ANNONSSIDA

I affärskonceptet ingår också tillverkning av lastbilsflak, stålstommar samt förlängningar av tankbilar.
Företagets ägare Robert Berggren säger att har man inte tillgång till reservdelar så tillverkar man delarna själva.

MODERN MEKANISK VERKSTAD
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LULEÅ. Norrbottens Mek & Rep AB är ett modernt verkstadsföretag som varit verksamma sedan 1994.
Företaget inriktar sig mot tunga fordon. I affärskonceptet ingår svetsning, reparationsarbeten av entreprenadmaskiner, grävmaskiner, traktorer samt tillverkning av lastbilsflak och stålkonstruktioner. Företagets signum är hög service, heltäckande lösningar och konkurrenskraftiga priser.
På Norrbottens Mek & Rep arbetar sju anställda. Verkstadslokalen är 1 500 m2 stor, har sex
platser som rymmer 24 meter långa ekipage.
Hundratal fordon passerar verkstaden årligen.
Arbetsområdet sträcker sig från Norrbotten
till Västerbotten. Genom nära samarbete med
kunden i kombination med samlad kompetens
och erfarenhet kan företaget erbjuda skräddarsydda lösningar.
Det är en solig och varm förmiddag i början av
augusti. Vi är på väg till Luleå och Kallaxvägen
256 där ägaren Robert Berggren bedriver sin
verksamhet. Det råder full aktivitet i lokalen.
Robert är i full färd med att skruva i en traktor.
Han berättar att han har hållit på med fordon
i hela sitt yrkesliv. Intresset att meka med bilar
har funnits sen barnsben.
NY LOKAL

Robert har drivit firma inom åkerinäringen
och var under tio år anställd på SSAB. Med
mångårig erfarenhet från branschen beslutade
han sig 1994 att starta en ny verksamhet med

firmanamnet Norrbottens Mek & Rep AB,
en modern mekanisk verkstad med inriktning
mot tunga fordon.
- Jag har medvetet valt att satsa på en bred
verksamhet. Vår styrka är att vi är en komplett
verkstad som löser akuta problem snabbt och
effektivt. Har vi inte tillgång till vissa reservdelar, kringutrustning eller om det uppstår akuta
situationer tillverkar vi delarna själva. Vi arbetar både i verkstan och ute hos kund. Man kan
nog säga att vi har jour 24 timmar om dygnet. I
arbetsuppgifterna ingår även en del telefonrådgivning. Våra tidigare lokaler på Upplagsvägen
1 totalförstördes vid en brand våren 2011. Jag
lyckades ganska snabbt hitta en ny lokal här på
Kallaxvägen . Jag har utfört en del ombyggnationer för att kunna ta emot fler fordon. I lokalen finns också en butiksdel.

- Min styrka är att vara ute på golvet. Rättesnöret i verksamheten är att skapa långsiktiga och
bra relationer med våra kunder samt erbjuda
heltäckande lösningar för att hålla kundernas
maskiner i full drift. Jag trivs med arbetsuppgifterna och har inte ångrat mitt val. Att driva
eget blir en livsstil. Jag tar semester när jag har
tid. Det blir ofta sena kvällar och helger. Det
är jätteviktigt att ha duktiga medarbetare. Vi
är ett bra team. Jag kommer att rekrytera mer
personal med bred kompetens. De ska både
kunna skruva och svetsa.

Kontorsarbetet tar också en hel del tid. Robert
säger att efter så många år i branschen har det
blivit ett behov att vara delaktig på verkstadsgolvet, eller som han själv uttrycker det, känna
lukten av olja.

Kallaxv 256, 975 95 Luleå
Tel & Fax:
0920-107 20
Robert Bergren: 070-630 70 72

TUNG INDUSTRI. Norrbottens Mek & Rep AB är en modern
mekanisk verkstad med stort kunnande som inriktar sig mot
tunga fordon. Företaget reparerar och underhåller bland
annat entreprenadmaskiner, grävmaskiner och traktorer.
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Kallaxvägen 256
975 95 Luleå
Tel: 0920-107 20, Fax: 0920-28 10 79
Mobil: 070-630 70 72
E-post: norrbottensmekorep@gmail.com
www.norrbottensmekorep.com

