
Landshövdingen efter Flexatorbesök: ”Modulbyggande är en
byggteknik och inte en tillfällig lokal”
Efter ett besök hos byggföretaget Flexator har Jönköpings läns landshövding Håkan Sörman ändrat uppfattning om modulhus
och industriellt byggande.

– Förr sa man baracker och menade något enklare och tillfälligt när man pratade om modulhus. Men nu har jag insett att det är
en byggteknik och inte en tillfällig lokal, säger Håkan Sörman, som tidigare var vd för Sveriges kommuner och landsting.

Sverige är i stort byggbehov. Både vad gäller bostäder och verksamhetslokaler.

Då är industriellt byggande ett ypperligt alternativ, menar Håkan Sörman. Under onsdagen var landshövdingen på ett besök hos
Annebergsföretaget Flexator, som har byggt industriellt i över 60 år.

– Det är jätteintressant. Vi behöver nya bostäder, men framför allt skolor och förskolor i våra kommuner och landsting. Flexator erbjuder ett
sätt att få till stånd detta både billigare och lika bra, säger Håkan Sörman.

Under besöket hos Flexator fick han dels en presentation av företaget, dels en rundvandring i produktionen. Och landshövdingen fick en
tankeställare, när han insåg sina egna fördomar mot industriellt byggande.

– Jag tror att det är viktigt att vi förklarar att industriellt byggande är en teknik som inte innebär fula hus och lokaler, utom som tvärtom är
funktionsdugliga och kan se väldigt bra ut.

Så dina fördomar har försvunnit?

– Det har de gjort. Möjligen har jag några kamrater till som behöver veta detta, säger Håkan Sörman och skrattar.

– Sedan är det kul att se att det byggs med trästomme och att vi utnyttjar den skog som finns, vilket också är väldigt klimatsmart. Det är
Flexator ett utmärkt exempel på.

Se och hör Håkan Sörmans kommentarer via denna länk: https://www.facebook.com/FlexatorAB/videos/1476532569056051/ 

För ytterligare information, kontakta: 
Ola Adolfsson, vd, 0380-55 07 13, ola.adolfsson@flexator.se 
Kristian Grimsbo, marknadschef, 0380-55 07 65, kristian.grimsbo@flexator.se

Flexator AB ingår i Nordic Modular Group AB som ägs av Nalka Invest AB.
Flexator AB är sedan år 1956 en av Sveriges marknadsledande tillverkare inom modulbyggda verksamhetslokaler. Skolor, förskolor, kontor, hotell, vård-
och gruppboende är en del av produktutbudet. 
Läs mer på www.flexator.se


