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TROLLHÄTTAN. En 
stororder som innebär 
fler arbetstillfällen, ex-
akt hur många är svårt 
svara på.

Det råder emellertid 
inga som helst tvivel på 
att Brogren Industries 
går en spännande fram-
tid till mötes då man nu 
skrivit kontrakt för till-
verkning och leverans 
av avancerade flygande 
komponenter till GKN 
Aerospace.

– Avtalsperioden 
sträcker sig över fem år. 
Det kommer att öka vår 
omsättning och ge möj-
lighet till fler jobb, säger 
Börje Andermård, vd på 
Brogen Industries. 

I onsdags förmiddag arrang-
erades en pressträff på Inn-
ovatum där representanter 
för Tooltec, Trollhättan, och 
Brogren Industries medver-
kade för att berätta om vilka 
möjligheter som avtalet med 
GKN Aerospace innebär.

– Vi har haft en hög in-
vesteringstakt de senaste 
åren, men då har det varit 
för framställande av prototy-
per mer än order in. Nu har 
vi lyckats gå i mål med kon-
traktet vilket innebär att de 

investeringar som företaget 
gjort ska generera produk-
tion och leverans till GKN 
och förhoppningsvis även 
andra aerospacekunder, sä-
ger Börje Andermård.

Processen med att bli cer-
tifierade leverantörer till fly-
gindustrin påbörjade Tool-
tec och Brogren Industries 
redan 2011. 

– Då togs beslutet att för-
söka kvalificera sig för en 
certifiering enligt EN 9100, 
den globala standarden för 
flyg- och rymdindustrin som 
säkerställer kvalitet i alla de-
lar av leveranskedjan, förkla-
rar Börje Andermård.

2012/13 var certifierings-
revisionen godkänd och nu 

har kontrakt signerats med 
GKN Aerospace för produk-
tion och leverans av delar till 
flygmotorer.

– Naturligtvis är det oer-
hört utvecklande för per-
sonalen. Det innebär en 
utmaning i jobbet, säger 
Börje Andergård som tror 
på nyanställningar i alla led; 
teknik, kvalitetssäkring och 
utveckling.

Staffan Svensson från 
GKN Aerospace informe-
rade om att bolaget har en 
omsättning på 10,5 miljar-
der kronor och att det finns 
en tillväxtplan på 4,5 % om 
året. 

– Tooltec och Brogren In-
dustries har vunnit en signi-

fikant order i en global miljö. 
Att dessa företag är konkur-
renskraftiga är förmågan 

som fäller avgörandet, säger 
Staffan Svensson.

JONAS ANDERSSON

Ägare Magnus Brogren och vd Börje Andermård gläds över det 
kontrakt som tecknats med GKN Aerospace.

Företagsledare i samspråk. Claes Haraldsson, Tooltec, och Börje 
Andermård, Brogren Industries, diskuterar de utmaningar och 
möjligheter som nu ligger framför dem.

BROGREN INDUSTRIES 

Ett familjeägt företag med 

78 anställda, som har sitt 

säte i Älvängen. Verksam-

heten består i projektled-

ning för nya produkter. 

Skärande bearbetning samt 

svetsning. Har tre affärsom-

råden: Parts, Gas turbine, 

Aerospace.

– Avtal tecknat med GKN Aerospace
Spännande framtid för Brogren Industries

Mer än bara mäklartjänsten. Bodelningar • Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling
• Gåvobrev • Lösöreauktioner • Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten • Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80 • Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90  
www.axelssonsfast.se

Vi välkomnar 
vår nye mäklare 
Gunnar Carlström 
till Alekontoret.

Gunnar har en gedigen 
bakgrund inom 
teknikbranschen där 
han bland annat varit 
produktionsledare och 
delägare. Gunnar möter 
de högt ställda krav på 
kompetens, lyhördhet 
och engagemang som 
kännetecknar en mäklare på 
Axelssons Fastighetsbyrå. 
Han har de senaste åren 
drivit mäkleri i egen regi 
men tar nu steget till oss på 
Axelssons.

Kontorschef/
Franchisetagare
Henrik Kjellberg

Henrik har under sin 
snart 13 år långa 
mäklarkarriär förmedlat 
över 1100 fastigheter 
och bostadsrätter och 
är en av Ale/Lilla Edets 
mest erfarna och anlitade 
mäklare. Han har som 
kontorschef för Ale/Lilla 
Edet förstärkt Axelssons 
Fastighetsbyrå som det 
självklara alternativet till 
kedjemäklarna.

Gunnar Carlström 0723 618 618, gunnar@axelssonsfast.se Henrik Kjellberg 0727 316 360, henrik@axelssonsfast.se
 

Gunnar

Henrik

Fråga alltid oss när du ska sälja 
din villa eller bostadsrätt!
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