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Stenvalls startar upp ännu en såg – denna gång där allt började –
i Sikfors
Stenvalls har under de senaste tio åren, kontinuerligt satsat på nya sågverk runtom i
Norrbotten. Allt började 1947 i Sikfors och under de senaste tio åren har sågarna i
Lövholmen, Örarna och Seskarö startas upp i företagets regi. Nu utökar Stenvalls med
ytterligare ett, i Sikfors, där företaget en gång startade.
’Produktionen kommer att kunna fördubblas i det nya sågverket och tillsammans med den
nya digitaliserade högteknologiska utrustningen leder den här satsningen till att vi kan
säkerställa den framtida driften’ säger Sven Stenvall, Teknisk Chef Stenvalls.
Till det nya sågverket kommer HewSaw att leverera såglinjen och råssorteringslinjen
levereras av Renholmen, som därmed kommer att bli ett toppmodernt sågverk. Den
befintliga sågen i Sikfors kommer att stå intakt och vara driftsatt tills den nya anläggningen är
i drift våren 2025. Det nya sågverket kommer att vara placerad i närheten av det nuvarande
sågverket.
’Med den här satsningen innebär det att vi kan leverera ännu mer virke till våra egna
Stenvalls XL BYGG-butiker vilket naturligtvis är väldigt bra, då efterfrågan är stor.
Samtidigt får slutkunden en träprodukt som är hållbar och lokalt producerad, då vi både
köper in råvaran från Norr- och Västerbotten och förädlar och säljer den lokalt’, säger Anna
Flink, Styrelseordförande Stenvalls.
’Det känns bra att vi kan satsa på en ny såg här i Sikfors, där Stenvalls Trä en gång
startade för närmare 80 år sedan. Vi är här för att stanna och vi ser ljust på framtiden’,
avslutar Folke Stenvall, VD Stenvalls.
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Om Stenvalls:
Stenvalls jobbar hela vägen från träråvaran i skogen, till förädlingen i sågverket och försäljning och
distribution av den färdiga produkten. Vi är ett familjeägt sågverksföretag som verkar för en levande
landsbygd med lokal förankring. Våra anläggningar är belägna i Sikfors, Luleå/Bergnäset, Örarna,
Seskarö och Piteå/Lövholmen. Förutom att förse den svenska byggmarknaden med klimatsmarta
trävaror exporteras 60 procent av produktionen till länder inom och utanför EU. Företaget expanderar
och har idag 280 anställda med en omsättning på 1.5 Mdkr.
I koncernen Stenvalls Trä finns en bredd av bolag men alla har trä som gemensam nämnare på ett eller
annat sätt. Förutom Stenvalls Trä AB ingår även Kallax Flyg, Stenvalls Skogar, Sågedet Fastighets,
Klubbgärdet Fastighets, Sågenergi i Sikfors, XL-Bygg Stenvalls med 10 varuhus i Norr- och
Västerbotten samt Genesis IT, i koncernen.

