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Mats Andersson och Björn Wångsell, 
ägare till byggnadsfi rman WAB i Sten-
kullen, jagar inte enskilda byggprojekt. 
Istället fi nner företaget långsiktiga 
samarbetspartners. 

Gott samarbete är grunden i WAB:s affärsfi -
losofi . Att tillsammans verka mot ett gemen-
samt mål, använda den gemensamma erfaren-
hetsbanken och skapa tillit i arbetsprocessen.
Liksom Mats och Björn bollar kreativa idéer 
och kompletterar varandras kompetenser ser 
WAB helst att verka i projekt i nära relation 
med beställaren. Det fi nns enbart fördelar 
med partnerskap som arbetsmetod – såväl för 
beställaren som för slutanvändarna. 

– Det kan vara ensamt på toppen i ett före-
tag och lätt att köra fast i gamla tankemönster. 
Vi anammar därför vår helhetssyn även på 
arbetsledningen. Jag är övertygad om att såväl 
våra medarbetare som våra kunder uppskat-
tar ett tvådelat ledarskap, säger Björn som 
tillsammans med Mats har fl era decenniers 
erfarenhet av byggbranschen.

Byggde Förbohallen
Förbohallen i Stenkullen – en modern mul-
tihall för framför allt handboll och friidrott 
– är ett bra exempel på WAB:s arbetskoncept. 
I samarbete med Förbo byggde WAB hallen 
som invigdes i januari i år.

Redan tidigt i processen var byggföretaget 
med i arbetet med att skapa den nya idrotts-
anläggningen tillsammans med brukarna 
– idrottsföreningarna i Lerum och skolan.

– Såväl jag som Björn har ett engagemang 
i det lokala föreningslivet så det kändes na-
turligt för oss att tillföra våra kunskaper för 
att skapa en sådan funktionell och modern 
anläggning till ett så bra pris som möjligt. 

I eget hus i Lerums 
Företagspark Stenkullen. 

Mats Andersson och 
Björn Wångsell framför 

den nyuppförda 
fastigheten som 

inrymmer kontor, lager, 
snickeri samt 

serviceavdelning.

Tel: 0302-242 10  •  Fax: 0302-238 70
info@wab.se

Tillsammans med Förbo vann vi sedan upp-
handlingen, det bevisar fördelarna med att ta 
vara på allas kunskaper och erfarenheter. För 
oss räcker det inte enbart att vara en god byg-
gare. För en god entreprenör är det lika viktigt 
att ha engagemang, lyhördhet, social kompe-
tens samt ordning och reda – då får man också 
beställarens förtroende, menar Mats.

Växer med Lerum
Lerums kommun anlitar ofta WAB och ar-
betsrelationen är ömsesidigt positiv. I höst 
utför byggföretaget ombyggnaden etapp två 
av Tuvängens sjukhem, nybyggnation av ett 
LSS-boende i Gråbo samt tillbyggnad av 
Ljungviks förskola. 

Företagets uppdragsgivare är större fast-
ighetsägare samt kommuner i Göteborgsre-
gionen.

WAB bildades för fem år sedan och har 
idag 30 medarbetare med en årlig omsättning 
på cirka 60 miljoner kronor.

Bygger på förtroende

Lerumpac Maskin AB är ett framgångsrikt maskin-
tillverkningsföretag som omsätter 22 miljoner kronor 
och exporterar till över 30 länder över hela världen. 

Lerumpac Maskin AB, med tolv medarbetare, tillverkar 
och installerar förpackningsmaskiner för en internationell 
marknad – ca 70 procent av produktionen exporteras. Mark-
nadsföringen liksom försäljningen är utlagd till en extern 
samarbetspartner. 

Tre fjärdedelar av all produktion är baserad på en serie stan-
dardmodeller som kan anpassas efter kundernas behov. Före-
taget i Lerums Företagspark Stenkullen är särskilt stora inom 
segmentet förpackningsmaskiner för laminatgolv där företaget 
är marknadsledande.

Lerumpac Maskin AB tillverkar alla maskiner från grunden 
efter egna konstruktioner och eftersträvar alltid högsta kvali-
tet.

Företagets VD och ägare Lennart Persson valdes till Årets 
företagare i Lerums kommun 2005.

Från stål i metervara till 
färdiga förpacknings

maskiner i miljonklassen. 
På Lerumpac Maskin AB 

i Stenkullen har alla sin 
betydelsefulla roll i tillverk-

ningen för att ta fram 
kvalitetsmaskiner till en 

krävande världsmarknad.

Tel: 0302-224 72
Fax: 0302-227 73

Från Stenkullen ut i världen


