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Stålkonstruktioner från ritning
till platsmontering
Mählers Smide AB i Näsåker, Sollefteå
kommun, Västernorrland är ett anrikt företag
som hunnit utveckla erfarenhet och verksamhet under mer än hundra år. Mählers
Smide är i dag ett modernt och effektivt
företag, som med 20-talet anställda och
egen CAD-konstruktion erbjuder kunderna
bygg-/industrismide och stålkonstruktioner,
från behov till färdigt platsmontage. Mekanisk legotillverkning utgör en annan del av
verksamheten. Att Mählers Smide är noterat
i högsta kreditvärdighetsklassen AAA utgör
en trygghet för de som anförtror företaget
sina uppdrag.
Mählers Smide grundades av Nils-Erik Mähler
i slutet av 1800-talet och har sedan dess
drivits inom släkten genom återkommande generationsväxlingar. Kontor och verkstadslokaler,
som klarar stora stålkonstruktioner, finns i

Näsåker ca. tre mil norr om Sollefteå.
– Vår affärsidé är att erbjuda fullständig service
inklusive egen CAD-konstruktion inom byggoch industrismide, plåt- och balkarbeten från
behov eller ritning till färdigt platsmontage inklusive mekanisk legotillverkning. Vi brukar säga att
Mählers Smide skall vara det bästa alternativet
genom att erbjuda flexibla produktionslösningar,
högsta kvalitet och rätt pris, berättar Jonas Mähler
och Per-Erik Jacobsson, som sedan i fjol utvecklar
verksamheten vidare och äger det till lika delar.

Uppdragssidan utvecklas – från Mellan
norrland till uppdrag över hela landet

Näsåker ligger centralt placerad mellan orter som
Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund
och Umeå. Mählers Smide har därför av tradition
genom åren utfört arbeten framförallt för kunder
i Mellannorrland.
– Vi vet att vi gör bra jobb och är måna om
att vidareutveckla företaget till nytta för allt fler
uppdragsgivare. I dag har vi potentialen att åta

oss uppdrag för kvalitetsmedvetna kunder över
hela landet. Under de kommande åren satsar vi
på marknadsföring, tillbyggnad av ett nytt måleri,
lagerlokaler och nya kontor samt på att successivt förnya maskinparken. Vi är inte främmande
för att också växa genom förvärv och genom att
utveckla egna produkter, berättar Jonas Mähler
och Per-Erik Jacobsson.

Några exempel på uppdragsgivare och
utförda arbeten

Mählers Smide har med tanke på sitt geografiska
läge stora kunder inom kraftverksindustrin men
arbetar även i stor utsträckning mot övrig tillverknings- och byggindustri.
Exempel på större uppdragsgivare, som valt att
anlita Mählers Smide är Vattenfall, E.ON, E.ONES, Andritz, NCC, Skanska, PEAB, Fortifikationsförvaltningen, Skandinaviska Glas, Svenska
Skogsplantor, RGS 90 och Edmolift.
Många mindre verksamheter, framförallt i
närregionen anlitar också Mählers Smide för till-

verkning av mycket av det de behöver. Exempel
på uppdrag är tillverkning av ingjutningsgods,
stommar, räcken, gångplattformar, maskinfundament och andra specialkonstruktioner. Eftersom
vi har egna CAD-konstruktörer blir det lätt för
uppdragsgivarna. Utgående från deras behov
tar vi fram både en konstruktionslösning och
tekniska specifikationer, vi tillverkar och slutmonterar, poängterar Jonas Mähler.

Kvalitetsmedveten och stabil
produktionspartner för legotillverkning

Mählers Smide är noterat i högsta kreditvärdighetsklassen AAA.
– För företag som är i behov av en kvalitetsmedveten, stabil och trygg legotillverkning för
sina egna mekaniska produkter, kan vi vara rätt
produktionspartner. T.ex. på uppdrag av Edmolift tillverkar vi sedan flera decennier hydrauliska
lyftbord, vilket gett oss gedigen erfarenhet inom
området, avslutar Per-Erik Jacobsson.
Erik Holländer

Mählers Smide, med 20-talet anställda och egen CAD-konstruktion erbjuderkunderna bygg-/industrismide och stålkonstruktioner, från behov till färdigt platsmontage.
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