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Ab Dalsbruks Fabrik Oy, Oy DB Marina Ab och Kimitoöns kommun är tillsammans parter i en affär som 
lösgör industriområdet Valsverksholmen i Dalsbruk från konkursboet efter stålföretaget FNsteel Oy Ab. 
Affären genomfördes på fredagen.

– Kommunen har jobbat långsiktigt med stöd av en sakkunnig konsult för att hitta investerare och utveck-
lare för Valsverksholmen och för att få en affär till stånd. Vi är glada och nöjda, men också medvetna om att 
det är först nu som det verkliga arbetet med att få igång verksamhet och utveckling på området börjar, för att 
så småningom få nya arbetsplatser till Dalsbruk och Kimitoön, säger Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta.

Konkursboet har aktivt arbetat för en försäljning av området sedan FNsteels konkurs sommaren 2012. 
– Från konkursboets sida är vi väldigt nöjda med att fabriksområdet är sålt och att förhandlingarna har 

förts med en professionell, stabil och dynamisk part. Köparen har en bra uppfattning om områdets potential 
och en förmåga att driva igenom och koordinera detta utmanande projekt, säger konkursboets förvaltare 
Hannu Ylönen. 

Stark framtidstro
Ab Dalsbruks Fabrik Oy är ett nytt investerings- och fastighetsbolag med huvudsaklig uppgift att utveckla det 
tidigare valsverkets fastighetshelhet. Delägare är omkring tio privata och delvis lokala investerare. Kimitoöns 
kommun är minoritetsägare via sitt dotterbolag Dragsfjärds industri Ab. Nordea har som kreditgivare 
deltagit i finansieringen av affären och har på så sätt velat bidra till förverkligandet av projektet som har stor 
betydelse för såväl Dalsbruk som hela kommunen. 

– Bolaget, dess delägare och finansiär har en stark tro på ortens utvecklingspotential och  
användningsmöjligheterna för de byggnader som nu har anskaffats. Det finns redan nu intresserade  
hyresgäster för de byggnader som är lediga, säger konsulten Göran Eriksson, som lett förhandlingarna med 
konkursboet.

Tanken är att omedelbart inleda förhandlingar om uthyrningen av lokaler som frigörs via försäljningen av 
inventarier, med syftet att skapa starka, funktionella helheter genom synergifördelar och samverkan.

Hamnen öppnas inom kort
Ett av områdets största trumfkort är hamnen, som har ett djup på åtta meter och finns i anslutning till 
området. Ab Dalsbruks Fabriks Oy kommer omedelbart att sluta hyres- och operatörsavtal med en redan 
verksam hamnoperatör. Resultatet blir pålitliga havstransporter året om för områdets aktörer.

Ab Dalsbruks Fabrik Oy är i första hand en utvecklingspart och hyresvärd för industrifastigheterna samt 
en pålitlig aktör inom infrastruktur. 

– Ett klart mål för utvecklingsarbetet är att hitta företag och samarbetsparter som har en betydande 
sysselsättande effekt, och samtidigt försöka beakta och dra nytta av den mångsidiga kunskap som finns hos 
den lokala arbetskraften och värna om fabrikens starka industritraditioner. Bolaget har en stark tro på 
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VISUAALINEN IDENTITEETTI

Tunnus ja graafinen ilme viestivät Kemiönsaaren kunnan arvoja: 

avoimuutta, aktiivisuutta ja uudistumiskykyä. Päivitetty graafinen 

ilme on raikas ja leikkisä. Määriteltyä visuaalista linjaa noudatta-

malla kunnan viestinnän linja säilyy yhtenäisenä ja tunnistettavana. 

Sovitun tekstityypin käyttö tunnuksen ja värien rinnalla on olen-

nainen osa yhdenmukaista visuaalista identiteettiä. Lisäksi harkittu 

värimaailma, valittu typografia ja valmiit taittomallit helpottavat 

jokapäiväistä käytännön työtä. 

fabriksområdets utvecklingsmöjligheter, i synnerhet eftersom utsikterna för metall- och sjöfartsindustrin i 
Egentliga Finland är gynnsamma, säger Eriksson.

Stort servicecenter för fritidsbåtar skapas
Företaget Oy DB Marina Ab har köpt den norra delen av Varvsverksholmen, inklusive bland annat det gamla 
stålgjuteriet, och kommer att bygga upp ett stort servicecenter för fritidsbåtar på platsen.

Bakgrundskrafterna bakom det nya företaget är Roger Othman, Sam Forsbom, Johan von Knorring 
och D-Marin Oy Ab. Samtliga har en stark koppling till platsen och lång erfarenhet av affärslivet. D-Marin, 
som har betjänat båtfolk i 30 års tid, kommer att fortsätta och vidareutveckla sin reparations- och 
underhållsverksamhet.

DB Marina kommer att utveckla ytterligare tjänster för båtägare, invånare och sommargäster. Affären 
möjliggör nya serviceformer, ett större utbud av vinter- och sommarförvaringsplatser, och större kapacitet 
för reparations- och servicearbeten.  

– Efter många år av osäkerhet och väntan kan vi nu äntligen blicka framåt och långsiktigt utveckla vår 
verksamhet, säger Roger Othman, vd för DB Marina och grundare av D-Marin.

 
Kommunen köper upp mark- och vattenområden
Kommunen köper därtill på egen hand vissa vatten- och markområden i Dalsbruk av konkursboet. I avtalet 
ingår områden som är viktiga för utvecklingen av Valverksholmen och dess infrastruktur, bland annat Tyska 
holmen, Valsverksholmens parkeringsområde, vattenområdet runt industriområdet, samt strandlinjer vid 
Stora och Lilla masugnsträsket.

För affären används redan reserverade medel på 300 000 euro hos tekniska avdelningen för köp av 
mark.
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