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Pressmeddelande – Lagans Byggnads AB förvärvar ett markentreprenadföretag i Värnamo

Värnamo 17 augusti 2020
Lagans Byggnads AB förvärvar 100 % av aktierna i Söderqvist Gräv AB med säte i Värnamo. Tillträdet
är planerat till 2020-09-01.
Söderqvist Gräv AB är ett markentreprenadföretag med anor från 1970 talet. Ett familjeföretag där
Alf Söderqvist startade företaget för att senare lämna över till barnen. Sedan några år tillbaka är det
Sara och Martin (dotter och son) som drivit och utvecklat företaget. Verksamheten utövas i och runt
Värnamo med fokus på markarbeten och entreprenader till företag och privatkunder. Företaget
säljer även produkter för mark och trädgård och erbjuder därmed helhetslösningar för både privat
kund och företag. Söderqvist Gräv är idag 24st anställda med en modern maskinpark. 2019 omsatte
Söderqvist Gräv cirka 43 Miljoner SEK.
Erik Fagersson, VD Lagans Byggnads ser positivt på förvärvet som kommer att ge stora möjligheter
att utveckla Söderqvist Gräv så som Sara och Martin lyckats, tillsammans med Lagans Byggnads.
Detta är ett förvärv helt i linje med vår långsiktiga strategiska plan för att utveckla Lagans Byggnads
där Söderqvist Gräv kommer vara en viktig del av denna utveckling, säger styrelseordförande och
ägare Lars Johannesson. Utvecklingen i byggbranschen går mer och mer mot att markentreprenad
finns internt inom organisationen. Att sedan Söderqvist Gräv har motsvarande kultur och kärnvärde
internt är en klar fördel.

Lagans Byggnads startade i Lagan år 1964 och är ett familjeägt företag. Företaget har kontor i Lagan, Växjö,
Karlskrona, Värnamo och Stockholm. Företaget har 134 medarbetare och omsatte 816 Miljoner SEK 2019. Med
sina geografiska placeringar av kontor och verksamheter täcker Lagans Byggnads södra Sverige väl. Företaget
utför allt från mindre försäkringsskador till större entreprenader. En komplett leverantör av byggtjänster för
små som stora projekt.

För ytterligare information kontakta:
Lars Johannesson tfn: 070-5445088 alt; lars.johannesson@lagansbyggnads.se
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