
Det är personalen som ÄR Liljas Svets o Mek, 
med kompetens och lojalitet är samtliga 
ovärderliga för verksamheten. Att kunna åta 
sig den mängd uppdrag som vi gör, och att 
kunna utvecklas på det sätt vi gjort, hade varit 
omöjligt utan den drivkraft som varje individ 
visar prov på varje dag, jag är stolt över att 

kunna kalla detta mina medarbetare.

Christer Lilja.

Lite Fakta

1994: Christer Lilja startar 
enskilda fi rma och åtar sig 
mindre uppdrag på kvällar och 
helger, renoverade bla maskiner 
och transportörer.

1995: Det börjar röra på sig, 
kör igång på heltid, den mesta 
tiden läggs ute hos kunderna, 
nu kommer också byggandet av 
rörkonstruktioner in i bilden.

1996: Nu händer mycket, 
framförallt när det gäller större 
rörkonstruktioner, detta blir 
också anledningen till att 
Christer tar in 3 extra personal, 
som stöttar upp när tiden inte 
räcker till.

1997: Flyttlasset går till större 
och mer ändamålsenliga lokaler 
om 100 m2 men redan under 
hösten är lokalen för liten och 
ytterligare 60 m2 läggs till. 
Jobben fortsätter att komma in, 
och ytterligare extra personal 
hyrs in vid behov.

1998: Conny Andersson 
anställs (jobbar fortfarande 
kvar), och företaget investerar i 
ytterligare en fi rmabil.

1999-00: Företaget fortsätter 
växa, Janne Andersson 
och Ruben Eklund  (jobbar 
fortfarande kvar) kommer in på 
heltid i verksamheten, lokalerna 
har återigen blivit för små och 
ytterligare 170 m2 läggs till. 
Vi investerar och köper in ett 
befi ntligt sliperi.

2001-2002: Bolaget 
blir nu Aktiebolag, och 
ytterligare ett bolag köps in 
till verksamheten (mekanisk), 
ytterligare 2 personer anställs 
till produktion, och 1 kontorist 
till administrationen. Ytterligare 
270 m2 adderas till de befi ntliga 
lokalerna, samt ett fl ertal större 
investeringar i maskinparken.

2003-2004: Ett nytt steg 
i verksamheten blir aktuellt, 
nämligen Legosvetsning, detta 
föranleder återigen utbyggnad 
av lokalerna och 100 m2 plusas 
på.

2005-2006: 2 år med mycket 
jobb och tid för eftertanke.

2007: En mycket stor 
investering planeras, 
och genomförs, en ny 
vattenskärningsmaskin 
installeras för 2 500 000:-, 
ytterligare 2 personer anställs 
och 200 m2 läggs till i nya 
utrymmen. Vi är nu 10 antällda 
och lokalytan är nu 900 m2.

2008-: Ambitionen är att 
på några års sikt ytterligare 
växa på både rörsidan och 
maskinbyggnation, troligtvis blir 
det även investeringar i både 
personal och lokaler.

Vattenskärning är den 
senaste investeringen, 
och något som blivit 
ett jättelyft för hela 
verksamheten, här 

täcker vi in ett fl ertal 
arbetsområden, och vi 
erbjuder möjligheten till 
skärning i alla typer av 

material ex stål, rostfritt, 
aluminium, plast, glas, 

sten keramik mm.
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Christer: mobil 0705-33 33 90, christer@liljassvets.se

Huvudsyssälsättning

Vad gör Liljas?

Maskinbyggnation
Legosvetsning & licenssvets

Vattenskärning
Installation av processanläggningar

Stycktillverkning, svarvning, fräsning och bockning
Svets och Polering bla för läkemedelsindustrin

Vattenskärning

Maskinbyggnationer

Tillverkning och 
montering av maskiner 
till livsmedelindustrin, 
även här underlättar 

det med egen 
vatteskärning, här 

exempel från Almondy

Processanläggningar

Legosvets

Svets och montering av 
processanläggningar 

hos kund har blivit 
en allt större del 

av verksamheten. I 
dagsläget har vi uppdrag 
både inom livsmedel och 

processindustrin.
Där det krävs 

licenssvetsning uppfyller 
vi även de kraven.

Vi svetsar och 
monterar en mängd 
olika konstruktioner. 
Även här har vi nytta 
av vattenskärning då 
vi själva kan skära till 

produkterna.


