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Det är nu två och ett halvt år 
sedan LB:s Mekaniska berät-
tade om sin femårsplan som 
innebar en fördubbling av 
verksamheten. Den lilla verk-
staden började ta allt tydliga-
re form som en mekanisk in-
dustri. Målet var 70 anställda 
och en årsomsättning på 100 
miljoner kronor (Mkr). När 
vi nu tar tempen i halvtid kan 
konstateras att visionens in-
tentioner förverkligats steg 
för steg. LB:s omsätter nu 90 
Mkr och har 60 anställda. För 
att fortsätta den positiva ut-
vecklingen har Magnus Bro-

gren, en av syskonägarna, be-
stämt sig för att lämna över 
den vardagliga driften och 
vd-rollen till Börje Ander-
mård (se separat artikel).

– När ett företag växer 
krävs att någon arbetar med 
framtidsfrågorna. Hur ska vi 
klara lokalförsörjningen och 
utvecklas rätt strategiskt. Vi 
har stora och krävande pro-
jekt på gång. Någon måste 
kratta gången vi ska gå på, 
säger Magnus Brogren vi-
sionärt.

Svenska Stenhus har haft 
uppdraget att rita och plane-

ra en övervåning på befintlig 
kontorsbyggnad. Det är nu 
mer eller mindre klart.

– Den karamellen suger 
vi på ett tag till, men vi är 
snart i startgroparna, berät-
tar Magnus och fortsätter:

– Personalutrymmena är 
idag anpassade för 30 per-
soner och styrkan har ju för-
dubblats så vi var tvungna att 
göra något. Nu får vi omkläd-
ningsrum för 100 personer. 
Det blir också bättre möjlig-
heter att skapa konferensrum 
och kontorsutrymmen med 
en överbyggnad.

Ny godsmottagning
En ny godsmottagning är 
också på gång. Den ska för-
bättra trafiksituationen i om-
rådet.

– Vi har fått invänta Bana-
Väg i Västprojeketet, efter-
som transportvägarna ska få 
en bra anslutning till den nya 
vägen, säger Magnus.

Framtidsprojekt som ännu 
inte kan tryckas i ord har 
medfört att företagsledning-
en har varit i kontakt med Ale 
kommun.

– Vi bjöd in kommunled-
ningen och berättade om 
våra framtidsplaner, eventu-
ellt mark- och kompetensbe-
hov. Det var ett positivt be-
mötande och kommunen har 

lovat vara behjälplig och se 
till att vi inte blir inbyggda 
utan har möjlighet att växa. 
Där har vi också stöd av Ale-
byggen som äger mycket av 
marken norrut, förklarar 
Magnus. Att alla parter för-
står vår stituation gör att vi 
inte behöver låsa pengar i 
markköp just nu.

Tänkte om
Finanskrisen drabbade natur-
ligtvis också LB:s Mekaniska. 
Ett antal kunder försvann, or-
derstocken krympte och upp-
sägningar började diskuteras. 
Då tänkte företagsledningen 
om.

– Det är helt och hållet 
Börjes förtjänst. Hans idé 
med att förändra och delvis 
utöka säljorganisationen har 
slagit väl ut. Vi har hittat ett 
antal nya kunder som förvis-
so inte blir riktigt lönsamma 
förrän tidigast om ett par år, 
men nu har vi att göra. Upp-
arbetningen av våra kunder 
tar alltid tid. Norge ser vi 
som en stor potentiell mark-
nad, där vi tar marknadsande-
lar, säger Magnus.

Att LB:s Mekaniska redan 
efter två och ett halvt år 
nästan har nått femårsplanens 
mål är imponerande. Likaså 
tanken om att tvätta bort den 

gamla bilden av en mekanisk 
verkstad, där chefen bestäm-
de allt.

– Syftet är att förbli ett 
av Västkustens mest flexi-
bla verkstadsföretag och då 
måste all personal vara insatt 
i vad vi jobbar med, vilka 
behov kunden har och hur vi 
når detta mål. Det kan bara 
ske med delaktighet och en 
bred ansvarsfördelning.

Ett koncept som fler säkert 
skulle må bra av att testa. Det 
har ju uppenbarligen givit re-
sultat.

LB:s Mekaniska fortsätter sin satsning
– Femårsplanen är nästan i hamn efter halva tiden
ÄLVÄNGEN. Lågkonjunktur och en sjunkande 
orderingång skrämmer inte alla för att satsa.

Åtminstone inte företagsledningen på LB:s 
Mekaniska i Älvängen.

De lyssnade på sin nytillträdde vd, Börje Ander-
mård, som beordrade full fart framåt med en 
utökad säljorganisation och resultatet lät inte 
vänta på sig.

LB:s Mekaniska har en fortsatt bra utveckling. Femårsplanen är nästan redan infriad efter 
halva tiden.                 Foto: Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. Det ska 
börjas i tid.

Redan som tolvåring 
spikade han i familje-
företaget på lov och 
lediga stunder.

Nu i september tog 
Börje Andermård, 38, 
över som vd för LB:s 
Mekaniska i Älvängen 
med 60 anställda och 
en årsomsättning på 
90 Mkr.

– Det är få som får en sådan 
möjlighet och självklart 
känner jag att jag har uppnått 
ett mål i livet i och med detta. 
Nu gäller det att leva upp till 
förväntningarna, säger Börje 
Andermård.

Ägarna har under lång tid 
arbetat medvetet med sin 

företagsstruktur och målet 
har varit tydligt.

– Vi vill att företaget ska 
stå på egna ben och drivas av 
ansvarsfull personal. Det är 
en utmaning, men jag tycker 
vi har skapat bra förutsätt-
ningar för att lyckas, säger 
Magnus Brogren, en av sys-
konägarna.

En av förutsättningarna 
har varit att bygga upp ett 
system för verksamheten där 
all personal känner delaktig-
het och ansvar. Den organi-
sationen är idag väl inkörd. 
Nyckelorden är kommuni-
kation och information.

– Som vd blir det ett av 
mina uppdrag att övervaka 
att det vardagliga arbetet 
flyter på. Jag coachar mina 
medarbetare och de bollar 
sina bekymmer med mig. 

Vi är konsekventa med våra 
informationsmöten på alla 
nivåer. På veckomötet deltar 
avdelningsansvariga. Här ges 
information om försäljning, 
status i verkstaden, leveran-
ser med mera. Det som sägs 
här och rör personalen tar de 
ansvariga med sig ut till sina 
gruppmöten. Som vd rap-
porterar jag till företagsled-
ningen. Vårt öppna klimat 
är en del av framgången. Det 
skapar både delaktighet och 
ansvar, berättar Börje Ander-
mård.

Som ett fotbollslag
Ledarskapet hos LB:s Meka-
niska påminner mycket om 
hur en fotbollstränare och 
coach fungerar.

– Vi vill att alla individer 
ska utvecklas. När de har nått 
ett mål eller slutfört ett upp-
drag kommer nästa steg. Ett 
företag är som ett lag – vi blir 
inte bättre än vår svagaste 
länk. Därför är det viktigt för 
oss att få med alla på resan, 
säger Börje Andermård.

Att kunna utvecklas och 
gå vidare i företaget är också 
en viktig del i konceptet. Det 
om något vet Börje Ander-
mård som efter tre år som 
verkstadschef fick ta klivet 
upp på vd-stolen.

– Jag beundrar ägarna att 
de vågar ta steget att släppa 

så mycket ansvar. Jag tror 
det skickar väldigt bra sig-
naler till personalen, att så 
länge du tar ansvar öppnas 
nya dörrar. Att de sedan finns 
kvar i organisationen, men 
engagerar sig i andra frågor 
än de dagliga är en trygghet 
för mig, säger Börje Ander-
mård.

Huvuduppdraget
Huvuduppdraget är tydligt 
och handlar inte om att för-

valta LB:s Mekaniska AB, 
utan om att fortsätta den 
positiva utvecklingen.

– Det är stimulerande 
och jag känner fullt förtro-
ende att ta mina egna vägar. 
Jag har ända sedan barnsben 
gillat att driva saker och för-
verkliga idéer. Nu är det LB:
s mål som gäller, men för-
hoppningsvis infriar vi dem 
med mina idéer, säger Börje 
Andermård.

Det märks tydligt att 

Magnus Brogren är nöjd 
med tillsättandet.

– Vi har en tät dialog och 
jag har inte på något sätt 
dragit mig tillbaka. Vi har 
bara fördelat arbetsuppgif-
terna på ett nytt sätt så vi kan 
skapa ännu bättre förutsätt-
ningar för företaget att fort-
sätta växa och utvecklas.

...och nu tar personalen över
– Börje Andermård är ny vd för LB:s

BÖRJE ANDERMÅRD
Ålder: 38
Bor: Kareby, Skårby Mosse
Familj: Gift med Tina, tre döttrar, 9, 
7 och 5 år.
Bakgrund: Började på Tonsjö 
Mekaniska 1988, verkstadschef på IB 
Mekaniska AB i Kungälv.
Intressen: Djur. Arrenderar en gård 
i Kareby med hästar.
Drömjobb som liten: ”Jag har alltid 
gillat att driva saker framåt, förverk-

liga idéer. Men själva drömjobbet 
var nog att bli bonde, men skriv 
inte det”.
Mina tre bästa egenskaper: ”Mål-
medveten lagspelare som tror på 
det jag gör”.
Last: Svårt att se begränsningar.
Bästa med vd-jobbet: ”Möjligheten 
att förverkliga idéer och coacha 
andra till att växa i jobbet och som 
människor”.

HOS LB:S

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Magnus Brogren tidigare vd för LB:s Mekaniska har givit sig själv nya arbetsuppgifter, istäl-
let är det Börje Andermård som har tagit på sig vd-rollen i företaget.

LB:S MEKANISKA AB
Grundare: Lars Brogren, 1965.
Ägare: Syskonen Magnus Brogren 
och Marie Ellington.
Årsomsättning: 90 Mkr
Antal anställda: 60
Vd: Börje Andermård
Verksamhet: Svarvar, fräser, svet-

sar samt mekanik.
Material: Främst rostfritt stål.
Kunder: Siemens, Wärtsilä Diesel, 
Volvo, SKF, Pullmax med flera.
Företagets nyckelord: Leverans-
precision och flexibilitet.


