
6:1

G
ru

svä
g

S
to

ck
ho

lm
sv

äg
en

Tomtgräns

Tomtgräns

To
m

tg
rä

ns

Tomtgräns

Tom
tgrä

ns

Industritomt

Industritomt

Granne

In- och utfart 

11
0

62,21

29,58

81,86

7
3,49

156,04

60

24,38
38

11
,9

7

20

49,41

5
,89

Ny byggnad

N
y byg

g
n

a
d

Ny byggnad

D
nr B 2021-000395 – Ankom

 2021-05-24



D
nr B 2021-000395 – Ankom

 2021-04-16



 Verksamhetsbeskrivning för Holmgrens Snickeriprodukter AB 

 Avstyckning tomt: Harsta 8:3 
 

Holmgrens snickeriprodukter AB drivs sedan hösten 2004 av Anders Holmgren och Jesper 
Lindman och bedriver verkstadssnickeri med inriktning mot byggsidan. Vi tillverkar 
specialinredningar på beställning – både enstaka exemplar och serier. Vi jobbar mycket med 
att skapa miljöer i butiker, kontor, offentliga lokaler, kök och andra typer av byggnads-
snickerier. Vi arbetar både direkt mot arkitektkontor och kund- och byggföretag. Våra större 
kunder har varit Camfil, Skanska, Peab, Ovidius bygg, Statensfastighetverk, Svenska kyrkan.   
 
Idag är vi totalt 10 anställda och vår målsättning är att utveckla verksamheten och i frantiden 
även nå ut till privatkunder. För att det ska kunna bli möjligt behöver vi moderna och 
ändamålsanpassade lokaler. 
För att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga så behövs det maskiner. Maskinerna som 
används idag inom våran bransch kräver stora ytor, exempelvis tar sågen vi har idag upp 72 
kvm plus arbetsutrymme runt maskinen.  
  
Vår nya etablering i Tystberga kommer innebära att vi utökar försäljningen till privatpersonen 
och även möjlighet att ta in större jobb som vi idag tackar nej till pågrund av platsbrist. Vi har 
idag väldigt många förfrågningar på större projekt som vi inte ha kapacitet att säga ja till. 
Hade möjligheten funnits att ta emot de större projekten som vi får skulle vi behöva 
nyanställa, vilket skulle innebära fler arbetstillfällen.  
Idag jobbar vi större delen i Stockholm, så det skulle innebära att resvägen för våra montörer 
förkortas, med både tids-och energibesparingar som resultat. 
 
Avsedd mark för detta ändamål är 15000 kvadratmeter av fastigheten Harsta 8:3, Marken är i 
direkt anslutning till ett befintligt industriområde. 
 
 
Fastigheten kommer bebyggas med 3 olika byggnader. 
En av lokalerna kommer inrymma våran finsnickeridel, där vi ska tillverka allt som rör snickeri 
- dörrar, trappor, fönster, kök. 
Den andra lokalen är tänkt till att ha våran legotillverkning. Legotillverkning för oss innebär 
större serier av liknande produkter, mestadels skivmaterial. 
Den tredje lokalen är tänkt för lager och logistik. Vi lagerhåller idag större mängder skivor till 
två av våra kunder (Camfil och Skivspecialisten).  
 
Verksamheten kommer sysselsätta 8-12  personer år 1-3 och kommer med stor sannolikhet 
och hoppfullhet att utökas i framtiden tack vare att vi förhoppningsvis kan komma att ta emot 
större projekt.  
 
Våran tanke är att köpa färdiga industrilokaler typ 
(https://temahallen.com/produkter/stalhallar/industri/). som vi sedan panelar på utsidan för att 
få till en maskinhalls känsla. Vi vill bygga och färglägga husen så att det passa in i området.  
 
Vi har idag ca 2 lastbilar i veckan som kommer till oss och lite budbilar/post. 
Lastbilarna kommer förmodligen att köra av och på vid trafikplats 135 Tystberga. Men finns 
det andra önskemål så kan vi styra vart dom skall åka.  
 
Vi omsätter idag mellan 12-14 miljoner. Vi har investerat väldigt mycket i lokaler och 
maskiner dom sista åren så resultaten är lite missledande dom sista 2-3 åren.   
Vi tror och hoppas på att omsättningen skall öka till 16-18 miljoner när alla nya lokaler är på 
plats och vi kan börja ta in större projekt. 
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Några av våra projekt:  

 
Wrangelska Palatset 
Riddarholmen Stockholm 2003-04  
Allt inom snickerier, ytterdörrar, innerdörrar, 
elkanaler, specialsnickerier mm.  
Mycket gamla renoveringar av dörrar. 
Inredningar runda rummen.  
Byggföretag: Reinhold bygg  
 
 

 
Nationalmuseum  
Stockholm 2016-pågående  
Beställare: Skanska  
 
Projekt på gång:  
Rosenbad och ledamotshuset i Stockholm  
 

 
Kungliga Haga Slott  
Stockholm 2010  
Då begränsningar av information kan lämnas: 
Vi var med på samtliga arbeten som 
handlade om snickerier. Har även varit och 
utfört jobb senare efter inflytt. 
Beställare: M3 Bygg 
 
 
 

 

Kontaktuppgifter:  

anders@holmgrenssnickeri.se 
0702077434 
 
jesper@holmgrenssnickeri.se 
0707577434 
 

Holmgrens Snickeriprodukter AB 
 

TUNAVÄGEN 23, 611 75 ENSTABERGA 
TELEFON: 0156-12293 

www.holmgrenssnickeri.se  
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