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Rune Andersson hämtar ekbrädor som ska hyvlas till 
för att bli en del av fönstren på Norra Djurgårdsskolan.

Standardlösningar är inget för Fönsterspecialisten i 
Lönsboda. 

Fönsterspecialisten i Löns-
boda är ett helägt familjefö-
retag i fjärde generationen. 
När Malin Almqvist kom in 
i verksamheten 1995 hade 
företaget redan en 90-årig 
historia. Tio år senare fi ck 
hon axla vd-rollen, som hon 
har än i dag.

Men hon har aldrig känt 
något krav från familjen att 
bära arvet vidare. Hennes 
syster har till exempel gått 
en annan väg och är i dag 
rektor. 

– För min del var det helt 
och hållet ett eget val. Jag 
har alltid varit intresserad. 
Jag är uppväxt i det här och 
har sett alla sidor av vad det 
innebär att driva ett famil-
jeföretag, säger Malin Alm-
qvist.

SEDAN HON blev vd har fö-
retaget bytt ut och moder-
niserat i stort sett hela ma-
skinparken. Skjutdörrar, 
inte sällan i rejäla storlekar, 
är en viktig del av verksam-
heten, men i fabriken till-
verkas också fönster i alla 
möjliga storlekar och trä-
slag, däribland ceder, lärk 
och ek.

Ibland är fönstren be-
klädda, ibland inte. Koppar-
beklädnad är en rådande 
trend som ses som ett roli-
gare alternativ än alumini-
um för den som önskar un-
derhållsfria fönster.

För närvarande arbetar 
Fönsterspecialisten bland 
annat med ett stort lägen-
hetsbygge i Norrköping – 
med just kopparbeklädda 
fönster – och med Brf Viva i 
Göteborg, ett forskningsba-
serat byggprojekt som kall-
las Sveriges mest innovativa 
bostads- och stadsutveck-
lingsprojekt.

En viktig förändring se-
dan Malin Almqvist tog 

över är inriktningen mot 
arkitekterna som kunder 
snarare än byggföretagen. 
Det är arkitekterna som ska 
servas och få sina önskemål 
uppfyllda.

– DET BÄSTA för oss är när 
vi kan komma nära kun-
derna, så att vi förstår hur 
de tänker. Till större projekt 
tar vi vanligtvis fram ett 
provfönster, som vi sedan 
utvärderar tillsammans 
med kunden. Där är vi nog 
som allra bäst, när man bryr 
sig lite extra om vad man 
får och inte bara nöjer sig 
med ett standardutförande, 
säger Malin Almqvist.

Merparten av kunderna 
fi nns i Sverige. Ofta handlar 
det om projekt där det ställs 
lite högre kvalitetskrav el-
ler där det behövs lösningar 
som skiljer sig från mäng-
den. Abba-museet i Stock-
holm är ett uppmärksam-
mat exempel.

Till skillnad från de fl esta 
andra fönstertillverkare har 
Fönsterspecialisten inga 
standardlösningar, utan an-
passar sig efter arkitekter-
nas önskemål. I ett projekt 
ska fönstren vara smala och 
tunna, i ett annat ska de 
vara robusta och rejäla. 

– DET HAR blivit så att näs-
tan alla har dragit ner på 
sina sortiment för att bli ef-
fektivare och så billiga som 
möjligt. Men det är inte vår 
fi losofi . Vi gör precis tvärt-
om och gör i princip allt 
som kunden vill ha, säger 
Malin Almqvist.

Lunds nya tingsrätt, som 
nyligen nominerades till 
Årets Bygge 2019, är ett pro-
jekt som Fönsterspecialis-
ten har varit en viktig del av.

Fasaden, som monterades 
inifrån och ut med de 780 

De bygger framgång – utanför ramarna
Reportage

LÖNSBODA

Medan de fl esta konkurrenter slim-
mar utbudet och satsar allt mer 
på standardlösningar, går Fönster-
specialisten i Lönsboda i motsatt 
riktning. Framgångsreceptet byg-
ger på att sticka ut. Det märks inte 
minst på Lunds nya tingsrätt, ny-
ligen nominerad till Årets bygge 
2019.

JOHAN BENTZEL (TEXT OCH FOTO)

Företag i Lönsbo-
da, vars produktion 
domineras av föns-
ter, fönsterdörrar 
och skjutdörrspar-
tier. Tillverkningen 
består av hantverk 

i kombination med 
en modern ma-
skinpark.
Grundades 1905 
och har varit helägt 
av samma familj 
sedan dess. Nuva-

rande vd:n Malin 
Almqvist är � ärde 
generationen.
Har 25 anställda, 
varav många har 
jobbat i många år i 
företaget.

Fönsterspecialisten i Lönsboda

Att driva företag i Lönsbo-
da fungerar bra, tycker Ma-
lin Almqvist, vd för Föns-
terspecialisten i Lönsboda. 
Familjeföretaget har alltid 
legat där och hon kan inte 
se någon anledning till att 
fl ytta. 
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De bygger framgång – utanför ramarna

Samhällsbyggnads-
sektorns mest presti-
gefyllda pris, vars syfte 
är att sätta fokus på de 
många spännande pro-
jekt som byggs i Sverige 
varje år.

Byggindustrin och 
Business Arena står i 
samarbete med Svensk 
Byggtjänst bakom 
Årets Bygge.
Varje höst tillkännages 
en nominering i veckan 

och i slutändan nomi-
neras 20 projekt, som 
alla ska ha färdigställts 
under året.
Vinnaren 2019 koras 
den 26 mars vid en gala 
på Cirkus i Stockholm.

Årets bygge

fönstren som kronan på verket, 
domineras av stora specialtillver-
kade glaspartier i kopparklädda 
träramar.

En stor utmaning har varit att 
skapa fönster som lever upp till 
både de högt ställda säkerhetskra-
ven och de normer som krävs för 
att tingsrätten ska vara en Miljö-
byggnad Guld, en hög miljöcerti-
fi ering avsedd endast för de mest 
ambitiösa projekten.

– DET HANDLAR OM stora, stora 
glas, varav 55 stycken dessutom är 
böjda. Det har varit en utmaning 
för glastillverkaren, eftersom det i 
princip är på gränsen till vad som 
är möjligt. Vissa av fönstren går 
från golv till tak. Alla har verkli-
gen fått anstränga sig för att det 
här ska bli bra, säger Malin Alm-
qvist.

Hon känner att det är viktigt 
att alla medarbetare känner en 
stolthet över sina och företagets 
prestationer. Därför gör Fönster-
specialisten ibland studiebesök i 
byggnader som företaget har varit 
med och skapat.

Tingsrätten är inget undantag. 
Nyligen var de där på studiebesök 
och fi ck en guidad rundvisning i 
lokalerna.

– Som ett litet familjeföretag 

med bara 25 anställda tycker jag 
att det är viktigt att skapa en vi-
känsla, att alla får känna sig stolta 
över att det här har vi gjort. Vi var 
även på Grand Hotell i Lund, dit vi 
har levererat skjutfönster, säger 
Malin Almqvist.

TACK VARE företagets specialkom-
petens kommer det med jämna 
mellanrum in udda och spännan-
de projekt runt om i världen. Dit 
hör Svenska ambassaden i Tokyo, 
som Fönsterspecialisten leverera-

de fönster till på 90-talet och nyli-
gen återvände till för att renovera.

Ett annat häftigt projekt var ett 
palats mitt i den saudiska öknen, 
”The Jewel of the Desert”, där man 
skulle kunna rida in på kameler 
mellan skjutdörrarna, berättar 
Malin Almqvist.

– Sådana projekt är ju extra 
roliga att vara en del av. Men vi 
strävar efter att ha en bra mix av 
stora, mellanstora och mindre 
projekt. Det ger en bra sysselsätt-
ning för alla här.

Denna modell av Svenska ambassaden i Tokyo pryder ett av före-
tagets mötesrum och påminner om de exklusiva projekt som Föns-
terspecialisten i Lönsboda då och då får ta sig an.

De stora fönsterpartierna från Fönsterspecialisten i Lönsboda do-
minerar fasaden på Lunds nya tingsrätt, som har nominerats till 
Årets Bygge 2019.

VIDA är Sveriges största privatägda sågverkskoncern och vi gör skillnad!
• För miljön Vida bidrar till a�  minska mängden 
koldioxid i atmosfären – en växande skog tar upp 
och binder koldioxid. 

• För Sverige Svensk skog och skogsindustri ska-
par välstånd med 125 miljarder i exportintäkter, 
60 000 anställda och totalt 200 000 sysselsa� a.

• För dig Svensk skogsindustri erbjuder många 
spännande jobb inom natur, teknik och hållbarhet. 
På vida.se hi� ar du våra lediga tjänster.

Vi värdesä� er bra skog
E�  aktivt skogsbruk lönar sig i längden. 
Vi har kompentensen och vi har verktygen. 
Ny� ja det!

• Professionell skoglig rådgivning & analys
• Föryngring – markberedning & plantering
• Röjning & Gallring
• Slutavverkning 

När du ska sälja skog till VIDA kan du välja mellan 
avverkningsuppdrag, rotposter och leveransvirke. 
Våra virkesinköpare fi nns där du fi nns. 
Tillsammans hi� ar vi den form som passar dig bäst! 


