
 
 

Byggmax startades 1993 och har totalt 116 butiker i tre länder. 74 anläggningar finns i Sverige, 29 i Norge och 13 i Finland. 

Företaget omsatte drygt 3,5 miljarder kronor år 2014 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé 

varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så 

kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och 

effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. 

 
För mer information se www.byggmax.se. 
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Altanbygge väntar för 800 000 svenskar 

 
Drygt 800 000 svenskar kommer att bygga eller renovera en altan i år, visar en ny 

undersökning från Byggmax. Och semestern är vanligaste byggtiden, hela 31 procent av alla 

som planerar ett byggprojekt sätter igång under sommaren. 

 

- Altantrenden verkar aldrig dö ut, trallvirke är det som säljer bäst varje sommar. Byggsäsongen 

börjar i april-maj och går på högvarv under juni, juli, augusti när alla projekt ska bli klara, säger 

Daniel Juhlin, marknadschef på Byggmax. 

 

Sommartider - byggtider 

12 procent av svenskarna kommer att bygga eller renovera altan under året. Om man enbart ser till 

svenskar som bor i villa väljer hela 21 procent att bygga altan, det vill säga mer än var femte 

villaägare. Undersökningen visar också att 70 procent av alla villasvenskar planerar minst ett 

byggprojekt under 2015. Av alla svenskar planerar hälften, eller 3,4 miljoner, att bygga eller renovera 

under året (siffran är beräknad på Sveriges befolkning mellan 18-74 år som ingick i undersökningen). 

Nära en tredjedel, eller 31 procent, sätter igång i sommar.  

 

Målning i topp 

Vanligaste byggprojekt är att måla om invändigt (19 procent), tätt följt av ospecificerade byggprojekt 

(15 procent) och bygga altan på tredje plats (12 procent). Sommaren ligger etta på gör-det-självarnas 

lista, andra populära bygghögtider är Kristi Himmelsfärd (10 procent), valborg/första maj (10 procent), 

pingst (10 procent) och påsk (9 procent).  
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Fakta om trall och altanbyggen 

 Drygt 800 000 svenskar ska bygga eller renovera altan under 2015 (Byggmax/YouGov 2015) 

 Nästan 95 procent av Sveriges altaner är gjorda av tryckimpregnerat virke. 

 Impregneringen ökar träets motståndskraft mot träförstörande organismer. 

 Kärnsidan ska alltid vara uppåt, vilken sida som är kärnsidan framgår av att titta på brädans 

ände där årsringarna syns. Brädorna ska ligga på reglarna med årsringarna vända uppåt som 

glada munnar. 

 Löpmeterpris för impregnerat trä, 28x120mm (vanligaste dimensioner) är 9,95 kronor (hos 

Byggmax) 

 

Så bygger du din altan 

För mer tips och instruktioner, läs och titta här: 

https://www.byggmax.se/gor-det-sjalv/altan-och-tradgard/bygga-altan  

 

Målarprojekt i topp 

Har du genomfört eller planerar du att genomföra byggprojekt i ditt hem eller fritidsboende under 2015? 

Ja, måla invändigt   19 procent 

Ja, annat byggprojekt   15 procent 

Ja, bygga/renovera altan  12 procent 

Ja, bygga/renovera kök   10 procent 

Ja, lägga golv    9 procent 

Ja, bygga/renovera badrum   9 procent 

Ja, bygga/renovera ytter-/innerdörrar  6 procent 

Ja, byta fönster   5 procent 

Ja, bygga/renovera friggebod  4 procent 

Ja, bygga/renovera attefallshus  2 procent 

Nej, inte planerat något byggprojekt  47 procent 

Vet ej    4 procent 

 

Sommaren i topp 

Har du startat eller planerar du att starta några byggprojekt i ditt hem eller fritidsboende under följande 

helgdagar/tillfällen under 2015?  

Ja, under sommarsemestern  31 procent 

Ja, under Valborg/första maj,  10 procent 

Ja, vid pingst, slutet av maj   10 procent 

Ja, under påsk, början på april  9 procent 

Ja, under midsommarhelgen   4 procent 

Ja, på nationaldagen 6 juni   3 procent 

Nej, planerar projekt vid annan tidpunkt 35 procent 

Vet ej    10 procent 

 

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 15 - 
16 april 2015 har sammanlagt 1 008 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-74 år i Sverige. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Daniel Juhlin, marknadschef, stf VD Byggmax, Mobil: 0761-19 00 30, E-post: 

daniel.juhlin@byggmax.se 

https://www.byggmax.se/gor-det-sjalv/altan-och-tradgard/bygga-altan

