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Fastighetsaffär och nya jobb
ÄLVÄNGEN. Den anrika 
Wicandersfabriken är 
såld.

Stenhaga Invest AB 
ligger bakom förvärvet 
som förmedlades av 
mäklare Lennart Olsson 
i Älvängen.

Försäljningen innebär 
samtidigt att ett 20-tal 
nya arbetstillfällen tar 
plats Ale.

Många har försökt, men 
ingen har lyckats. Med an-
dra ord en fjäder i hatten till 
Fastighetsbyråns rutinerade 
mäklare, Lennart Olsson, 
som den 20 december såg 
till att Wicanders tidigare fa-
brik om närmare 10 000 kvm 
äntligen fick en ny ägare. 
Affären omfattade förutom 
lager- och logistikdelen även 
kontor och tillhörande mark 
om 75 000 kvm.

– Det är fantastiskt 
kul att ha fått medverka till 
att denna affär till sist blev 
verklighet. Att köparen dess-
utom är en solid och mycket 
tung aktör i det svenska nä-
ringslivet gör att det känns 
särskilt bra. Det här kan 
betyda mycket både för Äl-
vängen och Ale kommun, 
menar Lennart Olsson.

Majoritetsägare i det ny-

bildade fastighetsbolaget är 
entreprenören Svante An-
derssons investmentbolag 
Stenhaga Invest AB som 
bland annat investerar i fast-
igheter, men framför allt i 
entreprenörskap och mindre 
bolag med potential att växa. 
LM Beslag & Inredning AB 
är den andra delägaren och 
företaget är också en av de 
blivande hyresgästerna. I 
samma företagsgrupp åter-
finns LM Stålteknik AB som 
med sina 18 anställda plane-
rar en snar flytt till Älvängen.

– Jag och min kollega bor 
i Älvängen respektive Hå-
landa. Resorna till Nossebro 
har tärt. Det finns roligare 
saker att lägga tid på, men 
det har varit svårt att hitta 
en lämplig lokal. Genom 
Lennart Olsson fick vi nys 

om Wicanders. Vi har även 
en avlägsen släkting i Sten-
hagakoncernen som visade 
stort intresse för fastighe-
ten. Det strategiska läget vid 
järnvägen och motorvägen 
i en expansiv del av Göte-
borgsregionen övertygade 
dem om att gå med i affären, 
berättar Thomas Kilmyr på 
LM Stålteknik.

Företagets verksamhet är  

främst inriktad mot tillverk-
ning och montage av stål- 
och rostfria konstruktioner. 
Bullerskydden mellan Nol 
och Älvängen, skärmtaken 
på pendeltågstationstornen i 
Ale är projekt i närområdet 
som LM Stålteknik varit in-
volverat i.

– 95% av våra projekt lig-
ger i Göteborgsregionen och 
här planeras som bäst nya 

stora satsningar där vi kom-
mer att försöka få vara med. 
Genom att komma närmare 
kunden ökar vår konkur-
renskraft och serviceförmå-
ga. Självklart hoppas vi också 
kunna fortsätta expandera, 
säger Thomas Kilmyr.

Prislappen stannade på 
15 miljoner kronor och är 
Lennart Olssons näst största 
affär genom tiderna.

Wicanders tidgare fabrik i Älvängen har fått en ny ägare. Stenhaga Invest AB ligger bakom förvärvet 
tillsammans med LM Beslag & Inredning som ingår i en företagsgrupp med bland andra LM Ståltek-
nik AB i Nossebro. Dessa två företag kommer att flytta sina verksamheter till Älvängen så snart det är 
möjligt. Det betyder i sin tur ett tillskott av drygt 20 arbetstillfällen.
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Lennart Olsson, Fastighetsby-
rån i Älvängen, gläds inte bara 
över affären utan främst åt att 
det innebär nya jobb i Ale.

Arkivbild: Johanna Roos
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KÖPAREN

Stenhaga Invest grundades 

2008 och omsatte förra 

året 226 miljoner kronor 

samt har tillgångar värda 

över en halv miljard kronor. 

Bolaget ägs av grundaren, 

den 46-årige entrepre-

nören Svante Andersson. 

Tillsammans med LM Beslag 

& Inredning har Stenhaga 

bildad fastighetsbolaget Lo-

gistik fastigheter i Älväng-

en. Stenhaga äger 75% av 

aktierna. Tanken är att på 

sikt hyra ut hela fastigheten. 

LM:s företagsgrupp kommer 

att hyra cirka 2000 kvm till 

sina verksamheter.

– Wicanders gamla fabrik har fått ny ägare


