
Året är 1947. Kriget i Europa är över 
och en hel kontinent behöver byggas 
upp igen. Långt upp i norra Sverige, i 
den lilla byn Sikfors som tillhör Piteå 
socken, bor småbrukaren Elof Stenvall. 
En enkel man som lever efter devis-
en att alltid göra sitt bästa och arbeta 
utifrån sin egen övertygelse, att ha 
modet att gå sin egen väg i livet. Elof 
har förstått att urbaniseringen kommer 
göra det svårare att leva på lantbruket. 
Snön tynger träden i den täta skogen 
som kryper inpå knuten där han sitter 
och funderar i sitt kök. ”Man måste ju 
kunna få bo, leva och arbeta där man 
vuxit upp”, tänker han, ”åtminstone 
måste man ha friheten att kunna välja 
det själv”.

När Elof funderat klart har entre-
prenören i honom sett behovet av 
kälkar för timmertransporter och till-
sammans med sin bror startar han det 
som med tiden ska bli bygdens flagg-
skepp, grunden till Stenvalls Trä som 
tryggar jobben och byns framtid.

En ny generation tar över
Mot slutet av 80-talet lämnar Elof över 
företaget till tre av sina barn, Sven, 
Folke och Anna. En lyckad generations-
växling som tagit Stenvalls Trä AB till 
en position där bolaget idag är koncern-
moder i en verksamhet som omsätter 
nästan en miljard per år. 
Syskonens intresse och passion för sitt 
företag kombinerat med viljan att växa 
och utvecklas har lett till att träproduk-
terna från den lilla byn idag är välkända 
ute i Europa. Utöver detta har man 
verksamhet i ett flertal dotterbolag; bl.a. 
Kallax Flyg, XL-BYGG Stenvalls och 
Genesis IT. 

Att kämpa för en by
Kampen för byns överlevnad är lika akt-
uell idag som på Elofs tid. Såväl skolan 
som byns affär & camping har varit 
hotade av nedläggning men har kunnat 
undvikas genom intresse och engage-
mang från både bybor och Stenvalls 
Trä. Engagemanget för byn och dess 
utveckling sammanfattas av 

Folke Stenvall, delägare och ett utav tre 
syskon.

- Det är svårt att förklara betydelsen 
av en bys utveckling för den som bara 
tittar på siffror. Om inte skola och affär 
finns här är ju ingen intresserad av att 
flytta hit. Det är jätteviktigt, hela vår 
verksamhet bygger på att vi har duktiga 
medarbetare och skulle inte klara oss 
utan dem.

Respekt för natur och samhälle
De träprodukter vi tillverkar blir till 
vackra möbler och rejäla byggnader. 
Materialet som blir över i form av 
spån och pellets går till djurströ och 
uppvärmning av våra hus. Vi tror på 
att behandla naturen med respekt och 
ta tillvara på det som naturen erbjuder 
oss.

Vårt trä ger oss friheten att bo och 
verka där vi vill. Det gör det möjligt att 
låta våra barn utbildas och växa upp i 
en miljö vi själva valt. 

En sann berättelse och en positiv effekt 
av att vi medvetet valt att investera i det 
samhälle som omgärdar vår verksam-
het. 

Så nästa gång du tänker på Stenvalls Trä 
kan du lika gärna tänka på Asterix och 
de tappra Gallerna i den lilla fridful-
la byn som ligger inklämd mellan de 
romerska lägren. Enda skillnaden är att 
i Sikfors har vi bytt ut trolldrycken mot 
trä, trä som gett oss en vilja att försätta 
berg.

Stenvalls Trä - en riktig berättelse
Om att få bo, leva och arbeta där man själv vill

Syskonen Stenvall, Folke, Anna & Sven.
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