En stabil
leverantör
En huskoncern som har kontroll över alla
moment, från råvara till inflyttningsfärdigt
hus. Det är vad vi menar med en komplett
leverantör!
Grunden till företaget lades av Simon Lindholm och hans snickeriverksamhet. År 1944
började tillverkningen av monteringsfärdiga hus, och därmed var Eksjöhus fött. Förutom villor har vi sedan lång tid tillbaka även
sågverks- och transportverksamhet, samt
tillverkning av kostnadseffektiva bostäder
för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Genom vårt egna sågverk kan vi själva
ha kontroll på det råmaterial som vi köper
in, kapar, hyvlar, målar eller hållfasthetstestar. Och med egna lastbilar kan vi garantera
att leveransen kommer i tid – och med
största aktsamhet.
Under året har antalet hus till våra exportmarknader ökat, ytterligare bostadsrättsföreningar är överlämnade till boende, kvalitén som mäts som noll fel vid slutbesiktning
har ökat ytterligare liksom nöjd-kund-index. Planerade investeringar, främst inom
Eksjö Industri AB, genomförs successivt.
Vi anser att vår verksamhet skall präglas av
hållbart företagande. I vår Hållbarhetsrapport för 2019 (www.eksjohus.se/hallbarhet)
beskriver vi hur arbetet bedrivs.
Idag talar våra siffror för sig själva. Vi är
din självklara partner för såväl förädlade
träprodukter, som monteringsfärdiga hus.
LindholmsGruppen, helt enkelt!
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Eksjöhus Bostad

Eksjöhus Modulbygg

Eksjöhus Bostad är en bostadsutvecklare med inriktning
på att skapa attraktiva bostadsområden med kvalitativa
bostäder främst till Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Produkterna som används är tillverkade i
systerbolaget Eksjöhus Modulbygg AB. Under året har tre
Bostadsrättsföreningar och ett antal markaffärer avslutats.
Med ytterligare medarbetare och en soliditet på 69% står
bolaget starkt inför fortsatt expansion.

I Eksjöhus Modulbygg sker industriell tillverkning av bostäder med hög färdigställandegrad. Detta medför att t.ex.
kök, badrum, målning etc sker utan påverkan av väder
och vind i en kontrollerad miljö. Verksamheten är under
uppbyggnad och utvecklas enligt plan. Investeringen är
finansierad med egna medel inom koncernen. Under året
har ca 80 bostäder tillverkats. Med en soliditet på 51% står
bolaget väl rustat för fortsatt expansion.
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Antal anställda,
omräknat helårstjänster

* Bolagets soliditet är ett mått på stabilitet. Det anger hur mycket av bolaget tillgångar som är
finansierat med egna medel. På www.allabolag.se kan du se mer om oss och andra företag.

Mitt inne i Eksjö har det producerats trähus sedan
1944. Fabriken har byggts om och till ett flertal
gånger. Utöver hustillverkning har Eksjöhus en
omfattande exploaterings- verksamhet avseende
tomtmark, samt egen transportverksamhet. Totalt
har vi åtta egna bilar som levererar både hus och
sågat virke. Sedan början av år 2017 finns även vår
produktionsenhet i Sävsjö inom bolaget. Soliditet
har klassat Eksjöhus med högsta kreditvärdighet
(AAA) oavbrutet sedan 1996.
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2016

2017

2018

2019

589

674

687

688

87

83

107

97

Eksjöhus Bostad AB
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Eksjö Industri
Eksjö Industri AB är ett komplett sågverk på
smålandska höglandet. Här har vi vår viktigaste
råvara runt hörnet. Hos oss hittar du det virke du
behöver, allt från konstruktionsvirke, hyvlade
produkter och tillverkning av råspontsluckor till
bland annat fingerskarvade och målade
produkter.
Kvalitet och miljö är två centrala inslag i vår
verksamhet. Därför är vi måna om vårt interna
kvalitetssystem, samt certifikat från RISE Research Institutes of Sweden. Dessa säkerställer
att vi uppfyller dina krav när det gäller vår
produktion och våra produkter. Bolaget är en
stabil partner och har kreditupplysningsföretaget
Soliditets högsta kreditvärdighet - AAA.
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Oavsett om du är skogsägare, virkeskund eller huskund kan du känna dig
trygg. Vi är måna om att vara en stabil partner!
Många tycker att det är magiskt att se när en ståtlig tall eller gran blir
till högkvalitativt virke. Andra tycker det är magiskt att se en tom tomt
förvandlas till en bostad. Vi inom LindholmsGruppen vet att det inte ligger
några trollformler bakom ett hus med riktigt hög kvalitet. Snarare rör det sig
om precision, yrkesskicklighet och gedigen erfarenhet.
Vår långa tradition gör att vi vet hur man ska hantera virke och bygga hus
på bästa sätt. Det är det som gör att våra hus varar generation efter
generation.
Sedan 2017 samordnar LindholmsGruppen sitt Hållbarhetsarbete. För oss
är det viktigt att genom ett hållbart företagande kunna fortsätta erbjuda
produkter till kommande generationer. Läs gärna mer i vår senaste
Hållbarhetsrapport 2019 på www.eksjohus.se/hallbarhet

www.eksjohus.se | www.eksjoindustri.se | www.eksjohusbostad.se
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