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Sågverket går plus och  har investerat 5 miljoner 
GLOMMERSTRÄSK · Nya 
ägare, en tuff start – men 
nu pekar det uppåt för 
Glommers Timber.
Inför mandatperio-
dens sista fullmäkti-
ge gjorde ledamöter-
na ett studiebesök på 
sågverket i Glommer-
sträsk, Glommers Tim-
ber. Från att ha haft en 
tuff start med ny äga-
re i februari har skutan 
vänts – och i maj visa-
des plus i ekonomin.

Sågverket har anor sedan 
slutet av 40-talet och 
ägarna har varit många. 
Sedan slutet av 60-talet 
har sågverket stått där det 
står idag. Ikea blev delä-
gare 2010 och tre år senare 
köpte de hela sågen. 

– När Ikea tog över var 
det tänkt att det skulle bli 
ett koncept med Glom-
mersträsk, Malå och Lyck-
sele, som en enhet. Då var 
det här stället byggt för att 
såga 22 mm bräder frikant 
och tanken med det var 
att kantverket skulle ta ut 
maximalt av varje bräda. 
Det blev inte så framgångs-
rikt som det var tänkt, säger 
Therese Mörtsell.

Måste vända
När Ikea 2016 beslutade att 
lägga ner Nornäs-serien, 
som sågades i Glommer-
sträsk, informerades det 
även att sågen skulle säljas, 
liksom företagen i Malå och 
Lycksele. 

– Så det var en oviss tid. 
Vi såldes den 1 februari i år, 
säger Mörtsell.

När Nyheter i Norr träf-
fade ägaren Peter Björns-
son i februari sa han att 
hitta ekonomin i sågverket 
var den stora utmaningen, 
och att en vändning måste 
till före sommaren.

– Jag har inga siffror 
men vi har vänt skutan och 
maj blev plusresultat. Men 
man kan säga redan i febru-
ari blev det mycket vänt då 
man kapade mycket stora 
kostnader som Ikea hade, 
säger Mörtsell.

Investeringar
Idag hamnar större delen 
av produktionen hos 
underleverantörer till Ikea, 
närmare 85 procent. Under 
våren har investeringar 
gjorts för närmare fem mil-
joner, för att kunna utöka 
produktionen ytterligare. 
Bland annat har en ny 

inriktare och en ny stegma-
tare satts in, vilket innebär 
att de gått från att såga 800 
stock i timmen till 1280 st. 

– Utmaningen är att i 
närtid är det gjort den här 
investeringen i sågen, så 
det är som en jättemo-
tor, men vi har inte just nu 
samma resurser före och 
efter, säger Mörtsell, och 
får medhåll från kollegan 
Urban Berggren.

– Vi har jumbojeten men 
vi har inte start- och land-
ningsbanan, säger han.

Tio lastbilar
Förra året hanterades 
85 000 kubik timmer, och 
man räknar med liknande 
siffra i år. Förra året resul-
terade det i 30 000 kubik 
utsågad vara, men med de 
nya investeringarna finns 
kapacitet till en högre takt 
i produktionen. Cirka tio 
lastbilar anländer dagli-
gen med virke, som kom-
mer från närområdet, 
inom en radie på cirka 15 
mil. Med politiker på besök 
kom naturligtvis frågor om 
framtidsutmaningar och 
kompetensförsörjning. 

– Att hitta folk är väl inte 
så stort problem, men att 
hitta rätt folk är en utma-
ning, säger Berggren.

Malin Johansson/nn

FAKTA

Glommers Timber
■■ Sågverket i Glommersträsk, 

som tidigare ägdes av Ikea 
industry, har sedan 1 februari ny 
ägare. Det nya namnet på företa-
get är Glommers Timber AB. Idag 
med 18 fast anställda samt tre 
inhyrda via bemanningsföretag.
■■  Nya ägaren heter Peter 

Björnsson, en skåning utan erfa-
renhet av sågverksverksamhet, 
men med lång bakgrund inom 
industri. Han har jobbat 25 år 
för Ikea, då han arbetat runtom 
i världen med industriuppbygg-
nad och rationalisering. Sedan 
2012 driver han eget. Han har 
idag förutom Glommers timber 
AB även ett företag i Litauen 
med 35 anställda. 

företagsbesök

”Vi har jumbojeten  
men vi har inte 
start- och land-
ningsbanan.”
Urban Berggren.

Under våren har fem miljo-
ner investerats i sågverket 
i Glommersträsk. Ett stort 
hål har tagits upp i väggen 
för att få in nytt maskineri. 
Strax före midsommar var 
allt igång och hålet stängs 
igen. 
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Det går framåt för sågverket i Glommersträsk. I 
maj gick företaget med plusresultat, och under 
våren har fem miljoner investerats. Strax före 
midsommar gästade fullmäktiges ledamöter. 
Jan Olov Lundgren guidade runt i sågverket. Här 
med kommunalråd Lotta Åman (S). 
Foto: Malin Johansson

företagsbesök

Fullmäktigeledamot Lars 
Ralph (L) tyckte det var in-
tressant och hade många 
frågor kring sågverket. 

Urban Berggren, Glommers timber, visade Patrik Åman (S) en 
våningssäng tillhörande Ikeas tidigare Nornäs-serie. ”Här ser 
man hur vårt virke kan se ut när det använts”, säger Berggren.

Inne i sågverket.

Urban Berggren kan tillsammans med kollegan Therese 
Mörtsell andas ut efter ett lyckat studiebesök. 

Jan Olov Lundgren, Glommers timber, och glommersbon till-
lika fullmäktiges vice ordförande Sven-Olov Granlund (C). 


