
Mångfald bland Kils nya företag 

 
Christoffer Höjer är en av delägarna i Stenteknik – ett nystartat företag i Kil.  

 

 

Kil 
I Kil finns det 1 112 företag, och fler ligger i startgroparna. Något som den nye 
näringslivschefen Bo Thunberg ser som en morot. 
– Det finns en bra bredd på företagen här, säger han. 

 

Det finns många olika typer av firmor och bra service och resurser i Kil, menar 
näringslivschefen. Som han tidigare har berättat för VF börjar han bli varm i kläderna 
och är redo att bygga broar mellan företagare och politiker. 

– Jag är mycket positivt överraskad. Det finns en god företagaranda, men det finns 
alltid utrymme för vidareutveckling och det ingår i mitt jobb att analysera hur och 
varför. Något jag ser fram emot att göra, förklarar han. 

 

Han tycker att det är viktigt att företagare i Kil funderar på hur de vill fortsätta att 
marknadsföra sig, hur den lokala handeln ser ut och även hur de tror att kommunen 
kan bistå med hjälp. 
– Det handlar om att identifiera marknaden på bästa sätt. Och för att få bra stöd från 
oss behöver företagarna veta exakt vilka behov de har och hur de vill att vi ska hjälpa 
till. 

Ett företag som har funderat på detta och som nu snart är redo att slå upp sina dörrar 
är Stenteknik. De är specialister på stensättning och plattläggning av både stort och 
smått format. 

 

Enligt två av deras delägare, Anders Junghage och Christoffer Höjer, är Kil ett 
utmärkt ställe att ha som bas. 



– Det är billigare att hitta företagsfastigheter här än i Karlstad, exempelvis. Det är ett 
bra utgångsläge härifrån och perfekt eftersom så många av oss bor här, nio av 
sexton faktiskt, säger Anders. 

Stenteknik är ett nytt företag, men gänget bakom företaget har jobbat tillsammans en 
längre tid, fast med inriktning på företagskunder och stenläggning av offentliga ytor 
runtom i Sverige. 

 

Nu ändras målgruppen i och med att det nya företaget drar igång, men det är inget 
de är rädda för. 
– Vi riktar in oss på kunder som vill göra en extra investering och som vill lägga lite 
pengar på att fixa sin trädgård eller infart till sin villa. Vi kommer att erbjuda råd och 
hjälp, men kunderna kan även hyra maskiner från oss och göra jobbet själv om de så 
önskar. Det ska bli kul att jobba med privatpersoner och inte bara lägga sten på 
offentliga ytor, bekräftar delägarna. 

 

 
Här visar Christoffer Höjer den del av butiken som skall bli utställningshall. 

 

Stenteknik inviger sina lokaler den 20 april. Då kommer de att visa upp sin 400 
kvadratmeter stora yta framför sin butik. Där kommer man att kunna se 40 olika 
stensorter och 5 olika murar. 
– Det ska bli kul. Vi kommer att visa hur man hugger natursten och lägger gatsten 
samt ha lite andra jippon under invigningsdagen. 
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