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Pressmeddelande den 11 december 2017 
 
Assemblin förvärvar Söderby Rör i Uppsala 
 
Assemblin VS förvärvar rörelsen i Söderby Rör AB – ett väletablerat installationsföretag i Uppsalaregionen 
med inriktning mot kommersiella kunder och bostadsrättföreningar. 
 
Affären innebär att Söderby Rör går in som en enhet inom Assemblin VS filial Uppsala från och med den 1 
januari 2018. Assemblin VS tar därmed över hela verksamheten med 16 medarbetare och pågående 
uppdrag. 
 
– Förvärvet innebär att vi stärker greppet kring Uppsala och vår marknadsnärvaro i regionen, säger Andreas 
Aristiadis, vd på Assemblin VS. 
 
– Det ska bli väldigt roligt och spännande att vara med och bidra till Assemblins nästa steg och fortsatta 
utveckling i Uppsalaregionen, säger Kent Eriksson, ägare av Söderby Rör.  
 
Söderby Rör grundades 1994 och är ett välkänt och starkt varumärke på Uppsalas VS-marknad. Företaget 
arbetar med både nyproduktion och ombyggnad. De riktar sig framförallt mot läkemedelsindustrin, 
byggföretag, förvaltningsbolag och flera privata fastighetsägare. Årsomsättningen är cirka 25 miljoner kronor. 
 
Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi 
utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, 
shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets 
personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 8 miljarder kronor och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 
orter i Norden finns vi där du är. För dig. 
 
Vill du veta mer? Läs mer på assemblin.com 
 
Kontaktperson 
Åsvor Brynnel 
Kommunikationschef  
asvor.brynnel@assemblin.se  
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