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I monteringshallen kan konstruktioner sammansättas till färdiga produkter eller större komponenter. Montage kan också utföras av Nya Sollefteå Svetsmekano på plats hos slutkunderna.

Produktionspartner för stålkonstruktioner
och produktionsutrustning
Med sin uttalade måttstock att ständigt och
i allt vara lojala mot alla enskilda uppdragsgivare, kan Nya Sollefteå Svetsmekano AB
tryggt anlitas som produktionspartner av
konkurrerande teknikföretag. Förtroendet
omfattar både produktionsuppdrag såväl
som tillverkning av prototyper.
Från 1 till 10 miljoner i omsättning – från tre
till 12 medarbetare sedan år 2002

Den verksamhet som utvecklats till dagens Nya
Sollefteå Svetsmekano AB startades ursprungligen
som enmansföretag av Christer Näslund redan
1985. År 2003 blev också Leif Collén och Roger
Höglin delägare. I samband med detta fick företagsnamnet också förleden ”Nya” i företagsnamnet
för att markera ombildningen inför omvärden.
År 2000 köptes nuvarande lokaler på totalt
3 000 kvm på Forsmo industriområde i samhället
Västerås ca. 1,5 mil norr om centrala Sollefteå.
På industriområdet har företaget Ramsele Maskin
som granne.
Med sina tre engagerade ägare och sin kunniga
personal har Nya Sollefteå Svetsmekano sedan

år 2002 utvecklats från tre till 13 medarbetare.
Omsättningen har ökat från 1 till 10 miljoner.
Under 2007 var företaget t.ex. ett av de högst
rankade Gasellföretagen i Västernorrland.
– Också vår verksamhet drabbades i ett skede
av lågkonjunkturen, men vi kunde behålla personalen intakt. Om utvecklingen fortsätter som det
ser ut nu, behöver vi nog anställa fler, berättar Leif
Collén och Roger Höglin.

Stålkonstruktioner, byggsmide och tillverkning av produktionsutrustning – exempel
Nya Sollefteå Svetsmekano anlitas för tillverkning
av både stålstommar och byggsmide till byggen
och som produktionspartner för tillverkning av
t.ex. industriell produktionsutrustning.
Exempel på uppdragsgivare är: E.On-es,
Vattenfall, Statkraft, Hammar Mekan, Vitech,
Nyland Design, Renholmen i både Nyland
och Byske, AIAB, Lucksta Bergström, Gerdins
Nordkomponent, Indumont, Skanska, PEAB,
kommuner och landsting. Vid sidan om sin
egentliga verksamhet anlitas företaget också ofta
av privatpersoner i regionen.
– Vi samarbetar ofta med andra företag lokalt,
till humana priser hos oss!

exempelvis med NISAB och Mählers Smide; Vi
ser att det är till allas fördel, konstaterar Roger
Höglin.
Några exempel på olika uppdrag som utförts
är: stålstommar och byggsmide för ÖA-huset och
till Akzo Nobel i Ö-vik. Sju 10 tons dammluckor
till Statforsens kraftverk. Utbyte av panel till stålplåt med flera kilometer svetsfog på utfall vid
nödlucka på Skallböle kraftverk. Nytt stort blekkar
till Husumfabriken. Produktionsutrustning till
stålverk i både Sibirien och Florida. Utrustningen
till nytt sorteringsverk SCA Tunadal. Sågverksmaskinerna till nytt sågverk i Braviken. Montage
görs både i de egna utrymmena och på plats ute
på fältet.

Produktionslokaler på 3 000 kvm

Nya Sollefteå Svetsmekano hyr totalt 3 000 kvm
av Forsmo Industrifastgheter. Produktionsutrustningen består av skärande bearbetning, plasma-/
gasskärning av plåt, svetsning, efterbearbetning
och ytbehandling. 500 kvm används som kap-,
klipp- och skärhall, för 1 till 100 mm. 250 kvm
är avdelade för skärande bearbetning. Svetshallen omfattar 750 kvm. En blästerhall upptar

till humana priser hos oss!

Egen produkt – hydrauliskt driven
grävmaskinsdressin gör arbeten längs
banvallar effektivare

– Vi tillverkar en grävmaskinsdressin. Den är en
egen mönterskyddad produkt och med den kan en
entreprenör bli betydligt effektivare vid banvallsarbeten och t.ex. trumbyten. Dressinen utgörs av
en stadig plattform/ramverk på små järnvägshjul.
Grävmaskinisten kan ensam med grävmaskinen
hantera den, både när det gäller att lyfta den på
och av järnvägsspåret och när det gäller att köra
grävmaskinen av/på. Dressinen är hydrauldriven
genom grävmaskinens egna hydrauliska snabbkopplingar. Den används redan, med goda erfarenheter, av Öjebackens Entreprenad, berättar
Leif Collén och Roger Höglin avslutningsvis.
Erik Holländer

Se vår nya

till humana priserhemsida!
hos oss!

Lackera din traktor,
grävmaskin, lastbil

250 kvm. Företagets måleri är i dag på 170 kvm,
medan kontor och personalutrymmen upptar
200 kvm.
– Vi har också 650 kvm lageryta inomhus och
håller efterhand på att ta delar av dessa utrymmen
i bruk för utökning av produktionsytan, berättar
Leif Collén.

Se vår nya
hemsida!
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