det här sista steget och satsa 
även på svetsning. Nu är vi li-
censierade även för den delen 
i processen, vilket gör att vi 
kan leverera en mer kom-
plett produkt. Volymerna är 
enorma. Det är en bränna-
re som främst används i gas-
turbiner. Marknaden skriker 
efter dessa. Vi kommer helt 
rätt in, men nu gäller det att 
kunna leverera, hålla kvalitet 
och service på högsta nivå, 
säger Magnus Brogren.

Ingen vill använda de stora 
orden på LB:s Mekaniska, men 
om volymerna följer kalkyler-
na så kommer rekryteringsbe-
hovet att bli riktigt stort fram-
över. På sikt kan dagens an-
ställda fördubblas till 70. Då 
är definitivt familjeföretag fel 
ord, då är det en industri vi 
talar om. En förändring som 
är noga förberedd. De sista 
åren har ledningen utvecklat 
ett verksamhetssystem som 
garanterar kvalitet för kun-
derna och en god arbetsmil-
jö för personalen.

Personalen viktigast
– Bara en sådan sak som infor-
mation har utvecklats enormt. 
Idag har alla en bra insyn i fö-
retaget. Vi har ett intranät, 
där alla protokoll från per-
sonalmöten läggs ut. Där går 
också att följa vad lednings-
gruppen har diskuterat. Det 
gör medarbetarna mer delak-
tiga och engagerade. Perso-
nalen är trots allt nyckeln till 

all framgång. Med rätt med-
arbetare kan du bygga ett Ei-
feltorn var som helst, menar 
Magnus.

LB:s Mekaniska har redan 
från början gått sin egen väg. 
Vinsterna har återinvesterats i 
företaget och de största sats-
ningarna har gjorts i lågkon-
junktur. Det har medfört att 
det nästan alltid har funnits en 
överkapacitet när marknaden 
varit som hetast. Idag förfogar 
LB:s över imponerande 6500 
kvm produktionslokaler.

Lokaler nödvändigt
– Många har väl undrat varför 
vi har byggt så stort, men 
farsan har alltid sagt att lo-
kaler kommer alltid till an-
vändning och han fick rätt 
den här gången också. Hade 
vi inte haft tillgång till utrym-
met hade den här expansionen 
aldrig kunnat äga rum, säger 
Magnus.

När "industrialiseringen" 
väl tar fart gäller det att ha 
tillräckligt med produktions-
area, tillräckligt stort lunch-
rum och inte minst omkläd-
ningsrum för alla.

– Därför ser vi helst kvinn-
liga sökanden just nu. I det 
omklädningsrummet har vi 
fortfarande utrymme, efter-
som verkstaden bara inne-
håller en kvinna för tillfället, 
skrattar Magnus.

Bakom framgången ligger 
naturligtvis över 40 års gedi-
get arbete. Ordning och reda, 
kvalitet och ett fint renommé 
bland kunderna. Dessutom 
finns det ett nyckelord som 
både Magnus och pappa Lars 
Brogren ständigt återkom-
mer till:

– Leveransprecision.
Kunderna får vad de har 

beställt och de får de i rätt 
tid. Så har det alltid varit och 
förstår man Magnus Brogren 
rätt ska det så förbli.

LB:S MEKANISKA VERKSTAD AB
Grundare: Lars Brogren, 1965.
Ägare: Syskonen Magnus Brogren 
och Marie Ellington har tagit över 
efter föräldrarna Lasse och Elvy.
Årsomsättning: 50 Mkr
Antal anställda: 35
Verksamhet: Svarvar, fräser, svetsar 
samt mekanik.
Material: Främst rostfritt stål.
Kunder: Volvo, SKF, Siemens, Erics-

son, Saab, Pullmax m fl.
Företagets nyckelord: Leverans-
precision.
Magnus om företaget: ”Vi är väst-
kustens mest flexibla verkstadsfö-
retag”
Aktuellt: Har fått en jätteorder och 
expanderar kraftigare än någonsin, 
fördubblar i princip allt.

"Jag har aldrig varit orolig – idag är jag mest stolt"
ÄLVÄNGEN. Han trött-
nade på att pendla, tja-
tade till sig ett banklån 
för att köpa sig en egen 
svarv till garaget.

Lars Brogrens beslut-
samhet lade grunden 
för LB:s Mekaniska 
AB som nu expanderar 
vidare under barnens 
ledning.

– Jag är väldigt stolt 
när jag ser hur de 
utvecklar företaget, 
säger Lasse.
Berättelsen om LB:s Mekanis-
ka är som en liten saga. Hu-
vudpersonen Lasse tröttnade 
på att pendla till svarvjobbet 
i Göteborg. Framför allt var 
han trött på att aldrig kunna 
jobba över, eftersom han alltid 
körde och därför hade fullt 
med kompisar i bilen. 

– Ibland tog jag hem grejer 
och svarvade lite extra i gara-
get, men 1963 bestämde jag 
mig för att försöka klara mig 
på egen hand. Jag hade lite 

kontakter och hankade mig 
fram. När det blev mycket 
fick jag hjälp av en närboen-
de som hette Ove Lundin, 
berättar Lasse.

Två år efter starten var det 
dags för första anställningen. 
Ove Lundin skulle då få börja 
på heltid, men den första 
dagen på jobbet blev inställd.

– Ja, jag fick köra frugan 
till BB.

22 november 1965 föddes  
nämligen Magnus Brogren.

– Det är ett roligt minne, 
säger Lasse och ler.

Lämnade garaget
Fyra år senare lämnade Lasse 
garaget i föräldrarhemmet 
och flyttade in i Karlssons 
gamla snickerifabrik i Älväng-
en (idag bageri/restaurang).

– Där kunde vi växa och det 
gjorde vi verkligen. Jag tror 
att vi byggde ut verkstaden i 
stort sett hela tiden. Till slut 
kändes det inte rätt att fortsät-
ta växa där, så nära centrum. Vi 
hade en utbyggnadsplan klar, 

liksom finansieringen. Men så 
fick jag nys om ett annat läge, 
borta vid Hålstensvägen, be-
rättar Lasse.

Det var ett stort beslut i en 
svår situation. Lågkonjunktu-

ren var djup i början av 1980-
talet och LB:s hade nästan 
ingenting i orderstocken.

– Ändå kändes det rätt. 
Jag litade på min intuition 
och hade sedan tur att hitta 

bra hyresgäster till den gamla 
verkstadslokalen. Älvbrinkens 
Konditiori och en restaurang 
flyttade in.

Satsningen skulle inte bara 
visa sig vara rätt, den var helt 
nödvändig.

– Ja, sen kom högkonjunk-
turen och vi behövde varenda 
kvadratcentimeter. 

Inga käppar i hjulet
Lokalerna har sedan byggts ut 
vid ett par tillfällen.

– Det ska alltid finnas lite 
mer än man behöver. Loka-
lerna får inte sätta käppar i 
hjulet, menar Lasse.

För tio år sedan lämna-
de makarna Lasse och Elvy 
över över familjeföretaget till 
barnen Magnus och Marie. 
Lasse gick mer eller mindre 
hem på dagen.

– Men jag var aldrig orolig. 
Dels litade jag på dem. De 
hade varit med länge, Marie 
på kontoret och Magnus i 
verkstaden. Det var nog bra 
att det blev så. Jag har till ex-

empel aldrig använt en dator 
och idag används ju den till 
allt.
Är det något mer som skil-
jer sig väsentligt från din tid 
vid rodret?

– Ja, all certifiering och do-
kumentation. Det är en hel 
annan administration idag 
och det hade jag aldrig fixat. 
Sedan kan jag inte ett enda 
ord engelska och det hade 
nog ställt till bekymmer, säger 
Lasse och ler igen.

Idag är han en glad pensio-
när som roar sig med vinpro-
varresor och njuter av snön i 
Funäsdalen.

– Jag ska inte klaga. Jag kan 
inte se att något kunde vara 
bättre.

Fotnot: Ove Lundin jobbar fortfarande 
kvar på LB:s Mekaniska.

Från småföretag till mekanisk industri
– LB:s Mekaniska tar nu nästa stora steg

HOS LB:S

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Idag är Lars Brogren inte bara en glad pensionär – utan också en stolt sådan. Barnen Marie 
och Magnus driver med stor framgång LB:s Mekaniska vidare och står nu inför många spän-
nande utmaningar.

Lars Brogren om att lämna över till barnen:

Lars Brogren, 64, lämnade sin skapelse för tio år sedan och 
har bara fungerat som rådgivare sedan dess.


