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QBIK AB - nytt virkesköpande skogsföretag i Västerbotten 

Brattby Sågverks AB och NK Lundströms Trävaror AB storsatsar i ett gemensamägt virkesköpande 
företag för långsiktig sågtimmerförsörjning till sina sågverk. I QBIK AB sammanför de båda 
sågverken sina egna virkesköpande organisationer samt rekryterar direkt fler medarbetare. 

Brattby Sågverks AB och NK Lundströms Trävaror AB har sina sågverk bara någon mil fågelvägen från 
varandra i närheten av Vännäs.  Här har de två företagen utvecklat sin förädling i drygt 90 år! 
Företagen bildar nu tillsammans det virkesköpande företaget QBIK AB.  
Det nya företaget samlar de båda ägarföretagens skogliga kompetens i form av medarbetare, 
erfarenhet och kontaktnät med Västerbottens skogsägare. Företaget får också starka finansiella 
muskler med två solida ägare. 
 
”-Timingen för denna satsning känns helt rätt med den efterfrågan vi har på våra produkter och de 
stora strukturella förändringar med fusioner och uppköp vi sett bland andra aktörer på Västerbottens 
virkesmarknad. Vi ser att det finns en nisch att fylla för alla de skogsägare som uppskattar en 
fristående, engagerad partner när det annars bara finns de riktigt stora, dominerande aktörerna.” 
säger Peter Lundström, VD och delägare NK Lundströms Trävaror AB. 

”-Vi påbörjade en offensiv utökning av vår råvaruförsörjning för några år sedan för att möjliggöra vår 
fortsatta tillväxt. Nu får vi ytterligare en växel i den satsningen genom att renodla 
skogsverksamheten i QBIK. Samma engagerade medarbetare, samma muskler från oss ägare i 
bakgrunden men med ett ännu tydligare fokus på de skogliga frågorna”; säger Marie Bergstrand, VD 
och ägare Brattby Sågverks AB. 

Anders Ringsell rekryteras till VD. Anders har 20 årig erfarenhet av råvaruförsörjningsfrågor hos både 
de fristående sågverken och de stora skogsbolagen.  
”-En fantastiskt spännande och rolig satsning. Vi får en flygande start då vi sammanför två 
organisationer med erfarna medarbetare och goda entreprenörsnätverk. Med de båda sågverkens 
förbrukning av både normaltimmer och klentimmer får vi mycket goda möjligheter att optimera 
värdet i skogsavverkningar. Vi ska jobba stenhårt för ett enkelt men i denna förtroendebransch 
mycket viktigt kundlöfte, vi vill helt enkelt uppfattas som ”bra att ha att göra med”; säger Anders 
Ringsell, ny VD på QBIK AB. 

Företaget rekryterar även direkt ytterligare en bekant senior virkesköpare, Kristoffer Stighall som 
verkat som virkesköpare hos Martinsons i området söder om Umeå i många år. 
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