Ledande småhusföretag rekryterar ny markutvecklingschef
och breddar verksamheten
På fyra år har Hjältevadshus tredubblat sin omsättning och försäljning och är idag ett av
Sveriges ledande företag inom industriellt byggda hem. Nu förstärker företaget ytterligare
genom att rekrytera Ulrik Herbertsson som markutvecklingschef. Ulrik kommer närmast
från Myresjöhus där han arbetat med liknande frågor. Detta markerar början på en stor
satsning där Hjältevadshus breddar verksamheten och börjar arbeta med tomter.
- I två omgångar har vi fått bygga ut vår fabrik för att klara av den stora volymökningen. De
senaste åren har vi valt att inte jobba med någon egen mark eftersom det ibland kan leda till
att man tar på sig för mycket. Men, nu när vi tagit stora marknadsandelar och har mer
kapacitet så vill vi ta nästa naturliga steg, säger Pontus Eklind, VD på Hjältevadshus.
En satsning inför framtiden
Hjältevadshus bygger idag alla sorters bostäder, både B2B och direkt till privatkunder. Att
företaget nu strategiskt går in och aktivt köper mark gör att positionen stärks ytterligare
samtidigt som det möjliggör för företaget att erbjuda mer kompletta lösningar.
– Vi kommer att köpa in färdiga tomter, men även råmark. Vi är långsiktiga i detta. Redan
idag finns det mark i koncernen, vår ägare Pulsen har mark som vi nu kommer att börja
planlägga. Vi vill köpa mark där det byggs nya bostäder, vi kommer inte vara så aktiva i
storstäderna utan fokusera mer på kommuner där det bor mellan 15 000 och 100 000
invånare.
Hjältevadshus letar aktivt efter attraktiv tomtmark
Nu söker Hjältevadshus aktivt efter attraktiv mark runt om i Sverige. Om du har mark att
sälja så är du därför välkommen att kontakta nya markutvecklingschefen Ulrik Herbertsson.
– Alla som har attraktiv tomtmark är givetvis välkomna att kontakta oss. Vi kommer även
själva att aktivt leta efter mark och vår förhoppning är att kunna etablera oss starkt över tid
och kunna leverera attraktiva paketlösningar med både hus och tomt till kund, avslutar
Pontus Eklind.

