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Lindbäcks anpassar verksamheten 
efter marknadsläget 
 
Stigande materialpriser, höjda räntor och en instabil omvärld har skapat ett 
marknadsläge där fastighetsägare avvaktar med uppstart av nya projekt. Det 
innebär att Lindbäcks orderbok inför nästa år har minskat.  – Vi har många 
kundkontakter som vill bygga med oss men där några kunder valt att 
avvakta med uppstart. Vi anpassar därför vår organisation till 400 anställda, 
och tvingas därför lägga ett varsel för 100 personer i Piteå, säger Mikael 
Brandt, VD Lindbäcks Bygg.  

För en vecka sedan blev det klart att Lindbäcks måste varsla ett betydande antal 
anställda och nu är det klart att varslet gäller 100 personer i Piteå samt ytterligare 
ett antal i övriga affärsområden. Varslet gäller i dagsläget inte byggarbetsplatser.                                   
– Det är förstås ett väldigt tråkigt beslut att ta men vi tvingas anpassa oss efter 
nuvarande marknadsläge som ser ut att hålla i sig även under nästa år. Trots det 
har vi fortsatt kunder som ändå väljer att satsa och tillsammans med dem ska vi 
fortsätta bygga hållbara bostäder, säger Mikael Brandt.  

I samband med översynen av antalet anställda pågår en omorganisation där 
företags-ledningen ser över vilka roller och tjänster som är nödvändiga för 
fortsatt produktion och verksamhet. För att effektivisera verksamheten arbetar 
också alla funktioner med ett omfattande förbättringsarbete.  – Det är ännu inte 
klart vem eller vilka som får gå. Förhandling pågår med våra lokala fackklubbar. 
Förbättringsarbetet har redan idag visat på ett bra resultat och nu fortsätter vi det 
arbetet framåt.  

Lindbäcks kommer även att flytta all produktion från fabriken i Öjebyn till den nya 
fabriken på Haraholmen. – Genom denna strukturförändring stärker vi 
möjligheten för Lindbäcks att även i framtiden vara Sveriges största 
trähusbyggare. 
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Lindbäcks är Sveriges ledande företag 

inom industriell produktion av 

flerbostadshus i trä. Med modern teknik 

utvecklar och bygger vi hållbara 

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 har idag kundprojekt från 

Kiruna i norr till Mälardalen i söder. 

Familjeföretaget startade 1924 i Piteå 

där vårt huvudkontor och två fabriker 

finns. Vi har även kontor i Stockholm 

och totalt är vi cirka 530 medarbetare 

som arbetar efter våra kärnvärden; 

kunskap, engagemang och drivkraft. 
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