
Nya Swedlist förenklar livet för snickaren
Swedlist i Norsjö har gjort omstart efter konkurs och är sedan mars i full produktion igen. Företaget är experter på tillverkning
av lister men har nu också tagit fram nya produkter som underlättar för alla snickare, både fritidssnickare och proffs.
Norrlandsfonden är en av finansiärerna som deltar i satsningen.

Swedlist startades av bröderna Patrik och Thorbjörn Lindgren i mitten av 90-talet. De är båda uppvuxna i träbranschen och hade stor
erfarenhet av träförädling. Från början hette företaget Träfixarna eftersom de "fixade" det mesta inom trä. Tillverkningen fokuserade
inledningsvis på egendesignade hörn- och dekorationsklossar som blev en försäljningssuccé, både i Norden och på kontinenten. Så
småningom upptäckte bröderna att det fanns ett stort behov av specialtillverkade lister och började producera dessa anpassade för varje
kund. Nästa år kan Swedlist fira femtonårsjubileum som listtillverkare men har nu också satsat på nya produkter som rullas ut på marknaden.

-          En av våra nya produkter är en ett fönster- och dörrfoder som går att montera i salningen utan att använda spik eller skruv. Monteringen
är enkel och slutresultatet blir snyggt med en gång, säger VD Patrik Lindgren.

En annan komponent i konceptet är en lika lättmonterad limfogskiva i furu som bearbetats med en unik behandling som ger en perfekt yta och
ger god beständighet mot kvistgulning efter målning.

-          För oss är dessa produkter ett bra komplement till listerna. Salning, list och klossar kommer att säljas i ett kundanpassat koncept.
Kunden ska kunna köpa alla delar i bygghandeln, ta med sig hem och färdigställa inramningen av dörrar och fönster på egen hand, säger
Patrik Lindgren.

I samband med omstarten har Swedlist också breddat ägandet och förstärkt styrelsen med ny kompetens. Bland annat har Patrik Lindgrens
dotter Benitha Lindgren kommit in och förstärker styrelsen. Benitha är civilekonom och har jobbat med att utveckla träindustrin i Västerbotten
inom ramen för IUC Trä. En annan ny delägare som tillför strategisk kompetens är Samuel Jakobsson, VD för Vindelåns snickeri.

-          Jag tycker att upplägget med Nya Swedlist känns bra. Nya koncept och ny kompetens blandas på ett spännande sätt med erfarenhet och
beprövade produkter, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.

Swedlists VD Patrik Lindgren går vidare med nya idéer.

För mer information kontakta:

Patrik Lindgren, VD Swedlist, tel: 0918-50090

Eller

Per Nilsson, Norrlandsfonden, tel: 070-668 42 68

Norrlandsfonden är en s else med uppgi  a  främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbo en, Västerbo en, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg,
som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från tradi onell llverkande industri och besöksnäring ll IT- och bioteknikföretag. Vi
är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda llväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering,
utveckling och expansion. Med olika låneformer, garan er eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komple era finansieringen på toppen av företagets
egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga
företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 
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