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n Reportage

Entreprenör ger Storebro rätt kurs
NYSTART. Det är entreprenören Roger von Haugwitz  
som ska få Storebro Boats på rätt köl igen.

n Det har gått ett år sedan Roger 
von Haugwitz, 42 år, köpte Store-
bro av Nimbus nuvarande ägare, 
R12. Efter mycket arbete med att få 
igång den småländska båttillverka-
ren på nytt visar det anrika båtföre-
taget nu svarta siffror igen.

Storebro har haft en varierande 
skara ägare under de senaste åren. 
Efter det att bröderna Lennart och 
Roy Ivarsson sålde företaget, som 
deras far startade, till IT-miljar-
dären Hans Mellström har även 
riskkapitalbolaget Altor ägt Store-
bro, fram till konkursen i juli 2012.

Nu är det dock en tvättäkta en-
treprenör som har tagit över rodret. 
Förutom att Roger von Haugwitz 
driver eget företag sedan över 20 
år är han en riktig Storebronörd av 
rang.

– Jag älskar de här båtarna och 
jag vill verkligen Storebros bästa 
som ägare och båtägare, säger han.

– Storebro har alltid stått för kva-
litet in i minsta detalj. Det vet alla 
vi som har Storebrobåtar och det 
är så vi vill ha det även i fortsätt-
ningen. Nu håller Storebro på att 
återskapa förutsättningarna för att 

bygga kvalitetsbåtar igen.
Storebro Boats hade öppet hus 

i fabriken 16 november. Hela fö-
retaget öppnades då upp för ett 
150-tal Storebroägare, leverantörer 
och andra intresserade. De fick se 
hur dagens Storebro ser ut och hur 
mycket verksamhet som faktiskt 
existerar i det välkända företaget, 
som känns som ett modernt ”bruk”.

Att det finns ett mycket starkt 
intresse för de stora motorbåtarna 
från Småland bevisades av alla 
glada tillrop och lyckliga miner när 
Roger von Haugwitz visade upp en 
kommande nyhet: Storebro 460. 
Roger hade hoppats på sjösättning 
redan 2014, men ett mer realistiskt 
mål är 2015.

Båten har planerats under en 

tid tillsammans med bland andra 
Urban Södling och Lars Levin på 
Swemill AB i Kungsbacka, som 
även samarbetar med Nimbus Bo-
ats. I den nya båten har Roger von 
Haugwitz även fått med många lin-
jer och kännetecken från tidigare 
Storebromodeller.

– Det är viktigt att kunderna 
känner igen sig i designen och kva-
liteten i båtarna, säger han.

Målsättningen för Roger är att 
Storebro Boats ska klara sig på egen 
hand i fortsättningen. Rogers eget 
företag, Masab AB, ska alltså inte 
finansiera driften av Storebro.

Båttillverkningen går i första 
hand i ”det nya Storebro”, men med 
erfarenhet av kvalitetsjobb på hög 
nivå så kan Storebro även ta sig an 

Storebro har byggt ett 30-tal båtar och över 100 båtinredningar det senaste året.

Båtbyggaren 
Jörgen Johns-
son med en 
Storebro 
Royal Cruiser 
34 som ska få 
nytt teakdäck 
i vinter.
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Vi har lösningar 
som gör det lika 
enkelt att använda 
båten som bilen

Tryck på fjärrkontrollen, vrid på nyckeln, 
få klartecken och kasta loss. Så enkelt borde 
det vara i alla båtar. Vi vet hur!

Marinplus AB är en värdeadderande 
distributör inom moderna el-, kontroll- och 
övervakningssystem och erbjuder produkter, 
lösningar och tjänster till båttillverkare, 
installatörer, reparationsvarv och butiker. 

Vi representerar varumärken som är ledande 
inom sitt område. Oavsett om du behöver 
NMEA 2000-kablage, navigationsgivare, 
tankgivare, motordata, bildskärmar, mörker-
kameror eller kompletta elsystem har vi 
lösningar till alla typer av båtar.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi 
tillsammans kan göra lönsamma affärer.

Välkommen till Marinplus!
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Entreprenör ger Storebro rätt kurs

enTRePRenÖR inOM RenHåLLninG
Roger von Haugwitz driver sitt 
företag Masab AB (Maskinrensnings-
specialisten AB) i Älvsjö. Företaget 
startades av Rogers pappa, men 
Roger tog över vid 20 års ålder.

– Jag har alltid hamnat i bolag där 
jag har fått städa upp för att få igång 
verksamheten igen. Så är det även 
den här gången i Storebro Boats, 
säger Roger von Haugwitz.

Roger har länge älskat Storebro-
båtarna för deras design och kvalitet. 
När han var yngre kunde han åka ner 
till Västervik på semestern för att titta 
på leveranserna vid bryggan.

– För några år sedan tyckte min 
sambo att jag skulle köpa en egen 
Storebro. Hon visste att jag älskade 
de båtarna och det var ett helt riktigt 
beslut att köpa en själv, säger Roger 
som har en nyrenoverad Storebro 420 
Biscay med två vita Volvo Penta D6 
dieselmotorer.

– Jag tycker att det är spännande 
med design och kvalitet. Jag har alltid 
gillat träinredningar med fin finish, 
men jag hatar driftfel och driftsstör-
ningar och vill inte ha några fel i de 
produkter jag använder. Oavsett om 
det är båtar eller lastbilar.

Roger är noga med att varumär-
ket Storebro byggs upp på golvet i 
fabriken. Storebro var en gång känt 
för kvalitet i världsklass och det är på 
den nivån som framtidens Storebro 
ska ligga.

– Skillnaden med mig som ägare är 
att Storebro ska klara sig på egna me-
riter. Förutom nybygge av båtar har vi 
legotillverkning, försäkringsjobb och 
renoveringar. I vinter har vi ett antal 
Storebrobåtar inne för renovering i 
olika stadier.

– Samtidigt vill vi börja marknads-
föra att det är vi som gör inred-
ningarna till Nimbus och bygger 
Paragonbåtarna.

en hel del andra uppdrag. Tidigare 
har snickeriet, som är den ekono-
miska motorn i dagens Storebro 
Boats, bland annat gjort inredning-
ar till fartyg med mera.

När Roger von Haugwitz tog 
över Storebro ingick ett treårigt 
underleverantörsavtal till Nimbus 
i uppgörelsen. Det gångna året har 
det resulterat i över 30 nybyggda 
båtar (Storebro 435, Paragon 25 
och Paragon 31) och 112 färdig-
ställda inredningar, det vill säga en 
varannan arbetsdag.

Dagens Storebro Boats har cirka 
40 anställda inklusive Storebro Ta-
petseri. Företaget har kontrakt med 
Nimbus om att bygga båtar och in-
redningar.
lars-ÅkE rEDéEn

Roger von Haugwitz är ny ägare av 
Storebro Boats.

lennart Ivarsson, en av de tidigare 
ägarna till Storebro, var på plats när 
det var öppet hus.
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