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När ovissheten  
förvandlas  
till vishet
KÄNSLOR OCH TOMHET skall fördrivas. 
Nederlag skall förvandlas till seger och 
yttre fiender skall elimineras… rubriker, 
slagord och metaforer måste få avlösa 
varandra i denna konstiga tid.
Vad gör pandemin med oss och vad 
innebär pandemin för vårt företagande? 
KOMMER VI BLI ELLER TVINGAS VI BLI mer 
kreativa och öppna för affärsutveckling 
och nya affärsmodeller, och vilka hållbara 
affärer blir till en ny verklighet? Svaret är 
JA, men vilka affärer som blir hållbara 
kommer vi se framöver.
Frågorna är förstås många och precis som 
tidningens tema, arvet efter varvet, finns 
situationer för näringslivet som hänt förut 
och som nu återuppstår i annan skepnad 
och för andra branscher.
VAD KAN VI LÄRA? Hur klarade sig företag 
efter varvskrisen? Den erfarenheten 
och visheten vill vi berätta om i 
sommartidningen.
Sammanfattningsvis så lär vi oss alltid 
av kriser och utmaningar. Vi skapar 
erfarenhet och nya affärer. Affärerna 
bidrar till ökad välfärd och sysselsättning, 
inte bara för ägare, utan också till 
anställda och även ibland till dess familjer. 
Hela vårt samhälle mår bra av vår 
näringslivsverksamhet.
Men ändå och samtidigt står naturen 
i blom. Varma vindar sveper bort den 
direkta oron. 
Blandningen mellan de branscher som 
kanske minskar produktionstakten, som nu 
får lite sommarledighet, och de branscher 
som nu skall ha högsäsong, ger oss olika 
känslor och bilder. 
MED ÖDMJUKHET för de som kämpar 
mest och med stolthet vet jag att allt fler 
företag och invånare mobiliserar sig för att 
klara pandemistormen. 
Kriser som övervinns, bockkranen föll, 
arvet finns kvar. Då tänker jag oavbrutet 
på en känd skådespelares raspiga 
mantra; Vi reser oss igen…

Varma  
 

till er alla
önskar Anders  
och teamet i  
Näringslivsgruppen 

sommarhälsningar 

Anders Brunberg, Chef Avdelningen för 
hållbar tillväxt

11,1 miljoner dwt var den totala vikten av de 221 
fartyg som Uddevallavarvet levererade under 
åren 1946-1986. 
Dwt är ett mått på ett fartygs maximala last-
förmåga, 1 dwt = 1000 kg. 
(Källa: Uddevallavarvet, del 1, andra upplagan 2016)

Entreprenörsarenan erbjuder ditt företag 
coachning

Vill du utveckla ditt företag med hjälp av 
en affärscoach? Entreprenörsarenan erbjuder 
kostnadsfri hjälp till affärsutveckling av 
ditt företag. Du får själv bestämma vilka 
områden du vill utveckla eller behöver hjälp 
med.

Erbjudandet är kostnadsfritt och består 
av ett antal träffar med en affärscoach. 
Motprestationen av dig och ditt företag är 
endast en utvärdering vid sista träffen.

Coachningen kommer att starta under 
augusti månad, men du kan redan nu anmäla 
ditt intresse till:
Veronica Rosén, Verksamhetsledare
0735 - 23 36 37
veronica.rosen@entreprenorsarenan.se

KONTAKTA OSS OM DU HAR FRÅGOR OM NÄRINGSLIVET

Är du företagare i Uddevalla kommun eller har 
du planer på att etablera dig i kommunen? 
Kommunens näringslivsutvecklare underlättar 
företagens kontakter med olika delar av 
kommunens verksamheter. 
På Avdelningen för Hållbar tillväxt finns pesonal 
som arbetar med företagsetableringar  innova-
tioner, besöksnäring, kultur, landsbygdsutveck-
ling, martima frågor och mycket mer
Kontakta oss gärna, via telefonnumren nedan 
eller via mail: för namn.efternamn@uddevalla.se
Besök vår hemsida, 
uddevalla.se/naringsliv-och-arbete

Näringslivsgruppen:  
Anders Brunberg, Clas Mellby, Sophie Carling, 
Helena Henriksson och Anneli van Roijen.

Vad vill du läsa om? 
Tipsa oss! hallbartillvaxt@uddevalla.se

Följ oss gärna på LinkedIn och Facebook
där vi heter Näringsliv och tillväxt i Uddevalla

Avdelningen för Hållbar tillväxt
Medverkar till att förverkliga 
kommunens vision om en god 
livsmiljö och ett gott näringslivs-
klimat. 

Vi verkar för en positiv utveckling 
i de befintliga företagen och för 
att stimulera företagsamhet och 
entreprenörskap.

Kontakta oss gärna:
Anders Brunberg, chef, 0522-69 60 61
  Sophie Carling, näringslivsutvecklare,  
0522-69 61 53
  Clas Mellby, näringslivsutvecklare,  
0522-69 61 89
 Anneli van Roijen, utvecklare, 0522-69 61 49
 Helena Henriksson, utvecklare besöksnäring, 
0522-69 84 71
Eller via mejl, förnamn.efternamn@uddevalla.se

Näringslivet i Uddevalla ges ut av 
Avdelningen för Hållbar tillväxt i 
Uddevalla kommun med sex 
nummer per år.
Ansvarig utgivare: Anders Brunberg, 
chef Avdelningen för Hållbar tillväxt
Redaktör: Maria Sjunnesson
Produktion: Avdelningen för Hållbar 

Vi 
tillväxt Uddevalla kommun 

reserverar oss för eventuella tryckfel.
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Arvet efter
varvet

Uddevallavarvet var ett av världens 
ledande varv och på sin tid både Uddevallas 
och Bohusläns största arbetsplats. De allra 
flesta Uddevallabor har någon relation till 
varvet. Vissa har jobbat där eller känner 
någon som gjort det. Andra har stått utanför 
staketet och tittat på de jättelika båtarna 
som byggdes inne på varvsområdet. Många 
såg när bockkranen föll 1986 och en del 
minns när världens bredaste fartyg ”Nanny” 
lämnade varvet 1978. 

Men vad hände sedan? Efter varvskrisen, 
när varv efter varv lades ner och även Udde-
vallavarvet till sist gav upp och avvecklades 
1986. Vad hände med platsen, personalen 
och kompetensen? Personalen tog kompe-
tensen med sig ut genom grindarna och 
till nya företag. Och med hjälp av statliga 

stödpaket byggdes Uddevallaverken och 
1988 intog Volvo staden och platsen. Men 
sedan kom en ny kris och Volvo fick lägga 
ner fabriken i Uddevalla 1993. Idag finns det 
väldigt många företag på varvsområdet och 
de arbetar inom helt olika branscher med 
eller utan koppling till hamnen och varvet. 

att det i dag finns över 5300 företag och över 

Kanske är de stora arbetsplatserna som 
kommit och försvunnit en av orsakerna till 

5600 arbetsställen i Uddevalla kommun.
Att varvet försvann var såklart en tragedi för 

staden och dess invånare, men vi tror, precis 
som Stefan Mattsson säger; att vi har ett 
mycket mer spännande och varierat näringsliv 
i dag. Kanske har vi Uddevallavarvet att 
tacka för det?

Gustaf B Thordén grundade 1958 Thordén- 
stiftelsen som en del i den finansiella rekon-
struktionen av Uddevallavarvet. 1963 köpte 
staten Thordénstiftelsens aktier i Uddevalla-
varvet. Pengarna för den försäljningen blev 
grunden till att stiftelsen sedan dess kunnat 
dela ut bidrag till ”det allmännas fromma i 
Bohuslän”. 
Stiftelsen delar ut bidrag inom främst idrott, 
kultur och föreningsliv i Bohuslän. Stiftelsen 
delar också ut stipendier och Bohuspriset.  
Stiftelsen är även medarrangör till Bohus- 
biennalen. Läs mer på thordenstiftelsen.se

Thordénstiftelsen

Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska förening
Föreningen Uddevalla Varvs- och 
Industrihistoriska förening bildades 
år 2009 och har i dag cirka 125 
medlemmar.

Föreningens främsta uppgift är att 
dokumentera historiken kring tillverkande 
företag, såväl nya som gamla, i alla 
branscher inom Uddevalla kommun. 
Förutom att samla in och digitalisera bilder 
och dokument om Uddevallas industri-
historia, vill de gärna förmedla den kunskap 
som finns i föreningen vidare. De har 
exempelvis gett ut ett antal böcker om 
bland annat Uddevallavarvet, Andersson 
& Callenberg och Musiklivet i Uddevalla. 
Nästa stora bokprojekt är en bok om 
Kampenhofs Bomullsspinneri, Uddevalla 
Tändsticksfabrik och Schwartzman & 
Nordström. 

Uddevallavarvet är ett av föreningens stora 
intresseområden och de beskriver Uddevalla- 

varvet som stadens, utan jämförelse, största 
och viktigaste industri genom tiderna. 
Varvsgruppen träffas regelbundet för att 
organisera, systematisera och digitalisera 
det omfattande bildarkiv på ca 95 000 bilder 
i olika format som föreningen förfogar över. 

Arbetet med att forska kring och doku-
mentera Uddevallas industrihistoria bedrivs 
i olika projektgrupper. Det finns förutom 

Varvsgruppen även en Industrigrupp, en 
Uddevalla Förr-grupp, en Webbgrupp 
och en Filmgrupp. Föreningen medverkar 
dessutom i olika utställningar och gör 
företagsbesök. De håller även föredrag och 
Vembola Kallaste som är arkivansvarig i 
föreningen berättar att lärare och skolklasser 
gärna får höra av sig om de vill lära sig mer 
om Uddevallas industrihistoria.

- För att förstå framtiden och det som 
händer nu så behöver man också ha med 
sig bakgrunden och historien. I våra böcker 
har vi det i skrift och utöver det kommer vi 
gärna ut och håller föredrag säger Lilibeth 
Gustavsson, sekreterare i föreningen. 

Vambola Kallaste, Lilibeth Gustavsson, Janne 
Dahl och Bo Larsson från Uddealla Varvs- och  
Industrihistoriska Förening. Förutom Lilibeth 
har alla arbetat på Uddevallavarvet. 

UDDEVALLA VARVS- OCH  
INDUSTRIHISTORISKA FÖRENING
Grundades:
Antal medlemm

 2009
ar: ca 125

Hemsida: uddevallaindustrihistoriska.se
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Uddevallavarvet
1946-1986
Uddevallavarvet AB grundades 1946 
av skeppsredare Gustaf B Thordén. 
Efter nästan 25 år i Finland återvände 
Thordén efter andra världskrigets 
slut till sin födelsestad Uddevalla 
och byggde här upp ett av världens 
ledande varv. 

Gustaf Thordén föddes 1894 på Söder i 
Uddevalla. Efter skolan arbetade han på 
olika rederikontor och runt 1920 blev han 
erbjuden jobb i Finland och flyttade dit. Där 
var han verksam som skeppsredare fram 
till 1944. En stor anledning till att Thordén 
sedan valde att återvända till Sverige var att 
han under slutet av andra världskriget kände 
stor oro över att ryssarna skulle ta över 
Finland och att hans båtar skulle hamna 
i Ryssland efter kriget. Under sommaren 
1944 började han därför flytta över delar av 
sin rederirörelse till Uddevalla och i januari 
1946 startade han Uddevallavarvet. 

Marken som Thordén köpt från Uddevalla 
kommun visade sig vara svår att bygga 
något på. För att lösa problemet började 
man därför hämta och fylla marken med 
sand från Byfjorden. Lösningen var inte 
optimal då det efter några år visade sig att 
byggnaderna som innehöll centralförrådet 
och den gamla maskinverkstaden började 
sjunka. Under de 40 år som varvet var i drift 
sjönk byggnaden med centralförrådet hela 
96 cm.

Innan Thordén byggde upp varvet i 
Uddevalla reste han till Amerika och köpte 
två kompletta varv som han tog med sig 
tillbaka till Sverige. Hans ursprungsplan var 
att bygga ett varv med 400–500 anställda 
som hade en kapacitet att bygga fartyg 
på upp till 20 000 dwt*. Men i och med 
utrustningen som Thordén köpte med sig 
från USA fick Uddevallavarvet redan från 
början betydligt större dimensioner och 
varvet hade som mest cirka 4000 anställda. 
Ett av världens ledande varv 

Uddevallavarvet utvecklades snabbt och 
kom att bli ett av världens ledande varv. 
År 1959 låg varvet på plats nummer tre i 
världen i fråga om sjösatt tonnage. En av 
anledningarna till att det gick så bra var att 
de tidigt specialiserat sig på att bygga stora 
tankfartyg. Efter kriget var efterfrågan och 

behovet av olja och fartyg som kunde frakta 
oljan stor. 

Den goda konjunkturen inom varvs-
industrin höll i sig och den första Suez-
krisen vid årsskiftet 1956/1957 resulterade i 
mycket stora fartygsbeställningar och fram-
förallt beställningar av tankfartyg. Detta 
innebar att varv över hela världen byggde 
ut sina anläggningar för att kunna möta 
den stora efterfrågan. Krisen löstes dock på 
bara några månader och den stora bristen 
på tonnage byttes snabbt till ett överskott. 
Något som ledde till en hård konkurrens 

inom den internationella varvsindustrin. 
Kring årskiftet 1956/1957 fick Uddevalla- 

varvet en beställning från Amerika på sex 
70 000 dwt turbintankers. För att klara detta 
byggde man Sörviksvarvet. Det nya varvet 
hade bland annat en ny plåt- och svetshall 
och en bädd för fartyg upp till 130 000 
dwt. Byggnationen av Sörviksvarvet blev 
betydligt dyrare än beräknat, vilket var en 
av orsakerna till att Uddevallavarvet fick 
ekonomiska svårigheter i slutet av 1950- 
talet. År 1958 övertogs därför varvet av en 
stiftelse, Gustaf B Thordéns stiftelse för 
allmännyttigt ändamål. I stiftelsen fanns 
representanter för staten, Uddevalla stad 
och fyra större affärsbanker. 

Stora förändringar skedde även inom den 

Uddevallavarvet utvecklades 
snabbt och kom att bli ett av 

världens ledande varv. 

Plåtgård
Föroperationer, plåt
Skärverkstad
Profilgård
Förop. Profil, profilverkstad

1. Plåtlossningskaj
2. 
3. 
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5. 
6.  

Tillarbetat material
Sektionsparkering
Svetshall Sörvik
Bädd IV
Nybyggnadsdocka
Utrustningskaj

7. 
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10. 
11. 
12. 

Bädd III 
Verkstäder, Kasenvarvet
Utrustningspir
Omklädningsrum
Sociala huset
Okänt
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17.
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23.

Elmottagninsstation
Rör- & utrustn. verkstad
Maskinverkstad
Hjälpverkstäder
Bäckabo (f.d. H-kontor)
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Sörviksvarvet 
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Den första 
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inträffar

Gustaf  
Thordén 

flyttar  
tillbaka till 
Uddevalla
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Varvet 
övertogs av 

Gustaf B 
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1962

Bäckabo 
byggs ut med 

700 m2
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”Nanny” var världens 
bredaste och ett av 

världens största fartyg. 

internationella varvsindustrin och under 
1960-talet bröts den västeuropeiska varvs- 
dominansen och den japanska varvsindustrin 
tog över mer och mer. Japan stod efter det 
för ungefär hälften av all nyproduktion 
av fartygstonnage i världen under lång tid 
framöver. Fram till mitten av 1970-talet 
stod Sverige för ungefär 10 procent av den 
samlade världsproduktionen och låg under 
den perioden på en andraplats efter Japan. 
Varven tävlade om vem som 
kunde bygga de största  fartygen

Storleken på fartyg och tankbåtar fortsatte 
att växa under slutet av 60- och 70-talet 
och varven tävlade om vem som kunde 
bygga de största båtarna. Uddevallavarvet 
ville vara med i fighten och som en del i 

0
målsättningen att bygga fartyg uppåt 500 

00–600 000 dwt startades projektet P73. 
P73 var en benämning för en stor utbyggnad 
av verksamheten som höll på från slutet 
av 1973 fram tills början av 1978. Under 
denna period byggdes bland annat en cirka 
100 m lång kaj, en nybyggnadsdocka med 
kapacitet för fartyg upp till 600 000 dwt och 
bockkranen på Sörvik med en höjd på 127,5 
m. Som en del av projektet byggdes även 
det nya huvudkontoret ”Blåkulla” som i dag 
är Uddevallas stadshus. All ombyggnad och 
tillbyggnad påverkade även infrastrukturen 
i Uddevalla och innebar att både järnvägen 
och E6:an fick ny sträckning.
Oljekris och minskad varvsindustri

Hösten 1973 inträffade den så kallade 
oljekrisen vilket fick stora konsekvenser 
för varvsindustrin över hela världen 
och orsakade en stor överkapacitet. I ett 
försök att lösa problemet bildades 1977 
Svenska Varv AB som blev moderbolag för 
samtliga statsägda varv i Sverige, däribland 
Uddevallavarvet. Trots detta reducerades 
den svenska varvsindustrin med cirka 
två tredjedelar på mindre än tio år och 
varv efter varv lades ner. Uddevallavarvet 
gick lite mot strömmen och var fram till 
nedläggningen det enda större varv som 
inte drabbades av någon större personal-

minskning.  Uddevallavarvet kunde under 
större delen av 70-talet även uppvisa ett 
positivt rörelseresultat. Detta berodde 
troligtvis främst på varvets framgångsrika 
försäljningsverksamhet och på att man 
lyckades komma ut på marknaden med rätt 
fartygstyp i rätt tid.

Uddevallavarven levererade totalt 221 
fartyg. Av dessa är det framförallt ett som 
sticker ut lite extra; ”Nanny” – världens 
bredaste fartyg. T/T Nanny på 499 900 dwt 
byggdes i den stora torrdockan på Sörviks-
varvet och var klar för leverans år 1978 till 

Partrederi T/T Nanny, Munkedal. ”Nanny” 
var det största fartyg som någonsin byggts i 
Sverige. Hon var 364 meter lång och 79 meter 
bred och var i och med det världens bredaste 
och ett av världens största fartyg Det var 
meningen att hon skulle följts av ett syster-
fartyg men så blev det inte. 

Under början av 80-talet minskades det 
svenska varvsstödet successivt och de varv 
som år 1984 inte kunde uppvisa lönsamhet 
skulle enligt gällande riksdagsbeslut av-
vecklas. Efter att bland annat ha förlorat en 
viktig beställning av tankers under sommaren 
1984 fick Uddevallavarvet återigen ekono-
miska bekymmer. Vid ett sammanträde 
med styrelserna för Svenska Varv AB och 
Uddevallavarvet AB den 11 december 
1984 beslutades att man skulle ge företags-
ledningen i uppdrag att inleda MBL-
förhandlingar med sikte på nedläggning av 
Uddevallavarvet under 1986. Varvets sista 
fartyg levererades i juni 1986 och i och med 
det avslutades en 40 årig skeppsbyggeriepok 
i Uddevalla. 

GUSTAF B THORDÉN
Född: 25 maj 1984, Uddevalla
Död: 30 juni 1963, Sotekanalen
Yrke: Redare och grundare av  
Uddevallavarvet

År 1978 levererades ”Nanny” som med sina 499.900 dwt och en bredd på 79 meter var världens 
bredaste och ett av världens största fartyg. 

Källor: Skriften ”Uddevallavarvet” som gavs ut av Uddevalla- 
varvet AB i december 1985. Böckerna Uddevallavarvet del 
1 och del 2 som gavs ut av Uddevalla Varvs- och Industri-
historiska Förening 2016. Vambola Kallaste, Lilibeth 
Gustavsson, Janne Dahl och Bo Larsson från Uddevalla 
Varvs- och Industrihistoriska Förening, 

Foto och Illustration: Uddevalla Varvs- & Industrihistoriska 
förening.

*dwt betyder dödvikt och är en förkortning på engelska 
deadweight tonnage. Dwt är ett mått på ett fartygs maximala 
lastförmåga (vikten av last, bränsle, förråd, besättning och 
passagerare). 1 dwt = 1000 kg.

1973 1977 1978 1984 19861963

Gustaf B  
Thordén  
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drunknings-
olycka
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Bädd IV 
byggs ut, flera 

Sörvik

 anläggnings-
arbeten på 
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Utbyggnad  

och 
av Bädd III 

av svets-
hallen klar
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oljekrisen 
inträffar. 

Byggprojektet 
P73 inleds
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Inflyttning i 
nya trä- 

verkstaden

1975

Inflyttning i 
nya huvud

kontoret
-

Svenska Varv 
AB bildas

Byggprojekt 
P73 är klart. 
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bockkranen
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ning tas

 
-
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Uddevallavarvet var det enda 
varvet i Sverige som Gustaf 

Mattsson inte arbetade med 

Utan varvet ingen Mattsson 
koncern i Uddevalla?

I slutet av 50-talet var 
Gustaf chef för varvets 

optiska ritkontor 

Mattssongruppen har arbetat med 
alla svenska varv, förutom ett;  
-Uddevallavarvet. Trots det är det 
med stor sannolikhet tack vare 
varvet som Mattssongruppen har 
funnits och verkat i Uddevalla i snart 
60 år.   

Mattssongruppen grundades av Gustaf 
Mattsson år 1961 och ägs i dag, efter 
nästan 60 år, fortfarande till 100 procent av 
familjen Mattsson med Gustafs son Stefan 
som koncernens ordförande. Gustaf föddes 
och växte upp i Lödöse och hade det inte 
varit för att han år 1949 blev erbjuden 
jobb på Uddevallavarvet så tror Stefan att 
Mattssongruppen hade legat i Lödöse eller 
kanske i Göteborg. 

För även om företaget Mattssongruppen 
inte arbetat med Uddevallavarvet så har 
dess grundare Gustaf Mattsson arbetat 12 år 
på varvet. I slutet av 50-talet var Gustaf chef 
för varvets optiska ritkontor och hade en 
massa idéer om hur avdelningen och arbetet 

kunde utvecklas. Idéerna uppskattades inte 
av alla cheferna, som tyckte att han skulle 
ägna sig åt sitt vanliga jobb istället. Gustaf 
och ledningen kom därför överens om att 
det var bättre att han slutade på varvet och 
startade eget. 
Gustaf Mattsson Optisk Rutbyrå 

År 1961 grundades Gustaf Mattsson 
Optisk Ritbyrå som senare bytte namn till 
FKAB, Fartygskonstruktioner AB, som 
finns kvar än i dag. Till en början var de fyra 
anställda inklusive Gustaf själv och hans 
fru. Men efter cirka 10 år hade företaget 
vuxit rejält och hade då cirka 1200 anställda. 
Gustaf arbetade som rationaliseringskonsult 
och erbjöd företag smartare och bättre lös-
ningar rent tekniskt. 

- En del tyckte att han pratade för mycket.
Istället för att konsulta om hur man ska rita, 
konstruera och bygga mallar, så tyckte de att 
han kunde visa hur det skulle gå till, berättar 
Stefan Mattsson. 

Därför startade Gustaf år 1963 FEAB, 
Fartygsentreprenader AB, som arbetade 
både med bemanning åt varven och med till-
erkning i egna verkstäder. Sedan rullade 

det på och koncernen förvärvade bland 
v

annat Marstrandsverken och Uddevalla 
Gjuteri och Mekaniska Verkstad, som 
senare delades upp och blev Junoverken AB 
och UMV, Uddevalla Mekaniska Verkstad 
AB. År 1968 utökade man även med UFAB, 
Uddevalla Finmekanik AB. 

eftersom han inte ville ta personal ifrån 

Mattssongruppen och personalstyrkan 
växte men det dröjde flera år innan man 
lät någon från Uddevallavarvet börja i 
företaget. Gustaf införde nämligen ett 
anställningsstopp när det gällde personal 
från Uddevallavarvet under de första åren, 

ed m. För även om Uddevallavarvet var det 
enda varvet i Sverige som Gustaf Mattsson 
inte arbetade med, fanns det enligt Stefan 
ingen konflikt mellan dem. 

Stefan berättar att de första åren var helt 
och hållet varvs- och fartygsrelaterade men 
sedan kom varvskrisen då Sverige som 
varvsnation mer eller mindre säckade ihop. 
Mattssongruppen hade redan på 70-talet 
börjat styra om till icke marinproduktion och 

Gustaf Mattsson grundade Mattssongruppens första bolag Gustaf Mattsson Optisk Ritbyrå (numera FKAB) år 1961. 
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utökat verksamheten i andra riktningar än den 
marina sidan. Idag har inte Mattssongruppen 
någon varvsinriktad verksamhet alls. De 
enda bolagen som har en marin koppling är 
FKAB och det relativt nya dotterbolaget 
METS som sysslar med marin elektronik 
och automation. Tillsammans utgör dessa 
bolag endast cirka tio procent av hela 
bolagets verksamhet. 

Mattssongruppen idag är en koncern 
med många inriktningar och på många 
olika platser i världen. I Sverige har man, 
förutom i Uddevalla, verksamhet både i 
Säffle, Göteborg och Shanghai. 

Stefan är i högsta grad fortfarande involv-
erad i verksamheten där även hans barn är 
väldigt delaktiga. Han har arbetat inom 
koncernen i snart 45 år, bortsett från några 
år på 80-talet. Stefan minns nedläggningen 

av varvet och rivningen av bockkranen 
och tycker som många andra Uddevallabor 
att det var tragiskt när varvet försvann. 
Han säger att det tog 25 år för staden att 
återhämta sig men att det var ofrånkomligt 
och att det trots allt kommit något gott av det. 

Nu har vi ett mycket mer 
spännande och diversifierat 

näringsliv med många 
offensiva och bra företag

- På den tiden hade vi ett stort Uddevalla-
varv, vi var som en bruksort. Men det stora 
trädet, som visserligen försörjde många, 
skuggade även en del nystarter, vill jag 
hävda. Nu har vi ett mycket mer spännande 
och diversifierat näringsliv med många 
offensiva och bra företag, säger Stefan. 

Det finns två frågor som Stefan anser 
r extremt viktiga för Uddevallas framtid. ä

Det ena är att få till ett attraktivt, levande 
och bra centrum. Det andra att fortsätta 
kämpa för ett dubbelspår från Göteborg till 
Uddevalla. Minskade pendlingstider skulle 
innebära ett stort lyft för staden och leda 
till fler invånare, tror Stefan. Han säger att 
Uddevalla har ett läge i världsklass med 
hamn, järnväg och motorvägar och med 
ett dubbelspår för järnvägen tror Stefan att 
staden skulle kunna få 75 000 invånare.  

MATTSSONFÖRETAGEN I UDDEVALLA 
AKTIEBOLAG
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsår: 1967 (Gustaf 
Mattsson bildade Gustaf Mattsson 
Optiska Ritbyrå 1961).
Antal anställda: 185 st
Hemsida: mattsson.se
Källa: allabolag.se (2020-05-14)

Stefan Mattsson tillsammans med sin pappa Gustaf Mattsson Stefan Mattsson, Mattssongruppens ordförande 
och son till grundaren Gustaf Mattsson.

OJV-OES AB
Företaget Objective- Offshore & 
Energy Scandinavia AB startades 
2014, efter att grundaren Oliver 
Bengtsson fått en förfrågan om att
sätta ihop ett team och ansvara 
för bygget av en SEMISUB boende-
plattform åt det kinesiska företaget 
CIMIC Raffles Offshore Engineering. 

 

2014 startade Oliver företaget Objective-
Offshore & Energy Scandinavia AB som
bygger och driver offshore-enheter. De till-
handahåller nya och begagnade bostads-
fartyg/SEMISUB (så kallade floatels) till 
marknaden. Företaget utför även olika 
konstruktions och inspektionstjänster till 

 
 

företag inom olje- och gasindustrin. Objective- 
Offshore är även delägare i företaget Ogenus 
Offshore som är ett Englandsbaserat be-
manningsbolag för offshoreverksamhet. 

ett avtal med China Merchant för inspektion 

Objective-Offshore & Energy Scandinavia 
AB har idag 3 anställda, övrig personal hyrs 
in. Förutom att kontrollera underhåll av 
riggar för CIMC Raffles har de bland annat 

av deras offshore-enheter. Ett avtal som 
Oliver säger kommer utvecklas ytterligare 
inom en snar framtid. 

OBJECTIVE - OFFSHORE & ENERGY 
SCANDINAVIA AB
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsår: 2014
Antal anställda: 3 st
Hemsida: ojv-offshore.com/ 
Källa: allabolag.se (2020-05-14)

Ene
Oliver Bengtsson, VD på Objective - Offshore & 

rgy Scandinavia AB
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Från varvet till TV och teater
Rigg Olle har varit verksam inom 
riggaryrket i 50 år. Han började sin 
bana på Vindövarvet i Nötesund 
år 1970. Därefter arbetade han på 
Uddevallavarvet innan han startade 
egen firma. Med tiden har det blivit 
allt mindre arbete på varv och 
båtar och allt mer inom teater och 
showbusiness där Rigg Olle numera 
är ett välkänt namn i branschen.

Rigg Olle, eller Olle Jacobsson som han 
egentligen heter, fick sitt första jobb som 
riggare genom en pappan till en kompis år 
1970. Redan efter några dagar kände han 
att det var det här han ville arbeta med, en 
känsla som fortfarande finns kvar efter 50 
år inom yrket. Efter fyra år i Nötesund fick 
Olle jobb på Uddevallavarvet men efter 
några år blev han övertalad att komma 
tillbaka till Nötesund. Olle återvände dock 
på våren 1981 till Uddevallavarvet och blev 
kvar där tills han startade eget år 1983. 
Från fartyg till teaterscenen 

I början hade han främst arbete på segel-
båtar och inom industrin men idag är hela 95 
procent av alla Olles uppdrag inom teater och 
showbusiness. Teatervärlden kom han i 
kontakt med när han på ett kalas träffade 
ägaren till en firma i Göteborg som tillverkar 
strålkastare. Han undrade om Olle kunde  
göra säkerhetsvajrar till deras strålkastare. 
Olle visste inte riktigt vad det var men det 
hindrade honom inte från att ta sig an jobbet. 

Det första han märkte var att han stack 
sig på vajrarna. Eftersom folk inom den här miljön inte använder handskar på samma 

sätt som inom industrin bestämde sig Olle 
för att göra vajrarna som han tyckte att de 
borde se ut. Olle tillverkade och skickade 
ut några prover som blev väl mottagna och 
ryktet om Rigg OIle och hans vajrar, som 
fått namnet Lightsafe, spred sig i branschen. 

- Det var till och med så att en av de stora 
distributörerna i branschen gjorde ett plagiat 
av mina vajrar i Asien. Jag blev först lite för- 
bannad men sen tänkte jag att om man gör en 
produkt som någon vill kopiera så är den nog 
bra. Efter några år kom de dessutom tillbaka 
eftersom deras kunder inte ville ha plagiatet, 
de ville ha mina originalvajrar, berättar Olle.

Numera är Rigg Olle ett välkänt namn i 
branschen och en av Olles absoluta speciali- 
teter är att flyga människor över scen med 

hjälp av vajrar och säkerhetslinor. Han 
berättar att det är viktigt att skapa ett 
förtroende med skådespelarna om man ska 
lyfta dem 8-10 meter upp i luften. Olle har 
bland annat flugit Carola ut över publiken 
under Melodifestivalen 2003 och han har vid 
ett flertal tillfällen varit med och gjort saker i 
underhållsprogram på TV, till exempel Let´s 
Dance. Ett annat stort jobb var när Friends 
Arena byggdes och de ville ha ett höj och 
sänkbart system för att kunna täcka för de 
delar av läktaren som inte användes. 
Sveriges första riggarmästare 

mästarbrev inom yrket. Då bestämde han 

Olle har ett gott rykte i branschen men 
han ville gärna ha behörighet också. Därför 
kontaktade han Hantverkarföreningen för 
att höra sig för om mästarbrev. Olle fick 
reda på att det aldrig tidigare delats ut något 

sig för att bli den första riggarmästaren i 
Sverige, vilket han blev i december 1987. 
Sedan dess har det delats ut tre mästarbrev 

Riggmästare Olle även kallad Rigg Olle har som specialitet att flyga människor över scenen. 

Det är viktigt att skapa ett 
förtroende med skådespelarna 

om man ska lyfta dem 8-10 
meter upp i luften

Bilden är från 70-talet och föreställer Olle på 
ett av Uddevallavarvets fartyg.
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Efter 50 år i riggaryrket tycker 
Olle fortfarande att det är lika 

roligt och han kommer att 
hålla i så länge han orkar

och två gesällbrev inom riggaryrket. 
Olle berättar att det sker ett stort genera-

tionsskifte i branschen just nu. Han hoppas 
att de yngre tar tillvara all den erfarenhet 
och kunskapen som den äldre generationen 
riggare besitter. För att sprida sin kunskap 
vidare har Olle bland annat undervisat 
på flera teaterskolor, både i Sverige och 
utomlands. På samma sätt som han har lärt 
sig yrket av duktiga yrkesmän så vill han 
själv nu föra det han kan vidare. 

Olle fyller snart 70 år och sovrar lite 
mer bland jobben nu för tiden. Tankarna 
på att det kommer en dag när det är dags 
att sluta kommer av och till, men han säger 
att han definitivt inte är där än. Efter 50 år 
i riggaryrket tycker Olle fortfarande att det 
är lika roligt och han kommer att hålla på så 
länge han orkar. 

RIGG-OLLE AB
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsår: 2010
Antal anställda: 2 st
Hemsida: riggolle.se
Källa: allabolag.se (2020-05-14)

VAD GÖR EN  
RIGGMÄSTARE?

Att rigga betyder förenklat att sätta 
upp något. En riggmästare kan 

ha olika inriktningar; äldre båtar, 
fartyg och tågvirke, moderna 

segelbåtar med moderna material 
och tillbehör. De kan även arbeta 

inom scen- och teatervärlden, 
offentliga installationer och/eller 

med en blandning av dessa. 
Källa: Wikipedia

På bilden syns nybygge 313 Oktella på provtur 
den 16 februari 1982.

Sailyard bygger exklusiva 
båtar av hög kvalitét

Efter att ha utbildat sig till finsnickare 
och båtbyggare började Magnus 
Larsson som lärling på ett numera 
nerlagt båtvarv på Orust. Efter 
att ha skaffat sig erfarenhet inom 
yrket och ett gott rykte i branschen 
startade han det egna företaget 
Sailyard och började bygga båtar 
i Uddevalla. 

När Magnus Larsson startade eget 
inom båtbyggarbranschen var tanken 
till en början att producera egna ribbåtar 
av märket Monkirib. Efter en lite trög 
start med ribbåtarena fick han frågan om 
han ville börja tillverka båtar åt Arcona 
Yachts och senare även åt Najad. Magnus 
tackade ja och det visade sig vara ett bra 
beslut då företagen numera har förlagt 
nästan all sin produktion till Uddevalla. 
Samarbetet med Acrona Yachts och Najad 

har vuxit kraftigt de senaste åren och de 
egna ribbåtarna har tvingats stå tillbaka 
lite, så idag är den delen vilande.

Kundens drömmar är Sailyards högsta 
prioritet och de arbetar för att förstå och 
förverkliga kundens önskemål. För många 
kunder är det viktigt att ha möjlighet att 
besöka företaget och se hur de jobbar, 
berättar Magnus. Framförallt är det många 
som vill komma och titta när deras egna 
båtar byggs. Det är en av anledningarna 
till att lokal och placering är viktig. 
Magnus fick ett väldigt bra första intryck 
av företagets lokaler på Benders området 
och såg direkt att de hade vad som krävdes 
för att bygga båtar av hög kvalitét och för 
att skapa en bra arbetsmiljö. 

Båtbranschen utvecklas hela tiden 
och det gör även Sailyard. Numera till-
verkar man fler och fler av de delar och 
komponenter som används till de exklu-
siva premiumbåtarna i de egna lokalerna. 
Företaget har i dag 11 anställda men enligt 
Magnus kommer de att behöva anställa 
fler i takt med att bolaget fortsätter växa. 

SAIL YARD AB
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsår: 2013
Antal anställda: 11 st
Hemsida: sailyard.se
Källa: allabolag.se (2020-05-14)Magnus såg potentialen när han besökte 

lokalerna på Benders området första gången. 

En nybyggd segelbåt sjösatt och färdig för leverans från SailYard.
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Gamla varvsområdet i dag

Platsen dominerades under 40 år av 
ett företag, Uddevallavarvet. I dag 
finns där en uppsjö olika företag och 
verksamheter inom en mängd olika 
områden och branscher. Vi har listat 
några av dem här. 

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska 
förening har i sina böcker Uddevallavarvet 
Del 1 och 2 gjort en sammanställning över 
de företag som var verksamma på platsen 
när böckerna gavs ut år 2014. Sedan dess 
har några försvunnit och andra tillkommit. 
I böckerna finns även en lista med cirka 40 

verksamheter som etablerade sig på varvs- 
området i samband med, eller efter att varvet 
lades ner, men som år 2014 inte längre fanns 
kvar på området. 
Uddevalla kommun har stora planer för hur 
staden ska utvecklas och i dessa planer inne- 
fattas även hamnen och det gamla varvs-
området. Mer om det kan ni läsa nedan.
Platsen har med sin närhet till hamnen, järn- 
vägen och E6:an ett bra läge och utvecklar 
man den ytterligare så har den alla möjlig-
heter att bli en perfekt plats för moderna och 
satsande företag. 

23
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Nytaget flygfoto över området där Uddevallavarvet låg mellan 1946-1986  

Uddevalla Hamnterminal1.
Byggmontage2.
Emil Lundgren2. 
NetDesign Capewax2.
Uddevalla Segel & Presenningar2.
Acrius 3. 
Bohusläns Skärgårdstrafik3.
EL Väst Installations3.
Feelgood Företagshälsovård3. 
Lanpro Internetwork3.
RPC (Rescue Poor Child)3.
Securitas3.
Uddevalla Tryckeri3.
Weléns Massage & Friskvård3.
Zeatec Marine3.
ScanFast Scandinavian Fastening4. 
Kynningsrud5. 
ProAccess Sweden5.
Kynningsrud 6.
Svensk Cater Uddevalla7. 
Friskis & Svettis8.
Fiskeberget Förvaltning9.
Gorrviken Förvaltning9.
Korstensholmen Förvaltning9.
Kålgårdens Redovisning & Förvaltning9.
Kärranäs Förvaltning9.
Vrångelyckan Förvaltning9.
Uddevalla Stadshus10.
Ejf Casetellon Truck & Trading11.
Sandinge Bogsering & Sjötransport12.
Zeatec Electro13.
AZELIO14.
Martin & Servera14.
Nordic Leather Group14.
PostNord Företagscenter14.
Premier Service Sverige15.
Restaurang Kärranäs15.
Svenska Byggrupppen15.
Benders Sverige16.
Graniten17.
LifeClean International17.
Stålprofil17.
Stålprofil Academy17.
Elkomposit18.

Uddevalla växer västerut
Uddevalla kommunfullmäktige tog 
för några år sedan ett beslut om en 
områdesplan med arbetsnamnet 
Staden växer västerut. Områdes-
planen ska ta tillvara på Uddevallas 
fantastiska läge och vara väg-
ledande för framtida planering och 
utveckling av staden.

Planen är att Uddevalla under de 
kommande 30 åren ska växa från Västerbron 
ut till Skeppsholmspiren, på båda sidor om 
Bäveån. Kommunen vill utnyttja området 
till framförallt attraktiva bostäder och 
kontorslokaler med fina gångstråk längs 
vattnet. Platser som tidigare varit parkering 
och industrimark ska fyllas med handel, 
bostäder, grönområden och nya mötesplatser. 

En stadsutvecklingsvision har tagits fram 

och kommunen har anlitat landskaps-
arkitekter och experter med erfarenhet av 
liknande projekt. Samtidigt måste man 
ta hänsyn till de geografiska och klimat-
mässiga utmaningarna som Uddevalla har, 
till exempel översvämningsproblemen  kring 
Bäveån, risk för ras samt miljöläckage och 
marksanering. 

I och med att staden växer mot väster så 
påverkas även den verksamhet som ligger 
på platsen i dag. Ett exempel är Uddevalla 
hamn som kommer få flytta på delar av 
sin verksamhet i takt med att staden växer. 
Samtidigt som staden växer så utvecklar man 
hamnen med tillhörande infrastruktur och 
industriområde till ett modernt hamnområde 
som är hållbart både ekonomiskt och miljö-
mässigt. Det kommer dels investeras i det 

befintliga området vid Sörvik och färdigställas 
ett nytt industriområde på Fröland. Detta inne- 
bär en möjlighet att vidareutveckla nuvarande 
hamnverksamhet med nya företag och nya 
affärer. 
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Bohusläns museum i fysiskt och digitalt format
För den som vill lära sig mer om 
Uddevallavarvet och om stadens 
historia i övrigt kan vi rekommendera 
ett besök på Bohusläns museum. 
Museet som är ett av Sveriges mest 
välbesökta, erbjuder utställningar 
både på plats i centrala Uddevalla 
och digitalt på DigitaltMuseum. 

Bohusläns museum som har cirka 275 000 
besökare varje år har flera basutställningar 
och tillfälliga utställningar. I basutställningen 
Uddevalla genom tiderna visas ett avsnitt 
om Uddevallavarvet AB med bland annat 
fartygsmodeller, varav T/T Nanny är en. Man 
kan även titta på svetsutrustning, ritinstrument 
och kläder som arbetarna på varvet hade på 
sig. I utställningen visas även filmen Udde-
vallavarvet 1946-1986 som togs fram under 
1990-talet med hjälp av bidrag från Gustaf B. 
Thordéns Stiftelse. 

När varvet lades ner dokumenterade och 
samlade museet in närmare 200 föremål, 
berättar Anna-Lena Segestam Macfie som 
är Antikvarie på Bohusläns museum. Utöver 
det har museet bland annat en samling med 
målningar, modellbåtar, litteratur samt cirka 
200 filmer och 4700 fotografier från Udde-
vallavarvet. Allt finns inte med i utställ- 
ningarna men Anna-Lena säger att besökare 
kan ta del av det mesta av materialet efter 
tidsbokning. 

Merparten av det insamlade materialet 
samt den digitala utställningen Varvet och vi 
finns dessutom tillgänglig digitalt på Digitalt-
Museum. Det innebär att du kan ta del av 

Uddevallavarvets historia och mycket annat 
även när museet inte är öppet. En möjlighet som 
har varit extra värdefull under våren eftersom 
museet tvingades stänga för besökare på grund 
av coronaviruset. Trots stängningen berättar 
Sebastian Thorén som är kommunikatör och 
Ulrika Amnefjord som är konferensansvarig att 
arbetet pågår för fullt på museet. 

- Många människor associerar vårt museum 
med utställningar, program, butik och 
restaurang. Men vår organisation omfattar så 
mycket mer än så och trots att den publika 
verksamheten är stängd har arkeologin, 
kulturmiljövården och det ständiga arbetet 
med samlingarna inte påverkats nämnvärt, 
säger Sebastian och Ulrika. 

Stängningen av den publika delen har dess-

utom inneburit stora utvecklingsmöjligheter 
inom det digitala området och gjort det möjligt att 
förbättra och tillgängliggöra fler delar av museet 
digitalt. Museet fyller en viktig roll i samhället, 
i Uddevalla med omnejd. 

När den här tidningen går till tryck hoppas 
museet kunna öppna upp igen den 15 juni 
med anpassningar utifrån Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer. Sebastian och 
Ulrika berättar att de ser fram emot att väl-
komna besökarna tillbaka. 

BOHUSLÄNS MUSEUM
måndag 10-16, 

tisdag-torsdag 10-20, söndag 10-16
Hemsida: 
DigitaltMuseu

bohuslansmuseum.se
m:  

digitaltmuseum.se/owners/S-BM

Ordinarie öppettider: 

Sebastian Thorén och Ulrika Amnefjord vid modellen av fartyget ”Nanny”.

Framtidsvision av området kring Bäveån i centrala Uddevalla. Illustration: Liljewall arkitekter. 

Framtidstankar
Det finns tankar om att göra den nya 
stadsdelen självförsörjande på energi. 
Det kan handla om solceller på taken 
och annat. Ett skredsäkrings- och san-
eringsarbete behöver dock göras på 
det gamla varvsområdet innan det kan 
byggas något där. 
I samma anda har Uddevalla kommun 
tillsammans med bland annat forsknings- 
institutet RISE, ansökt om projektmedel 
för att utveckla ett emissionsfritt (läs 
utan koldioxid-utsläpp) hamn- och 
industriområde på Fröland. Ambitionen 
är att utveckla egen energiproduktion 
genom bland annat solceller och 
vindkraftverk. 
Överskottsenergin ska lagras som vät-
gas och användas i bränsleceller för 
att skapa värme och el när solen inte 
lyser eller när vinden inte blåser. 
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Avs. Avdelningen för Hållbar tillväxt
Stadshuset Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla 

 

Välkommen till Uddevalla!
Arbeta och bo där du har semester

KALENDARIUM

OBSERVERA
På grund av Coronaviruset ber vi er 
kontrollera med respektive arran- 
gör för att ni säkert ska veta om 
nedanstående arrangemang har 
ställts in eller flyttats efter att denna 
tidning gått till tryck!

Besök gärna UDDEVALLA.COM för 
mer information om vad som hän-
der i Uddevalla. 

JUNI

PANTAENIUS BOHUSRACET
Distanskappsegling för kölbåtar 
med två besättningsmän. 
Tid: 25-28 juni
Plats: Uddevalla hamn
Arr: Segelsällskapet Viken-Ägir

JULI

UDDEVALLA DANSFESTIVAL
Västkustens största dansbands-
festival med ett nytt dansband  
på scenen varje kväll. 
Tid: 7-10 juli
Plats: Lane Loge
Arr: Lane Loge

BASSHOLMENDAGEN
Upplev historien på Bassholmens 
museum och fira Bassholmen-
dagen. 
Tid: 11 juli
Plats: Bassholmen
Arr: Uddevalla Turism AB/ 
Föreningen Allmogebåtar

UDDEVALLA SWIMRUN
En kul tävling och en grym 
utmaning som riktar sig till både 
amatörer och elitmotionärer. 
Tid: 25 juli
Plats: Uddevalla hamn
Arr: Challenger Uddevalla

AUGUSTI

ODDEBOLLEN
En av Sveriges största fotbolls-
cuper för ungdomar.
Tid: 31 juli - 2 augusti
Plats: Landbadet/Gustafsberg
Arr: IK Oddevold

WILD AND CRAZY CRUISING
The cars - The music - The lifestyle.
Tid: 8 augusti
Plats: Glimmingen
Arr: Rock´n´Roll West

GUSTAFSBERGSDAGARNA
En återblick till forna tiders glans-
dagar.
Tid: 8 - 9 augusti
Plats: Gustafsberg
Arr: Gustafsbergsstiftelsen

UDDEVALLA GRAND PRIX OF 
SWEDEN
VM i motorcross
Tid: 15 - 16 augusti
Plats: Glimminge Motorstadion
Arr: BMK Uddevalla

SEPTEMBER

UDDEVALLA OPEN
En nordisk turnering för idrottare 
med funktionsnedsättning  
(parasport) 
Tid: 4-9 september
Arr: Uddevalla Open Parasport

BAGGETOFTA
En unik föreställning om  
Uddevalla med musik, humor och 
starka känslor. 
Tid: 11-12 september
Plats: Gustafsberg
Arr: Musik i Bohuslän/Provolo

UDDEVALLA MOTORSHOW
En utställning i världsklass för den 
motorintresserade på Svensk-
holmen. 
Tid: 12 september
Plats: Svenskholmen
Arr: Uddevalla Motorshow

KIDZ CITY RACE FOR FRIENDS
Gratis hinderbana för barn. 
Tid: 12 september
Plats: Hasselbacken
Arr: TVR Sport och Näringsliv AB

RUN DIRT RACE
Ett hinderbanelopp längs  
Sveriges vackraste kust.
Tid: 19 september
Arr: Samhällsmedia/ 
Challenger Uddevalla

LOCAL FOOD MARKET
En matupplevelsedag, med  
underhållning och musik.  
I samband med Run Dirt Race.
Tid: 19 september
Plats: Museiparken
Arr: Samhällsmedia

APPEN UPPLEV UDDEVALLA
Ladda ner appen Upplev Uddevalla 
för att på ett snabbt och enkelt 
sätt hålla dig uppdaterad om vilka 
evenemang som finns i kommunen. 
Många evenemang har tvingats 
ställa in och mångas sommarplaner 
har ändrats, därför är det extra 
bra att få snabb information om 
vad som finns att se och göra i 
Uddevalla direkt i mobilen. Appen 
finns att ladda ner för både iOS och 
Android. 

GUSTAF B. THORDÉNS PARK
För att hedra grundaren av Udde-
vallavarvet döptes parken vid
järnvägsstationen om till Gustaf B. 
Thordéns park år 2018. 
Minnesmonumentet över Gustaf 
Thordén som tidigare varit placerat 
vid Kampenhof flyttades till parken  
i samband med namnbytet. 
Minnesmonumentet är en gåva 
till staden från Thordénstiftelsen. 
Parken kallades tidigare Skansplan 
och anlades av stadsträdgårds-
mästare Axel Hansen och invigdes 
1946. 

 

Vi på avd. för 
Hållbar tillväxt 

önskar er en  
trevlig sommar
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