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Pressen

En liten kostym passar perfekt för
XL-BYGG Byggcenter Varberg
När man svänger av E6:an vid trafikplats Varberg

trävaror och byggmaterial sedan 1988. Namnet till

centrum och åker västerut möts man direkt av XL-

trots är det ingen stor och opersonlig verksamhet

BYGG Byggcenter Varberg. Vid väg 153 har det sålts

– snarare tvärtom.

När vi sitter ner med företagets vd Peter Hägerholt i konferensrummet på övervåningen
informeras alla anställda om att han blir
upptagen någon timma. Dock förklarar Peter att han eventuellt måste ta något samtal
under intervjun. Telefonen ringer emellanåt
och han ursäktar sig och svarar.
– Är man tvåa på orten vad gäller storlek
får man vara etta när det gäller service, relationer och tillgänglighet, förklarar han när
vi återupptar vårt samtal.
Och det är just fokus på kunden och
att alltid ställa upp som är det unika med
Byggcenter Varberg. Företaget har legat
på samma plats sedan starten för drygt 20
år sedan, och idag ägs det av de tre kompanjonerna Ulrik Bertilsson, Martin Olofsson och Peter Hägerholt. Trion tog över
företaget i januari 2005 och utvecklingen
sedan dess har varit stadig, dock ej explosionsartad.
– Vår ambition är inte att växa för växandets skull. Vi vill i stället att det skall vara kul
att komma hit och hämta varor. Vi ser alla
affärer som den första och vill ta hand om
de kunder vi har. Gör vi det på ett bra sätt
så får vi automatiskt fler kunder – mun-tillmun-metoden fungerar alltid.
Kunderna finns i Varbergs kommun och

Faktaruta
Verksamma sedan: 1988.
Anställda: 12.
Omsättning: 50 miljoner kronor.
Adress sedan starten: Kardanvä-

gen 12 Varberg.

Peter Hägerholt och Martin Olofsson är två av XL-BYGG Byggcenter Varbergs tre aktiva delägare.

de flesta byggena är också där eller så levererar man till Varbergsbyggare som utför
jobben på andra orter. Att just koncentrera
sig på att bli bäst i Varberg har gjort att
man har en stark ställning där. 70% av kunderna är små byggföretag med 1–10 anställda och i övrigt privatpersoner. Varberg
är en tillväxtkommun och det geografiska
läget är bra med Göteborg som närmaste
storstad.
Ny XL-kostym sedan april 2009
Sedan december förra året ingår Byggcenter
Varberg i Byggtrygg som tillsammans med
liknande kedjor i Norge och Danmark bildar
Skandinaviens största bygghandelskedja
med ca 270 handlare och en omsättning på
21 miljarder. Drygt 100 fristående anläggningar finns i Sverige och dessa omsätter 5
miljarder. I dagsläget marknadsför sig 94 av
dessa svenska bygghandlare under varu-

märket XL-BYGG. Och 4 april i år bytte även
Byggcenter Varberg till denna kostym.
– Nu har vi både det lilla företagets smidighet och det stora företagets styrka vilket
känns jättebra. Just att kunna göra gemensamma avtal för inköp och marknadsföring
underlättar för oss som är relativt små. Vi är
trots allt bara tolv anställda i företaget och
all vår tid går åt till våra kunder.
I och med att man gått med i Byggtrygg
har XL-BYGG Byggcenter i Varberg börjat jobba med Sundolitt. Något som Peter
uppskattar.
– Jag känner sedan tidigare Samuel Olsson som numera jobbar som regionansvarig väst på Sundolitt. Dessutom har vi haft
kunder som efterfrågat Sundolitts grundelement och det blir ju ytterligare ett steg i rätt
riktning. För även om man inte blir större så
hindrar det ju inte att man blir bättre, avslutar Peter, innan han tar sig an nästa kund.
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Marknaden är
positiv till U+

Förra året presenterade Sundolitt flera
nya produkter på marknaden. En av
dessa var grundelementet U+, med
extra isolering för hus med högre krav
på energieffektivitet.
– U+ har kommit ut på marknaden
fortare än vad vi trodde. Byggbranschen är ju annars ganska konservativ när det gäller nya produkter, men
konstruktörer och arkitekter har verkligen fått upp ögonen för U+, säger Kai
Strehlow, försäljningschef på Sundolitt.
För tillfället går den större delen av
leveranserna till fastighetsbolag som
driver projekt med energieffektiva
gruppbyggda småhus. De enskilda
småhusens grunder kommer att förändras när energibesparingskraven
ökar.
– Att mottagandet blev så här bra för
U+ är ett bevis på att produkten och
konceptet har en god framtid.

SundolittPressen
som e-brev
Efter fem år i pappersformat kommer
nu SundolittPressen också att utkomma
som e-brev. Dessutom finns SundolittPressen som PDF på www.sundolitt.se
där samtliga nummer finns tillgängliga
från starten 2005.
Skicka mail till pernilla.lundgren@sundolitt.com för att anmäla dig för SundolittPressen som e-brev.

440 Fishing är Linders bästsäljare och en populär fritidsbåt i Sverige och övriga Norden.

Linder sjösätTer i år

2100 båtar och 700 kanoter
1966 började Lars-Göran Linder att tillverka
egna glasfiberkanoter. De gjorde succé
direkt och sortimentet utökades så smått
även med småbåtar. Sedan 1981 är dock
Linder nischade på aluminium. Faktum är
att Linder idag är Europas största tillverkare
av småbåtar och kanoter i aluminium. Under de 20 senaste åren har Linder också
haft ett nära samarbete med Sundolitt.

– Vi köper sittdynor i polyetencellplast,
4 mm tjocka, som appliceras med dubbelhäftande klister direkt på det rena aluminiet. Dessutom har vi utformat flytmaterial
i cellplast som vi lägger i tofterna och som
gör båtarna och kanoterna godkända vad
gäller flytförmåga, berättar Cecilia Linder
Färmnell, inköpschef.

Ny rättspSykanläggning i Vänersborg
I oktober 2011 kommer en helt ny anläggning för rättspsykiatri och allmänpsykiatri att
stå klar utanför Vänersborg. Brinkåsen heter projektet och det är Västfastigheter som
skall färdigställa anläggningen som skall
möjliggöra effektivare behandlingsmetoder,
ge bättre vård- och arbetsmiljö, en ökad säkerhet och optimerade driftkostnader inom
den aktuella verksamheten.
– I dag finns ingen motsvarande psykiatrisk anläggning i Sverige, berättar Anders
Ternell, projektledare på Västfastigheter.
Projektet har en totalbudget på 556 miljoner kronor och 17 000 kvm byggyta (BTA).
När allt är klart kommer 80 patienter och 200
anställda att inrymmas i området. Partnering
är projektformen där Peab står för entreprenaden och Sundolitt levererar isoleringen.

Mer information – www.sundolitt.se

Anläggningen uppförs som fjorton huskroppar i
cirkel, förbundna med varandra för att på så sätt
skapa en gård begränsad endast av byggnader i
stället för av mur eller staket.

