
 

Pressmeddelande 5 november 2012 

Martinsons levererar limträ till påbyggnad i Umeå 
 
Umehem har inlett en påbyggnad av kontorslokalerna på Embla 5 i centrala Umeå. 
Byggnaden höjs med tre våningar i limträmoduler som Martinsons levererar. Fler 
samarbeten finns i sikte. 
 
Umehem hyr ut bostäder, kontors- och affärslokaler i Umeå. I början av september påbörjades 
påbyggnationen av den fastighet som hyrs av Försäkringskassan. Så småningom kommer 
också Arbetsförmedlingen att flytta in där. Kvarteret där byggnaden ligger heter Embla. 
 
– Vi är materialleverantör i projektet och har ansvar för trästommar, ytterväggar, bjälklag och 
hisschakt, berättar Thomas Staflund, försäljningschef för bostäder och KL-trä på Martinsons. 
 
I november kommer sista leveransen från Martinsons att ske. AR Bygg är Umehems egna 
byggföretag som bland annat utför påbyggnader i fastighetsbolagets regi. Monteringen på 
Embla 5 har påbörjats och pågår året ut.  
 
– Tack vare att limträ är så pass lätt och delarna är prefabricerade på Martinsons, kan vi utföra 
ett snabbt montage. I januari-februari kommer vi att demontera väderskyddet som täcker den 
nya påbyggnaden, säger Anders Lindgren, huvudägare på Umehem och platschef på AR 
Bygg. 
 
Inflyttningen kommer att ske i olika etapper medan de nya våningarna färdigställs invändigt 
och de nedersta våningsplanen renoveras. 
 
Umehem och Martinsons har flera lyckade samarbeten bakom sig, däribland påbyggnaderna 
av kvarteren Frigg och Triangeln i Umeå.  
 
– På Umehem är vi lokalt benägna och försöker alltid nyttja närbelägna leverantörer. Vi har 
turen att ha Martinsons nära inpå. Det är också givet för oss att jobba med trä. Limträ väger en 
fjärdedel av det en motsvarande påbyggnad i betong skulle väga, det har en avgörande 
betydelse. Dessutom är limträ otroligt formbart, säger Anders Lindgren. 
 
Thomas Staflund på Martinsons ser fram emot fler uppdrag från Umehem. 
– Samarbetet funkar jättebra. Det är en väldigt trevlig kund att jobba med, säger han. 
 
– Embla 5 ingår i ett större kvartersprojekt och det kommer inom en överskådlig framtid att bli 
fler objekt i minst samma storlek, avslöjar Anders Lindgren. 
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Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier. Koncernen har idag cirka 430 anställda och 
en årsomsättning på 1,3 miljarder kronor. Sågverksanläggningarna i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs framställer 
träprodukter till kunder i Norden, Europa och Asien. Förutom en omfattande produktion av sågade trävaror är 
Martinsons Sveriges största producent av limträ, samt ledande i Norden inom träbroar och byggsystem i massivträ. 
Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten. www.martinsons.se 


