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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: 40
Verksamhet: Svarvar, fräser, svet-
sar 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.

Sommartider, hej hej!
Vi firar den tidiga våren med att stänga lite tidigare from den 2 maj.

Mån - Tors  10-15

Fredag  10-13

Lunchstängt mån - tors 12.00 - 12.45
Tidsbeställning mån - tors 15.00 - 17.00

Trevlig vår och sommar !

önskar AlebyggenBesök oss på webben: 
www.alebyggen.se

Vår växel har öppet som vanligt:0303-330 800

USPASTORP. Innan cere-
monin för Årets företa-
gare gav Peter Grönvall, 
en av ägarna till Ridder-
heims, en delikat före-
tagspresentation.

– När smaken är vikti-
gare en priset, då är det 
en delikatess.

Ridderheims delikatesser är 
egentligen en solskenshis-
toria i sig. Två gamla klass-
kamrater träffas på en parke-
ring och upptäcker att de har 
mycket gemensamt. På ståen-
de fot bildar de företaget Rid-
derheims delikatesser. 20 år 
senare omsätter de 465 miljo-
ner och har 105 anställda.

– Vi tror att hemligheten 
bakom framgången är att vara 
nära marknaden, känna av 
förändringarna och eventu-
ella nya trender. Verksamhe-
ten och sortimentet måste hela 
tiden anpassas efter verklighe-
ten. Det som är poppis idag 
behöver inte sälja bra imor-
gon, säger Peter Grönvall.

Ridderheims delikatesser 
har många storsäljare. Före-
taget producerar över 2000 
ton inläggningar. Vitlöksoli-
ver och soltorkade tomater är 
flaggskepp som bär Ridder-
heims flagga högt. På senare 
år har även ölkorven blivit en 
efterfrågad delikatess.

Utmaningarna har och är 
många för Ridderheims. Pris-
konkurrens och kunders krav 
på nyttiga produkter har drivit 
på utvecklingen.

– Idag har vi fokus på sunda 
och nyttiga delikatesser. Vår 
marinad innehåller hälsofräm-
jande ingredienser som oliv-
olja, Omega 3, Aloe Vera och 
kallpressad rapsolja. Dessut-
om försöker vi flytta kunder-
nas fokus på pris till smak is-
tället. När smaken är viktiga-
re än prist, då ärdet delika-
tess ochdet är sådant som vi 
vill sälja.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Peter Grönvall, Ridderheims 
delikatesser.

Delikat föredrag 
av Ridderheims

Syskonen Brogren – Årets företagare i Ale

ÄLVÄNGEN. Det blev 
syskonen Brogren, 
även om efternamnen 
numera inte stämmer 
överens, som fick ta 
emot den prestigefyllda 
utmärkelsen Årets 
företagare.

Magnus Brogren och 
Marie Ellington är andra 
generationen i fram-
gångsrika LB:s Meka-
niska AB i Älvängen.

Företagets utveckling 
går spikrakt uppåt och 
expedition expansion 
pågår för fullt.

På kort tid har LB:s Me-
kaniska gått från det lilla fa-
miljeföretaget till något som 
börjar ta form av en mindre 
industri. I dagarna passera-
des 40 anställda och Magnus 
Brogrens kommentar till det 
är slående.

– Nu saknas det bara 30…
LB:s Mekaniska AB starta-

des av Lars och Elvy Brogren 
i ett litet garage i Älvängen, 
1963. Inom ett par år stod det 
klart att verksamheten krävde 
större lokaler. 1969 flyttade 
LB:s in i lokalerna i centra-
la Älvängen där bland annat 
restaurang La Plaza idag hu-
serar. I början 1980 var före-
taget redo för nästa flytt. Då 
bar flyttlaset till dagens loka-
ler på Hålstensvägen, väl syn-

ligt från E45. Där har företa-
get kunnat bygga ut i etapper. 
Idag förfogar företaget över 
6500 kvadratmeter. De väl 
tilltagna lokalerna kommer 
nu till användning när LB:s 
breddar sin verksamhet. Ny-
ligen har en satsning på av-
ancerad svetsning genomförts 
för att klara produktionen av 
komponenter till gasturbin-
motorer som blivit företagets 
senaste nisch.

Framtidstro
– Det kommer att hända 
mycket i framtiden och vi 
känner oss väl förberedda, 
säger vd Magnus Brogren.

Rekryteringsbehovet är 
fortsatt stort och företags-
ledningen talar i framtiden 
om att personalstyrkan kan 
komma att uppgå till 70 per-
soner.

Med detta som bakgrund 
var Ale Utveckling och Fö-

retagarna i Ales val av Årets 
företagare 2006 tämligen 
enkelt. FR:s ordförande, 
Bengt Englund, överlämna-
de diplom och en fin glassta-
tyett, dessutom erhöll prista-
garna en kompetenscheck att 
använda vid utbildningsinsat-
ser på 2000 kronor. Samtidigt 
passade Englund på att säga 
några berömande ord.

– Det som  jag trodde var 
några automsvarvar visade sig 
vara något helt annat. Efter 
en rundvandring på företa-
get blev vi helt frälsta. Det är 
en fantastiskt verksamhet som 
drivs oerhört professionellt.

Årets nyföretagare
Till årets nyföretagare utsåg 
näringslivsbolaget Ale Ut-
veckling, Sven Hultgren på 
Älvängen Industri och Ut-
veckling. Även han fick en 

kompetenschef, blommor 
och diplom. Utdelningen 
sköttes av kommunstyrelsens 
ordförande, Jarl Karlsson (s). 
Lokaltidningen gör ett före-
tagsbesök hos Sven Hulgren 
i nästa vecka.

– LB:s Mekaniskas – LB:s Mekaniskas 
expansion gjorde valet lättexpansion gjorde valet lätt

 Syskonen Marie Ellington och Magnus Brogren driver sedan tio år tillbaka LB:s Mekaniska AB i Älvängen. I onsdags utsågs de 
till Årets företagare i Ale 2006. Ceremonin ägde rum på Uspastorps konferens- och äventyrscenter.

FESTDELTAGARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sven Hultgren på Älvängen 
Industri och Utveckling AB 
utsågs till Årets nyföretaga-
re i Ale 2006.

Vinn på att cykla till, från och i jobbet

LE KOMMUNA

www.cykelutmaningen.se

Startpaket
Samtliga deltagare får en regnponcho och 
entrébiljett till Liseberg samt etappkort till 

laget.

GÄLLER ENDAST FÖRETAG

TA CYKELN
”VINN” ETT SPA-PAKET TILL 
SMÖGENS HAVSBAD
Sätt ihop ett lag på företaget med minst 4 
deltagare  som väljer att ta cykeln till, från 
eller i jobbet. Poäng ges efter cyklade kilo-
metrar (2 km=1 poäng max 1 poäng/dag).
Varje deltagare som fullföljer 
Cykelutmaningen och har minst 36 poäng 
bjuds på en dagstur med Stena Line. I detta 
fall är det ej lagets genomsnittliga poäng 
som gäller, utan den personligt intjänade 
poängen.

Anmäl er till Cykelutmaningen 
2007 - en lönsam investering, på 
www.cykelutmaningen.se
Vid frågor kontakta Karin Blechingberg på 
tel 0303-330 712
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