	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  
Nu övergår företaget Pille Repmakar’n i ny ägo
och byter namn till Rep & Rigg Skeppsholmen AB
Riggmästare Sven-Erik Andersson – mera känd som Pille Repmakar’n – startade sitt företag
1976 och etablerade sig i Råseglarhuset på Skeppsholmen april 1980. Pille kom att bli ett mycket
respekterat namn i branschen både här hemma och internationellt.
Den verksamhet som Pille byggde upp med riggverkstad och tågvirkeshandel kom att bli
välkänd och uppskattad. Främst för Pilles gedigna kunnande och ett unikt och brett sortiment av
rep och riggtillbehör, men också för den speciella miljön och tjärdoftande atmosfären.
Det nya företaget kommer att arbeta vidare i samma anda och tradition av genuint kunnande och
seriöst kundbemötande, och med ett fortsatt brett sortiment av tågvirke och riggdetaljer. Med en
stark vilja att bevara tidigare kvaliteter och atmosfär samtidigt som en utveckling och anpassning
till modern teknik kommer att ske.
Ägandet övergår 1 maj, och då kommer öppethållandet att öka från 2 till 5 dagar i veckan
samtidigt som möjlighet till kortbetalning införs.
Anders ’Silja’ Lorentzon är huvudägare till det nya företaget. Anders är en erfaren seglare och
har drivit flera egna företag tidigare. Han har erfarenhet från en rad yrkesområden, bland annat
som snickare, och från idrotts- och friluftsområdet. Erfarenheter som på många sätt är värdefulla
för övertagandet av Pille Repmakar’n.
Så varmt välkommen till Rep & Rigg Skeppsholmen AB där ni fortsatt kommer att återfinna ett
mycket brett sortiment, ett gediget yrkeskunnande, en tjärdoftande atmosfär … och dessutom
fullt öppethållande och moderna betalningsmöjligheter.
Det nya företaget Rep & Rigg Skeppsholmen AB övertar Pilles telefon 08 – 611 01 44, och har
tillåtelse att efter sitt eget namn lägga till (f.d. Pille Repmakar’n).
	
  
Stockholm / Skeppsholmen i april 2016

Gunnar Westin

Anders ’Silja’ Lorentzon

Anhörig till Pille som drivit firman
sedan Pille avled augusti 2013

huvudägare till Rep & Rigg Skeppsholmen AB

070 – 574 99 95
gunnarwestin@telia.com
www.pillerepmakarn.se

arb 072 – 889 75 42
priv 070 – 40 40 925
info@reporigg.se
www.reporigg.se (fr.o.m 10 maj)

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

