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     Hedlunds Trävaru är nominerad till årets företag

Koncernen Hedlunds Trävaru AB, där Bra Hus från Hedlunds AB och Hedlunds Timber AB 
ingår, har nominerats till Årets företag på Stjärngalan. Stjärngalan arrangeras årligen av 
Dalarna Business för att uppmärksamma företag och lyfta goda exempel. Och nu är det 
ett företag i lilla Furudal som utmärkt sig. 

– Vi är givetvis väldigt glada och stolta över nomineringen, säger Erik Hedlund, vd på 
Hedlunds Timber. Det är ett bevis på att det arbete vi gör uppskattas. Vi har investerat 
många miljoner under de senaste åren och vi ser positivt på framtiden, där vi ska fort-
sätta driva det här familjeföretaget på orten i ytterligare minst 100 år. 

Motiveringen till nomineringen lyder: ”I hjärtat av Dalarnas skogsområden verkar detta 
anrika familjeföretag och har så gjort i mer än 115 år. Den gedigna erfarenheten och 
kunskapen om branschen mixas med � exibilitet och nytänk i två verksamheter som 
kompletterar varandra på ett ansvarsfullt sätt lokalt. Samarbetet innebär en unik för-
måga till kundanpassning och kan vara en av anledningarna till att dotterbolaget Bra 
Hus tilldelades pris för Sveriges nöjdaste kunder inom småhusleverantörer 2019. Fö-
retaget värnar om det lokala och det personliga vilket tillsammans med ett stort sam-
hällsansvar genomsyrar allt man gör.”

– Vi är stolta över att det arbete vi lägger ner med att förbättra våra produkter och hänga 
med på marknaden ger resultat, säger Kristina Hedlund, vd på Bra Hus. Vi har en lång 
historia och erfarenhet, men det vår morfar hade framgång med förr behöver inte vara 
det rätta idag. Det gäller att hänga med och ständigt anpassa oss efter kundernas öns-
kemål. Den här nomineringen innebär inte bara en känsla av stolthet för oss utan även 
för alla våra medarbetare. Utan dem är vi ju ingenting, avslutar Kristina Hedlund.

Stjärngalan går av stapeln torsdag den 28 januari 2021. De övriga nominerade är FEAL i 
Horndal, CTEK i Vikmanshyttan, Rolf Ericson Bil i Falun.


