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Utterns
båtfabrik
läggs ned
Tillverkningen av traditionsrika
Uttern Båtar vid fabriken i
Skelleftehamn läggs ned.
All personal har varslats av
ägaren Brunswick, en av
världens största fritidsbåttillverkare. Enligt uppgifter håller utrustningen redan på att fraktas
till en båtfabrik i Polen.

2007 hade Uttern Båtar en omsättning på drygt 272 miljoner kronor
och 117 anställda. Men 2008 vek försäljningen kraftigt med de första
uppsägningarna som följd. Omsättningen sjönk till 168 miljoner kronor
med ett minusresultat efter finansiella poster på 21 miljoner kronor.
Enligt företaget finns inget som
talar för en ökad efterfrågan på fritidsbåtar. I stället varslades i slutet av
juni de sista 19 anställda och den Belgienplacerade vd:n plockades bort.
Ledningen vid Brunswick Marine in
Europe, med säte i Bryssel, deklarererade att Uttern Båtar är ett viktigt
varumärke för Brunswick och att
man nu sökte efter en alternativ, billigare plats för produktionen.
Enligt uppgifter i Västerbottens
Folkblad har lastbilar redan börjat
frakta maskiner och båtar till båtfabriken Delphia i Olecko, Polen.
Grundades på 1960-talet
Varken de få svenska företrädarna
för Uttern Båtar eller Brunswicks europeiska ledning vill bekräfta att flytten har påbörjats. Fleer besked kan
troligen ges först inom en månad,
meddelar George Armendariz, vice
vd för Brunswicks båtprodukter i
Europa. Peter Runestam, avgående
styrelseledamot för Uttern Båtar, bekräftar dock att Polen är en av de
platser som har diskuterats.
Uttern Båtar grundades på 1960talet av bröderna Rolf och Arne
Sandström. 1996 såldes företaget till
Brunswick.
”Det är tråkigt att Uttern Båtar
lämnar Sverige. Vi hade hoppats att
man ville förlägga den lilla produktion som nu är hos de ursprungliga
ägarna Sandströms, men den diskussionen verkar inte ha funnits”, säger
Benneth Lindholm, tidigare anställd
och IF Metalls fackordförande vid
Uttern Båtar.
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MOT BOTTEN. Anrika Uttern slutar
tillverkas i Sverige.
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GENERATIONSSKIFTE. Syskonen Mia Hultgren, Peter Haglind och Pär Haglind har tagit över ledningen av balkongföretaget TBO Haglinds efter sin pappa.
FOTO: ROBERT ÖSTERLIND

Balkongtillverkare
med goda utsikter
ARBOGA

Samtidigt som byggbranschen brottas
med konjunkturproblem så sätter balkongtillverkaren TBO Haglinds i Arboga nya
försäljningsrekord.
”Vi har ingen lågkonjunktur hos oss, utan
här går det åt andra hållet”, förklarar vd Pär
Haglind.
Det försäljningsmål som
familjeföretaget TBO Haglinds satte upp för 2010 överträffades redan i fjol.
”Vårt nya mål är att öka
omsättningen från de 52 miljoner kronor som vi hade
2008 till 70 Mkr 2012. Under
den perioden är också målet
att öka antalet anställda från
35 till 40 personer”, berättar
Pär Haglind.
Arbogaföretaget tillverkar
och monterar både balkonger, räcken och inglasningar.
Dessutom bygger man hallar
för olika ändamål. Till exempel har man levererat provkörningshallar för Flygvapnets stridsflygplan.
När Ola Haglind grundade
företaget 1970 var det en smidesfirma och legotillverkare,
som bland annat byggde hiss-

schakten på Högdalens station i Stockholms tunnelbana.
Balkonger kom in i företagets verksamhet på 1980-talet, genom en kollega till Ola
Haglind. I dag står balkongerna för 95 procent av företagets omsättning, även om en
smidesavdelning fortfarande
finns kvar.
Barnen tar över
Just nu genomförs en generationsväxling i TBO Haglinds.
Ola Haglinds barn, Pär och
Peter Haglind samt Mia
Hultgren, har tagit över den
operativa ledningen av företaget och tar snart även över
hela ägandet.
Pär Haglind är vd, Peter
Haglind är produktionsansvarig för inglasningsavdelningen och Mia Hultgren har

Di

FAKTA

TBO Haglinds

I Ägare: Ola Haglind, Pär Haglind,
Mia Hultgren och
Peter Haglind.
I Omsättning:
2008: 52 Mkr.
Räknar med
57–60 Mkr 2009.
I Resultat före
skatt: 2008: 4,4
Mkr. Målet är att
nå 10 procents
avkastning.
I Anställda: 35.

INGLASAT.
En balkong från
TBO Haglinds.

marknads- och personalansvaret.
Hon ser stora fördelar med
att arbeta tillsammans med
sin pappa och sina syskon.
”Det blir korta beslutsvägar
och vi månar om varandra,
det uppstår ingen konkurrenssituation. Vi är en sammansvetsad familj som umgås mycket privat. Vi har en
omsorg om varandra snarare
än att det skapas avundsjuka
och missämja”, säger hon.
Nya lokaler
I december i fjol invigde TBO
Haglinds 800 kvadratmeter
nybyggda produktionslokaler i Arboga och i maj i år blev
200 kvadratmeter utställningslokaler klara. Totalt har
företaget investerat 6 Mkr i
sina nya lokaler.
”Det var möjligt eftersom
länsstyrelsen gav oss ett utvecklingsbidrag på 700 000
kronor och tack vare att vår
lokala bank, Västra Mälardalens Sparbank, har stöttat
oss. Banken tror verkligen på
oss. Utan den hade vi inte klarat det här”, säger Mia
Hultgren.
Orderböckerna i TBO

Haglinds är välfyllda. I en bostadsrättsförening i Köping
byter företaget just nu 200
gamla balkonger mot nya. I
höst börjar man byta 350 balkonger åt en annan bostadsrättsförening i Västerås.
Fortsätter anställa
TBO Haglinds marknad är
hela Sverige. Totalt har företaget levererat 30 000 balkonger. Ungefär 20 procent
av balkongerna går till nyproducerade hus. Resten levereras till fastighetsägare
som antingen vill byta sina
gamla balkonger, eller som
aldrig har haft någon tidigare. Köparen får betala mellan
40 000 och 150 000 kronor
för en balkong.
När andra företag tvingas
säga upp personal så går
TBO Haglinds i motsatt
riktning.
”I april nyanställde vi en
konstruktör. Nu ska vi anställa en konstruktör till och sedan söker vi efter en säljare”,
berättar Mia Hultgren.
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