
Utökad produktionsyta. Ägarduon  
Johan Svensson (tv) och Bo Andersson (th) 
är glada över Steelnovas tillväxtresa. 

Bockavdelningen 
kommer att flytta in i 
den nybyggda lokalen.
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– Hittills i år har vi taktat ungefär tio 
procent upp jämfört med 2021 – som 
var vårt bästa år någonsin.

Jörgen Åberg, marknadsansvarig 
på Steelnova i Vaggeryd, ser förhopp
ningsfullt på framtiden trots en skakig 
omvärld. Och den stora satsning 
företaget gör just nu talar samma språk. 
När GnosjoRegion.se kommer på besök 
har man precis flyttat in i nybyggda 
personalutrymmen.

– Vi har flyttat och utökat lunch
rummet och fått större plats för 
 omklädningsrummen, berättar Jörgen.

Steelnova – din kompletta samarbets-
partner för produktion av kvalificerade 
produkter i rör, tråd och plåt till skandinavisk 
möbelindustri.
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Nya omklädningsrum är ett lyft för personalen.

– Vi började med en fastighet på 1 650 
kvadrat för 20 år sedan. För tio år sedan 
byggde vi till och nu var det dags igen, 
konstaterar Bo Andersson, delägare och 
grundare av Steelnova.

Bockavdelningen och monteringen 
kommer att flytta in i den nybyggda 
flygeln samtidigt som systerföretaget 
Steelparts får möjlighet att fördubbla 
sin yta.

– Det här ger oss ett förbättrat flöde. 
Vi kan plocka in fler grenställ för lagring 
av råmaterial och även utöka pall
ställage för mellanlager, säger Jörgen.

”Vi tror på framtiden”
Steelnova är specialiserade inom 
rörformning och svetsning. Som under
leverantörer till skandinavisk möbel
industri bistår man kunder med allt 
ifrån produktutveckling och prototyp 
till produktionsvänlig artikel, många 
gånger även monterad och paketerad, 
färdig för leverans till slutkund.

– Och det ska bli riktigt skönt att få 
bättre utrymme för montering och 
skrymmande svetsfixturer, säger Jörgen.

Steelnova har kontinuerligt investerat 
i ny teknik och har maskininvesteringar 
på gång på bocksidan. Man har också 
investerat i ny hemsida och uppdatering 
av affärssystem.

– Satsningen vi gör är ett bevis på att 
vi tror på framtiden. Vi vill fortsätta 
att växa tillsammans med våra kunder, 
säger Jörgen.

Av tillbygget hos Steelnova består 100 kvm av 
utökade personalutrymmen. ”Det gör mycket 
för trivseln” konstaterar Johan Sandahl (tv) och 
Jörgen Åberg (th).

Förra året sprängde de 100-miljoner och uppgången fortsätter för Steelnova.  
Nu bygger man ut rejält för att matcha ökad efterfrågan på möbeldetaljer.
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Rejält utökad produktionsyta
Samtidigt pågår ett intensivt arbete 
på andra sidan i fastigheten där man 
färdigställer 2 700 kvm ny produktions
 yta. Ett hett efterlängtat tillbygge då 
Steelnova varit trångbodda under  
flera år.


