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ÄLVÄNGEN. LB:s Meka-
niska i Älvängen höll 
öppet hus för kunder, 
leverantörer och anhö-
riga.

Arrangemanget 
kombinerades med en 
minimässa, där Mekan-
gruppen i Ale hade en 
central roll.

– Vi är inne i ett spän-
nande skede och det 
kändes som att vi hade 
en del att visa just nu, 
säger Magnus Brogren, 
vd på LB:s Mekaniska.

Från början var det bara tänkt 
som ett öppet hus för att de-
monstrera verksamheten, men 
till slut rullade LB:s Mekanis-
ka ut hela den röda mattan och 
bjöd in såväl kunder, leveran-
törer som samarbetspartners 
och personalens anhöriga. 
Det blev två välbesökta dagar 
hos företaget som tidigare har 
varit ganska anonymt.

– Vi har kanske tänkt om 

lite på den punkten. Nu när vi 
växer känns det angeläget att 
folk vet vad vi gör. Det här har 
varit riktigt roligt och många 
är imponerade av verkstan, 
säger Magnus Brogren som 
bland annat har kunnat pre-
sentera en nyinredd svetsav-
delning.

Även svetsning
– Tidigare ägnade vi oss åt 
ren komponenttillverkning, 
medan vi numera både till-
verkar, monterar och svetsar 
ihop produkterna.

Det är inte vilken svets-
avdelning som helst som har 
byggts upp. Här utförs arbetet 
med robot och med hjälp av 
en joystick styrs svetsen med 
millimeterprecision.

– Det är stora investering-
ar, men det ger oss också stora 
konkurrensfördelar. Eftersom 
vi inte tidigare har kunnat er-
bjuda svetsning är det viktigt 
att flagga för det nu, menar 
Magnus Brogren. LB:s Mekaniska är ett av 

fyra företag i Mekangrup-
pen i Ale. Samarbetet har 
nu börjat generera konkreta 
produkter. En av dem visades 
upp på minimässan. Städma-
skinen Qleeno som våtstädar 
golv i ett moment har förut-
sättningarna att bli en storsäl-
jare.  Den har en unik egen-
skap genom sin låga utform-
ning och kan utan bekymmer 
ta sig in under soffor och bord. 
Slutmonteringen och delar av 
produktionen sker hos RB:s 
industri i Lilla Edet.

200 städmaskiner
– De har fått första ordern 
på 200 maskiner. Det är jät-
teskoj. Nu rullar produktio-
nen igång och det är ett pro-

jekt som alla är delaktiga i på 
något sätt, berättar Magnus 
Brogren som var nöjd med 
tillströmningen.

– Visst hoppas man alltid 
på att fler ska komma, men 
jag tror att vi räknar in unge-
fär 150 besökare under de två 
dagarna.

Finfrämmat blev det på 
onsdagseftermiddagen, då 
HAMEK (Håkan Anders-
sons mekaniska) bjöd in en av 
sina kunder –ingen mindre än 
Rolls Royce i England.

Minimässa och öppet hus hos LB:s
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HusetHuset
Absolut dagsfärska

frukt och grönsaker.
Alltid lågpris, kvalité 
och brett sortiment!
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ÄpplenBananer

8:908:90/kg 12:9012:90/kg

Clementiner

Isbergsallad

Potatis
 Dole klass 1 Maroco klass 1

12:9012:90/kg

Klass 1
Royal Gala Grammy Smith

Red Delises Golden

19:9019:90/kg

Spanien

klass 1
King Edward Sava

Röd Astrix

3:903:90/kg

Gurka

10:-10:-/3st

Inlagda grönsakerInlagda grönsaker 12:90 12:90 
2st/2st/20:-20:- GranatäppeljuiceGranatäppeljuice

29:9029:90
2st/2st/50:-50:-

EkologiskEkologisk
torkade frukter 6 sort.torkade frukter 6 sort.

16:9016:90 2st/2st/30:-30:-

Ekorrhjul, karusell, stress, konflikter ... 

Tillsammans betonar vi dagsläget och 
blickar framåt. Mindre vikt vid barn-
domen. Fångar drömmar och passio-
ner, formulerar mål och strategier. 
Med mina 25 års erfarenhet av vägled-
ning och personlig utveckling stakar vi 
ut vägen mot ditt mål! Kunskaper, tips 
och dokumentation ingår i priset.

Vi kan prata om självförverkligande, lycka, mål, 
självkännedom, styrka, passion, livsåskådning och 
visioner men också rädsla, konflikt, skuld och offer.
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Håkan Andersson, HAMEK, och Magnus Brogren, LB:s Mekaniska, tog hand Håkan Andersson, HAMEK, och Magnus Brogren, LB:s Mekaniska, tog hand 
om nyfikna besökare i montern för Mekangruppen i Ale.om nyfikna besökare i montern för Mekangruppen i Ale.

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: 57 Mkr
Antal anställda: 45
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: Expanderar kraftigt just nu 
och har nyligen invigt en ny svets-
avdelning.

MÄSSBESÖKARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tomas Sköld har äran att ratta den nyligen införskaffade ro-
botsvetsen.


