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Gamleby Rör firar 60 år
Gamleby
Den 1 februari har Gamleby Rör AB
funnits i sex decennier. Familjeföre-
taget sysselsätter i dag sex perso-
ner, inklusive ägaren.
Det var på vårvintern 1958
som Ingemar Merell starta
de Gamleby Rör, ihop med
bröderna Folke och Tore
Ottosson.
Till en början höll de till

i logen på Eldslösa, Gamle
by, där det nu är lantbruks
museum, och senare i källa
ren under nuvarande Elajo,
där Gamleby Däck & Motor
centrum finns i dag.
Lokalerna på Rosendals

vägen i Gamleby inköptes

1967.Där var tidigaremejeri.
Ägaren Stefan Merell är

son till Ingemar, som grun
dade företaget. I somraskun
de Stefan fira 40 år på sam
ma företag, vilket han tyck
er känns lite tudelat.

Det är en lång tid. Å andra
sidan har jobbet varit om
växlande. Ofta har det inne
burit överraskningar och
problem som måste lösas
på plats. Han har också fått

träffa mycket folk under
årens lopp.
–Skulle man ha stått på

samma ställe i 40 år hade
det varit skillnad.
Sedan var han tidigt in

ställdpåattdet skullebliden
här yrkesbanan.Han förstod
att han skulle ärva företaget
efter sinpappaochkändeett
ansvar att förvalta det som
pappan hade byggt upp.

Stefans hustru, Susanne, har
inte varit med lika länge i
företaget. Hon har tidigare
jobbat inom vården, på en
gruppbostad, och även varit
egenföretagare:
–JagöppnadeByfiket 1998

tillsammansmedenkollega
och hade det i drygt två år.

Nu har hon jobbat på
Gamleby Rör sedan 2002.
En del av det som hon nu
gör, skötte tidigare Margot
Merell, Stefansmamma, som
jobbademånga år i firman.

I slutet på 60-talet var det
36 montörer och det räck
te ändå inte till för alla jobb,
utan personal fick lånas in
från Oskarshamn.
I dag jobbar sex personer

i företaget, varav tre ärmon
törer. Förutom Susanne och
Stefan finns det en person
anställd på lagret.
Gamleby Rör gör en hel

del jobb lokalt,men tar även
mer långväga uppdrag som
Nyköping och Linköping.
–Det är när vi har samar

betat med andra Gamleby
företag, somvi har haft jobb
där, förklarar Susanne.

En av de anställda är mon
tören Philip Marklund, som
bor i Västervik och pend
lar till Gamleby. Han trivs

med sitt varierande jobb.
–Det är allt från att byta

packning i toastolar till jobb
på industrier och stora går
dar.

Tidigare bodde han i Linkö
ping,menhan tycker att det
är roligare och mer person
ligt att arbeta i ettmindre fö
retag, på en mindre ort. En
del avkundernaär andrage
nerationensomanlitar sam
ma firma, har han fått veta.
–Sedanärdethärliga vyer

hela tiden, när man är ute
och åker, säger han entusi
astiskt.
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Skulleman
ha stått på

samma ställe
i 40 år hade det
varit skillnad.

Stefan Merell om att arbeta
för samma företag i 40 år

Jubileum. Gamleby Rör fyller 60 år. På bilden ses ägaren Stefan merell och hans fru, Susanne merell, som är anställd i företaget. Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

möter kunderna. Susanne merell har flera arbetsuppgifter,
bland annat i receptionen.

utställning. Ett par av rummen är vikta för utställning av
de produkter som säljs.

montör. Philip marklund byter packning i en toastol, en av
många arbetsuppgifter.


