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Första volymen producerad i
Lindbäcks nya fabrik
Denna vecka lastas de första volymerna som producerats i Lindbäcks nya

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

fabriksanläggning på Haraholmen i Piteå. – Vi har haft intensiva

Henrik Hauptmann

uppstartsveckor med mycket tester och intrimning av våra nya maskiner.
Därför känns det skönt att vi nu är igång på allvar, även om det kommer att ta
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tid innan allt är i full drift, säger Henrik Hauptmann, fabrikschef.
Fabriken, som invigdes i december, är ca 40 000 kvm stor och helt försörjd av
en takmonterad solcellsanläggning och fjärrvärme. Nu är alla maskiner på plats
och leverantörerna har, tillsammans med Lindbäcks personal, haft fullt upp
under årets första månad. – Personalen som ska jobba här på Haraholmen har nu
successivt flyttat över från fabriken i Öjebyn där vi under ett års tid kört skift för
att bland annat lära upp alla nyanställda. Från och med vecka 13 kommer vi att
ha all personal på plats och vara tillbaka till dagtid i bägge fabrikerna, berättar
Henrik.

Lindbäcks är Sveriges ledande företag
inom industriellt byggande av
flerbostadshus i trä. Med modern teknik
utvecklar och producerar vi sunda
bostäder inomhus och monterar sedan
snabbt, säkert och kostnadseffektivt
direkt på plats. Vi levererar till ledande
fastighetsägare, såväl privata som
offentliga, samt bygger hyresrätter och
bostadsrätter i egen regi.
Familjeföretaget startade 1924 i Piteå,
där huvudkontor och produktion

Ledarskapet har varit en viktig del i satsningen på den nya produktionsanläggningen. Alla lagledare har under hösten genomgått en utbildning i
Lindbäcks ledarskapsprogram One Way. – Lagledarna har fått större förståelse
för helheten, deras roller är tydligare och dessutom märker vi att motivationen
ökat. Ledarskapet är väldigt viktigt för ett fungerande flöde så det känns riktigt
bra, säger Henrik.

återfinns. Vi har även kontor i
Stockholm och Göteborg och totalt är vi
cirka 500 medarbetare som arbetar
efter våra kärnvärden; kunskap,
engagemang och drivkraft.

FAKTA

Korta fakta om Lindbäcks och den nya produktionsanläggningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Familjeföretaget Lindbäcks bildades 1924.
Vi bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä.
Koncernbolaget är Lindbäcks Group AB och i det ingår; Lindbäcks Fastigheter AB, Lindbäcks Bygg AB och Lindbäcks Boende AB.
VD för våra bolag är: Linda Rosén, VD Lindbäcks Group AB, Hans Lindbäck, VD Lindbäcks Fastigheter AB, Stefan Lindbäck, VD
Lindbäcks Bygg AB, Wilhelm Risberg, VD Lindbäcks Boende AB
Huvudkontoret med funktioner inom försäljning, marknad, projektering, inköp, logistik, fabrik, eftermarknad finns i Öjebyn, Piteå.
Kontor finns även i Stockholm, Göteborg, Haraholmen/Piteå samt Kiruna.
Vi bygger idag i Norrbotten, Mälardalen, Göteborg och ska påbörja projekt i Skåne. Vår huvudmarknad är Mälardalen, ca 70 %
av våra kunder/projekt finns där.
Vi har två produktionsanläggningar; en i Öjebyn (ca 30 000 kvm) och en på Haraholmen (ca 42 000 kvm).
Bägge fabrikerna kommer i full drift år 2021 totalt ha en produktionskapacitet på ca 2500 lägenheter per år.
Sedan hösten 2015 har vi anställt mer än 250 nya medarbetare och har idag totalt ca 500 anställda.
Investeringskostnaden för den nya produktionsanläggningen är ca 500 mkr.
Anledningen till att vi benämner vår nya produktionsanläggning för Europas modernaste anläggning för flerbostadshus är att vi
investerat i helt ny, i vissa fall automatiserad maskinutrustning, där vi till stor del tillsammans med våra leverantörer utvecklat
helt nya innovativa lösningar för högre kvalitet och säkerhet samt effektivitet.
Produktionsanläggningen på Haraholmen försörjs helt av Sveriges största takmonterade solcellsanläggning på 9 000 kvm samt
fjärrvärme från vår granne SunPine AB. Vi kör alla våra transporter med miljöbränslet HVO.
Ett av företagets mål är 50/50 män och kvinnor, ett mål som vi har en bit kvar att nå men där vi gjort framsteg jämfört med
tidigare. Idag är vi 14 % kvinnor på hela företaget.
Vår utveckling har skett i nära samarbete med Luleå tekniska universitet och vi satsar ca 3 % av vår omsättning årligen till
forskning och utveckling.
Ett av de viktigaste målen med vår industriella produktion är att bli mer kostnadseffektiva och kunna erbjuda marknaden bra
boende med hög kvalitet men till rimliga kostnader.

