XL-Bygg i Habo är nästa i raden av delägare som lämnar XL och istället blir en del av Woody Bygghandel.
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XL-Bygg Habo blir en del av Woodykedjan
Woody fortsätter sin offensiv och ansluter ytterligare en handlare från XLBygg. Detta när Habo Järn & Bygg AB i Habo utanför Jönköping väljer att
lämna XL-Bygg för att från och med 1 oktober istället bli en del av Woody
Bygghandel.
Habo Järn & Bygg är en väletablerad bygghandel med stark ställning på orten
och omsätter i år ca 80 miljoner kronor med god lönsamhet. Precis som
Woody riktar sig Habo Järn & Bygg främst till proffsbyggare men också den
medvetne konsumenten.

Därmed stärker Woody sin position i området kring Vänern och Vättern.
Sven-Åke Olsson styrelseordförande i Habo menar att Woody på ett bra sätt
lyckas kombinera ett engagerat lokalt entreprenörskap med
stordriftsfördelarna i en stor och stark kedja.
– Woody Bygghandel har mängder av delägare som är precis som vi; duktiga
entreprenörer som är lokalt starka på sina respektive orter. Det ska bli
spännande att jobba tillsammans med dem, tillägger Sven-Åke.
Rune Karlsson, styrelseordförande i Woody Bygghandel, välkomnar Sven-Åke
och hans personal in i kedjan.
– Det är trevligt att se att fler och fler bygghandlare tror på Woodys
inriktning där lokala beslut ska tas så nära kunderna som möjligt. Medan man
jobbar som en kedja kring inköp och större centrala frågor som exempelvis
miljö & hållbarhet, IT- eller ekonomisystem, säger Rune Karlsson.
För mer information kontakta:
Sven-Åke Olsson, styrelseordförande Habo Järn & Bygg AB
Rune Karlsson, styrelseordförande Woody Bygghandel

0703-25 09 30
0765-90 66 01

Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial med över 5 miljarder i
omsättning och ett 90-tal anläggningar som har ett tydligt fokus på proffskunden
och den medvetne konsumenten. Kedjan ägs av lokala entreprenörer som
samarbetar inom områden såsom inköp, marknad, IT, miljö & hållbarhet samt
utbildning.
Mer info på: www.woody.se
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