
Hela styrkan vid Storebro Boat som den ser ut I dag. Nu hoppas man snart bli fler båtbyggare Igen ... Foto: Jenn Hultberg 

"Ska vi bygga en ny modell behöver vi bli fler anställda" 
STOREBRO. Det g· r bra inom båtbranschen, vilket ger 

ringar på vattnet även för båttillverkaren Storebro. 
Efter några kämpiga år efter förra ägarens konkurs råder 

nu framtidstro. 

Storebro Boats presenterade på tisdagen att man planer 
att tillverka en helt ny båtmodell redan nästa år. 

Det kommer att innebära nya jobb, men oklart hur många 
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Ny båtmodell ska byggas i Storebro 
Platschefen: "Helt underbart att vi satsar på något alla tror på" 
STOREBRO 

Det har varit några käm
piga år för båttlllverkaren 
Storebro Boats och det har 
funnits flera planer på nya 
båtmodeller. Men Inget har 
gått I hamn, förrän nu. 

Storebro satsar på en 
helt ny motorbåt som ska 
börja tillverkas redan näs
ta år. 

Den fysiska produktio
nen av den nya motor
b, ten som ska byggas i 
Storebro väntas komma 
igång nästa år. Men ar
b tet med framtagningen 
har redan startat. 

- Inom kort hoppas vi 
kunna sätta layout för 
inredning, säger Roger 
Knrls on, platschef i Sto-
1 l bro. 

REBR.0 
E SCANDIN VIAN 

I dagsläget är de sju personer som arbetar på båttlllverkningen i Storebro. Men det kommer troligtvis behövas mer personal när det är 
dags att börja med den nya motorbåtsmodellen. Från vänster; Hans Jonsson, Roger Blixt, Roland Ståhl, Roger Karlsson, Krister Karlsson, 
Jonny Bertllsson och Klas Pettersson. Foto: Jenn Hultberg 

i Ly Pkil. 
- D r finn kompeten-

1.;cn. Det sitter i vägarna 

och det är där traditionen 
av båtbyggeri finns, säger 
ägaren Roger von Haug-

witz i en kommentar till 
Sveriges Radio. 

2011 togs den senas-

te modellen fram, en 435 
Sun Top. I dagsläget har 
Storebro Boats fyra båt-

modeller och den nya mo
torbåten, som alltså blir 
den femte för företaget, 
bli något mindre- 9,30 
meter lång och 3,20 me
ter bred. 

- Vi försökte ta fram en 
större modell för något år 
sedan, men det föll väl på 
kostnaden. Att ta fram 
en ny modell är ganska 
kostsamt. Sedan konkur
sen från tidigare ägare 
har vi haft en del att brot
tas med, allt från gamla 
lysrörsavtal till städav
tal som vi skulle reda ut 
och som har tagit väldigt 
mycket tid för oss. Men 
nu är vi lite större i och 
med vår plastfabrik som 
finns i Lysekil, säger Ro
ger Karlsson. 

- Nu finns alla funktio
ner åter i företaget vilket 
gör det lättare för oss. 

Varför väljer ni att 
satsa på just en sådan 
här båtmodell? 

- Som marknaden ser 
ut nu så är det en mindre 

båt som är det som efter
frågas. Sen hoppas vi ju 
att det här ska leda till 
att vi så småningom ock
så kan bredda modellpro
grammet successivt. 

I dag jobbar sju perso
ner på fabriken i Store
bro. Men fler behövs inför 
den nya satsningen, tror 
platschefen. 

- Ja, ska vi ta fram en 
ny modell behöver vi ab
solut bli fler. Det fungerar 
inte med sju personer att 
ta fram en ny båtmodell, 
det är uteslutet. 

Hur många nyan
ställningar pratar vi 
om ungefär? 

- Det vet inte i dagslä
get. 

Jenn Hultberg 
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