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Husab utvecklar för ett bättre kundvärde.
Husab är i stark tillväxt, de senaste åren har omsättningen ökat stadigt. För att möta den starka efterfrågan och
utveckla bolaget sjösätter Husab en ny organisation från januari 2022. Den nya organisationen kommer att ha
fyra avdelningar: marknad, utveckling och projektering, produktion samt förvaltning och eftermarknad. I
samband med organisationsförändringen blir bolagets nya namn Husab AB.
Husab har under 2021 vuxit med 23 procent i personalstyrkan och den nya organisationen kommer att
bemannas med befintlig personal och ytterligare rekryteringar.
Organisationsförändringen görs för att öka lärandet och samarbetet mellan bolagets olika delar och ge en
sammanhållen kundresa med högre kvalitet.
-

Vi ser att det finns ett bristande lärande i vår bransch mellan projektering, produktion och
förvaltning. Det gäller både när vi driver stora ROT-projekt och när vi bygger nytt. För att få bort
stuprör flyttar vi all rörelse i f.d. HusabGruppen till entreprenadbolaget Husab Byggnads AB som
byter namn till Husab AB. På detta sätt kan flödet av kunskap och erfarenheter inom bolaget öka.
Detta kommer att gynna våra kunder när vi till exempel redan på projekteringsstadiet kan föra in
våra lärdomar från förvaltning och byggande, säger Johan Sjölander VD Husab AB

Som en del i organisationsförändringen kommer Husab även att satsa på utveckling av nya tjänster och
koncept inom hållbar ROT i samarbete med kunderna. Bostadssektorn svarar enligt Naturvårdsverket för
ca 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. I Sverige har det varit ett stort fokus på
hållbarhet inom nyproduktion samtidigt som utvecklingen inom ROT inte kommit lika långt. Detta trots att
merparten (52 procent enligt SCB) av bostadsbeståndet i flerbostadshus byggdes mellan 1951 och 1980
och således står inför omfattande renoveringar.
-

Vi ser att det görs insatser i ROT-projekt som inte är motiverade ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi tror
att det finns både pengar och koldioxid att spara om vi mer systematiskt skulle föra in en
hållbarhetsnorm i ROT-projekten. Det här är något vi upptäckt i kunskapsöverföringen mellan
projektering och produktion. Just nu är vi i en fas att leta kunder som vill vara med och utveckla
detta, och intresset verkar finnas, säger Johan Sjölander

Husab har sedan 1997 erbjudit projektering, entreprenad och förvaltning. Uppdragsgivarna återfinns bland
större privata och börsnoterade fastighetsbolag samt allmännyttan. Utöver det utvecklar och bygger

Husab även projekt i egen regi samt förvaltar eget fastighetsbestånd. Husab räknar med en årlig tillväxt på
ca 15 procent och beräknas omsätta 275 MSEK 2022.

Kontaktpersoner:
Anneli Gineman, Chef Ledningsstöd: anneli.gineman@husab.se 070-856 45 22
Johan Sjölander, VD: johan.sjolander@husab.se 070-629 72 69

