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Contractor Bygg laddar för byggstart  
– nya handels- och kontorshuset blir 6000 kvm stort 

Från ny butikslokal för enbart E-son Maskin till stort handels- och kontorshus på 6 000 kvm 
där flera företag flyttar in. Byggandet av den stora fastigheten på Söderäng, Anderstorp, är 
snart igång och Contractor Bygg Skellefteå står för entreprenaden. 
 
Projektet omfattar hela 80 miljoner kronor, projekteringen har startat och byggnationerna 
påbörjas i månadsskiftet september-oktober. Fastighetsägare är LH Fastigheter AB, och från 
Contractor Byggs sida är det flera företag inom koncernen som är inblandade i bygget. Bland 
annat står Lindgrens mark för markarbetet.  
 

– Ett väldigt spännande projekt med ett toppenläge vid södra infarten till Skellefteå. 
Fastigheten kommer att innehålla lokaler för E-son Maskin i bottenplan med 
verkstad, lager och försäljningsytor. En trappa upp kommer Outotec att ha sitt nya 
kontor, säger Pehr Lundström, VD på Contractor Bygg Skellefteå, och fortsätter: 

– Vi har under en längre tid arbetat tillsammans med fastighetsägaren med utveckling 
av fastigheten.  

 
Flera företag flyttar in 
På nedervåningen kommer E-son Maskin husera tillsammans med systerbolaget Tidy 
Powersports. För dem medför lokalen betydligt bättre logistiklösningar med bland annat fler 
portar, egna tvätthallar och en supermodern verkstad med smarta lösningar.  

– Den nya lokalen är 3000 kvm istället för nuvarande 1000 kvm. Vi får större butiksyta 
med bättre läge, och har bland annat möjlighet att erbjuda förvaring av vatten- och 
snöskotrar över vinter och sommar, berättar Lage Hedlund Palmgren VD på E-son 
Maskin, som också är byggherre samt fastighetsägare. 

Flyttar kortare än ett stenkast 
För Outotec är det nya kontoret en viktig del i utvecklingen av verksamheten. Fredrik Eliasson, 
projektledare för bygget från Outotecs sida, beskriver samarbetet med Lage som nära och 
bra. Tillsammans har de hittat en kontorslösning som är anpassad efter Outotecs behov. Det 
blir ett öppet kontorslandskap med varierande ytor, många mötesrum i olika storlekar och så 
kallade fokusarbetsplatser. Flytten sker 1 januari 2021 och blir bara några meter nedför 
gatan.  

– Vi vill skapa ett trivsamt kontor anpassat för vår verksamhet, mycket för att Outotec 
ska vara en attraktiv arbetsgivare framåt. Vi vill även att våra kunder ska uppfatta 
våra lokaler som representativa och moderna, berättar Fredrik och fortsätter: 

– Det strategiska läget är så klart också gynnsamt vid våra kunders besök. 
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För mer information, kontakta:  
Pehr Lundström, VD Contractor Bygg Skellefteå 
Pehr.lundstrom@contractorbygg.se 
Tel: 010-130 78 23 
 


