Lingbo Verkstäder AB

med anor från 1800-talets mitt.

Företaget startade 1864 som en spiksmedja. Sedermera började lantbrukare köpa alltmer
tjänster från smedjan, varvid den byggdes ut till en mekanisk verkstad för att kunna utföra
alla möjliga reparationsarbeten, och nytillverkningar.
År 1893 etablerades ett gjuteri som
blev ett av Europas största. I
”Illustrerad Priskurant” från detta år
kan man hitta allt från plättlaggar till
stora ångpannor och sågramar. Bl a
kostar spisar i varierande storlekar
ca 40 kr i denna katalog. Gjuteriet
levde kvar till 1971 då det ansågs
vara omodernt, varvid det
avvecklades.
Lingbo Verkstäder AB som företaget
hetat under lång tid, utvecklade och
började 1934 att tillverka grova
transportörkedjor –
LINGBOKEDJAN.
1947 köptes företaget upp av
Celleco AB, som konstruerade och
marknadsförde olika
reningsutrustning för
pappersmassa.
Celleco AB kom att köpas av
Rosenblads Patenter år 1951.
Lingbo Verkstäder som då
sysselsatte ca 100-120 personer
ingick i köpet.
Alfa Laval blev 1962 ägare av
Rosenblads Patenter och Lingbo
Verkstäder AB. Detta innebar
mycket gott för Lingbo och
2012-02-24 Göran Sundin

verksamheten ökade. 1992 var företaget som störst och hade ca 190 personer anställda.
Tillverkningen bestod av Lingbokedjan (den egna produkten) och olika produkter ur Alfa
Lavals sortiment, som t. ex; plattvärmeväxlare för industrier, fjärrvärmemoduler med lödda
plattvärmeväxlare, marina oljevärmare drivna av el eller ånga, reningsutrustning i rostfritt och
syrafast material för pappersmassa, samt diverse annan legoverksamhet.
1992 gjordes en stor investering – en 7axlig lasermaskin som oxidfritt bearbetar
plåt, rör och formpressade detaljer.
Maskinen är idag något av verksamhetens
”hjärta”, eftersom den är en viktig del i
framtagning av precisionsdetaljer för
efterföljande svetsning i dyra exklusiva
material (rostfritt, syrafast, duplex, SMO
m. m)
Tyvärr resulterade omstruktureringar inom
Alfa Laval 1995/1996, att Lingbokedjan
och fjärrvärmeproduktionen såldes. Nya
fristående bolag bildades av dessa.
Lingbo Verkstäder och Hedemora Verkstäder
var sedan under något år, ett och samma
bolag inom Cellecogruppen och med
tillförordnad platschef i Lingbo, underställd
Nils-Olof Nordstrand som då var vd i
Hedemora.
1998 såldes även Celleco AB till en
kanadensisk koncern – GL&V – som
marknadsför det mesta som erfordras för
rening av pappersmassa. Denna koncern med
kontor över hela världen (bl.a. Stockholm och
Karlstad), är fortfarande en av de största
kunderna.
År 1998 köpte N-O Nordstrand företaget och bildade LingWeld
AB, där tillverkningen till större delen bestod av
massareningsutrustning. LingWeld AB omformades senare till ett
fastighets- och ett produktionsbolag.
En hyresgäst - Nämerfors Industriservice AB - blev i januari
2007, ägare till produktionsbolaget LingWeld Produktion AB,
efter dåvarande vd:ns pensionering. Nya kunder som Rolba
Svenska AB, Vapotec AB, VG Scienta AB, Nämerfors
Industriservice AB m fl., hade kommit till och gjorde att
framtidsutsikterna såg goda ut, men kostnaderna sköt i höjden
och en konkurs blev ett faktum i mitten av juli 2008.
Från och med 2008-08-11 drivs och ägs företaget av RM
Legotjänst AB i Åkersberga. De senaste kundtillskotten är
Andritz AB i Karlstad och Metso Paper i Sundsvall.
Även LingWeld RM AB fick dålig lönsamhet och tvingades till
konkurs ett år efter bildandet.
Gedigen erfarenhet har dock samlats under åren lopp och
företagets goda kunskaper gällande bearbetning av rostfritt
material, samt svetsning av dito med olika metoder, borgar för
god kvalitet.
Lingbo Verkstäder återuppstod 2011 genom nya ägare, Steve
Lyckhult och Mikael Sundin.
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