
 

 

PRESSMEDDELANDE 

XL-BYGG Stenvalls etablerar sig i Arvidsjaur och Arjeplog 

 

XL-BYGG Stenvalls, en del av den rikstäckande bygghandelskedjan XL-BYGG, driver sedan 
tidigare byggvaruhus i både Norr- & Västerbotten. Genom förvärv av de två bolag som driver 
Järnias butiker i Arjeplog och Arvidsjaur kommer nu XL-BYGG Stenvalls att öka sin närvaro i 
Norr- och Västerbotten. 

Förvärvet innebär att XL-BYGG Stenvalls nu har 12 anläggningar av byggvaruhus som sträcker sig från Kiruna i 
norr till Umeå i söder. Verksamheten riktar sig mot både yrkes- och privatkunder och erbjuder ett 
kundanpassat sortiment med byggmaterial av hög kvalitet.  

Björn Sundqvist, nuvarande ägare av A Järn & Bygg Arvidsjaur och AB A Granns Järn & Bygg är nöjd med 
uppköpet. 
 

– För mig har det varit viktigt att verksamheterna i Arvidsjaur och Arjeplog kan fortsätta i samma anda 
och utvecklas. Framför allt att min personal och våra kunder ska känna trygghet och framtidstro. 

 
Johan Johansson, VD för XL-BYGG Stenvalls, berättar att uppköpet innebär ytterligare ett steg i satsningen på 
den norrländska marknaden. 

– Det känns bra att ta över ett väletablerat företag och fortsätta att utveckla det gemensamt med den 
kunniga och engagerande personalen på dessa orter.      

XL-BYGG Stenvalls ägs av den familjeägda koncernen Stenvalls Trä som har sina rötter i Sikfors, Norrbotten. 
Koncernen driver flera sågverk i Norrbotten och äger därigenom några av landets mest kvalificerade 
anläggningar inom träförädling med mycket hög vidareförädling. Utöver verksamhet inom trä- & 
byggvaruhandel äger Stenvalls Trä bolag inom helikoptertransporter och IT. Verksamheten omsätter ca 2,5 
miljarder kronor per år.       

- Förvärvet är helt i linje med koncernens hållbara strategi. Vi arbetar ständigt med att förädla vår 
verksamhet genom hela kedjan från sågverk till butik. Vi gör det genom att återinvestera i den 
landsbygd där vi själva valt att leva och bo. Vi ser det stora i det lilla, i det lokala, närmare skogen och 
naturen, säger Anna Flink, Operativ Styrelseordförande i koncernen Stenvalls Trä. 
 

 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Johan Johansson, VD 
070 601 01 26 
johan.johansson@xlbyggstenvalls.se  
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