Stensättare jublar över stororder

KARLSTAD: Kompisföretaget Stenteknik växer trots
lågkonjunkturen
Karlstadsföretaget Stenteknik har fått en stororder i Umeå.
Företaget, som startades av ett kompisgäng för tre år sedan, växer trots lågkonjunkturen och ska
nyanställa under våren.

"Marknaden växer och vi också. Det är en lyckad kombination", säger Anders Junghage, till vänster,
tillsammans med Daniel Gustavsson, Christoffer Höjer, Per Junghage och Martin
Gustavsson.Helena Karlsson
Företagets senaste värmländska uppdrag var att stensätta
parkeringen vid Lidls nya butik på Kroppkärr i Karlstad.

Med beläggningsmaskinen som vapen tar sig de fem delägarna
Stenteknik i Karlstad an den växande stensättarmarknaden. Från
vänster Anders Junghage, Daniel Gustavsson, Martin
Gustavsson, Christoffer Höjer och Per Junghage.Helena
Karlsson
34 000 kvadratmeter. Ett så stort område ska täckas av sexkantiga stenar, på en godsbangård i
Umeå på uppdrag av Banverket. Ordern är på en miljon kronor och jobbet är det största i Sverige i
år i stensättarbranschen, enligt Anders Junghage, vd och delägare i Stenteknik i Karlstad AB.
– Det betyder väldigt mycket i renommé för oss att vi fick jobbet. Vi blir starkare aktörer på
marknaden, det kan betyda mycket i form av ökad orderingång i framtiden, säger han.

Stenteknik i Karlstad startades för tre år sedan, och har numera nio anställda, inklusive fem
delägare. Parkeringsanläggningar, hamnar och torg är några av de offentliga miljöer företaget
jobbar med. Omsättningen har vuxit snabbt. Första året låg den på 3,6 miljoner kronor, andra året
dubbelt så mycket och tredje året 9,3 miljoner.
– I år hoppas vi på mellan elva och tolv miljoner.

Nyanställningar på gång
Den ökande orderingången ska ytterligare tre eller fyra personer anställas under våren.
– Tidigare har vi tagit in vänner och folk vi har hört talas om ryktesvägen. Nu går vi genom
arbetsförmedlingen för första gången. Vi vill hitta personer som passar i gänget, som har viljan och
blicken för det här och som vill ta i och vara ute och jobba i regn och rusk. Och i sol, förstås.
I Karlstad har företaget bland annat gjort stenläggningar vid Lidls nya butik på Kroppkärr och vid
kommunens nya innebandyhallar. I övriga delar av länet kan exempelvis stenläggningen av det nya
torget i Årjäng samt Kristinehamns nya bostadsområde på Marieberg nämnas.

”Fantastiskt kul”
De fem delägarna är alla i 30-årsåldern. Anders och Per Junghage är bröder, liksom Daniel och
Martin Gustavsson, och den femte ägaren Christoffer Höjer känner de andra sedan länge. Att driva
företaget var stenhårt slit till en början.
– I början lade vi allt för hand, i dag har vi maskiner för två miljoner kronor, säger Anders Junghage.
– Det var slitigt i början när vi inte visste vad som väntade oss. Men nu är det fantastiskt kul, säger
Christoffer Höjer.
Bland annat har företaget två beläggningsmaskiner, som kan lyfta och placera in en dryg
kvadratmeter i taget av sammansatta stenplattor.
– Det finns bara fyra sådana maskiner i hela Sverige och vi har två av dem. Skulle vi lägga allt för
hand i Umeå hade vi fått hålla på i över ett år, nu klarar vi det på nio veckor, säger Anders
Junghage.
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