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Pressmeddelande 2022-11-02 

Folke Stenvall utsedd till Norrlands främsta entreprenör 

Folke Stenvall, VD Stenvalls har utsetts till Norrlands främsta entreprenör igår kväll vid 

regionfinalen av EY Entrepreneur of the Year 2022.  

”Det här känns naturligtvis helt fantastiskt. Det är en otroligt hedrade utmärkelse att få och 

det är samtidigt ett kvitto på att vårt hårda och långsiktiga arbete lönar sig” säger Folke 

Stenvall och fortsätter och riktar uppmärksamheten mot alla medarbetare: ”Den här resan 

som vi gjort hade aldrig gått utan alla de fantastiska medarbetare vi har i företaget, till dem 

vill jag rikta ett särskilt tack.” 

”Att vi blir uppmärksammade på det här sättet för de satsningar vi gjort på landsbygden 

sporrar oss än mer att fortsätta driva utvecklingen av företaget, vi ser att det finns fortsatt 

stor potential och vi har en ljus framtidstro”, avslutar Folke.  

Juryns motivering:   

’Vinnaren av EY Entrepreneur of the Year har ända sedan barnsben lärt sig att se 

möjligheter. Devisen ”allting är möjligt” genomsyrar entreprenören. Sedan slutet av 

åttiotalet har entreprenören, tillsammans med sina syskon, utvecklat verksamheten från 

den lilla klingan till den stora spelaren. Med mod, handlingskraft och äkthet förädlar 

entreprenören hela stocken.’ 

Den oberoende jury som korade vinnarna i region Norr leddes av juryordförande Niklas 

Jonsson. Övriga jurymedlemmar är Jonas Olert, ägare och styrelseordförande Northbike 

Sweden AB, Petter Mikaelsson, serieentreprenör Kung Fu Invest AB, Sofia Ekström, delägare 

och VD Ekström Invest i Umeå AB, Anna Edman, Fastighetschef Nybergs Fastigheter & 

Förvaltning AB.  

Folke har nu gått vidare till riksfinalen av Entrepreneur of the Year som går av stapeln den 9:e 

februari 2023 i Stockholms stadshus.  

För mer information: https://www.ey.com/sv_se/news/2022/11/folke-stenvall-ar-norrlands-

framsta-entreprenor     

Pressbilder: flickr.com/eoy_sweden   

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Folke Stenvall, VD Stenvalls 

Tel: +46 70 184 10 02 

Email: folke@stenvalls.se 
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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 12 

varuhus i Norr- och Västerbotten samt Genesis IT, i koncernen. 

 


