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Lindbäcks genomför effektiviseringar  
och lägger varsel  
 
Efter några år av kraftig tillväxt är Lindbäcks Bygg nu inne i en konsoliderings-
fas för att säkerställa lönsamheten. Nu effektiviseras verksamheten genom att 
avsluta inhyrningen av personal i fabrikerna och genom att lägga ett varsel för 
55 av Lindbäcks anställda. – Vi har en god efterfrågan men måste göra dessa 
åtgärder för att säkerställa lönsamheten i Bygg, säger Wilhelm Risberg, vice VD 
Lindbäcks Bygg.   
 
Orderingången för Lindbäcks är god och vi har en bra beläggning i våra fabriker, 
det finns en hög efterfrågan av våra industriellt producerade flerbostadshus i trä. 
Men företaget måste stärka sitt fokus på lönsamhet och därför effektiviseras 
verksamheten genom att avsluta inhyrningen av 40–50 personer i fabrikerna. Inför 
2020 måste produktionen dessutom anpassas efter rådande marknadsläge vilket 
innebär att vi lägger varsel för 55 anställda.  
    – Vi måste ta krafttag för att säkerställa lönsamheten och därför tar vi nästa steg 
för att uppnå våra produktivitetsmål. Det är aldrig roligt att lägga varsel men som 
det ser ut nu är det nödvändigt, säger Wilhelm Risberg. 
 
Samtidigt förstärker Lindbäcks ledningsfunktionen genom att tillsätta Stefan 

Lindbäck som VD för Lindbäcks Group. Ny VD för Lindbäcks Bygg blir Magnus Edin, idag 

VD på SunPine AB.  Läs mer i separat pressmeddelande.  

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: 

Wilhelm Risberg 

Vice VD Lindbäcks Bygg 

070-527 04 54 
 
Anders Svensson 

Styrelseordförande Lindbäcks  

070-560 77 00 

 

Stefan Lindbäck 

VD Lindbäcks Bygg 

070-696 52 45 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piteå den 21/10  2019 

 

Lindbäcks är Sveriges ledande 

företag inom industriell produktion 

av flerbostadshus i trä. Med modern 

teknik utvecklar och bygger vi sunda 

bostäder inomhus och monterar 

sedan snabbt, säkert och 

kostnadseffektivt direkt på plats. Vi 

levererar till ledande fastighetsägare 

och byggherrar, såväl privata som 

offentliga, samt bygger och 

utvecklar hyresrätter och 

bostadsrätter i egen regi. Vi är inne i 

en kraftig tillväxt och har idag 

kundprojekt i hela landet, från Kiruna 

i norr till Malmö i söder. 

Familjeföretaget startade 1924 i Piteå 

där huvudkontor och produktion 

fortfarande finns. Vi har även kontor i 

Stockholm, Göteborg och Kiruna och 

totalt är vi cirka 600 medarbetare 

som arbetar efter våra kärnvärden; 

kunskap, engagemang och drivkraft. 
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