


Linder Efraim Svensson lämnar sin fasta anställning och 

skriver under ett hyreskontrakt för några maskiner och en 

lokal för att slå upp portarna till L.E. Svenssons Såg & 

Hyfleri på Kungsholmen i Stockholm.

Företaget har utvecklats till ett fullfjädrat finsnick-

eri och flyttar till Bergsgatan 45 där man sedan är verk-

sam ända fram till 1975. Under dessa år byter företaget 

namn till L.E. Svenssons Snickerifabrik.

Lönen på snickeriet är ca 55 riksdaler per vecka. 

Söndagar ledigt.

Under krigstiden tillverkar man stora mängder  

transportlådor, bl.a. till dåvarande Sjönander, numera Sie-

mens-Elema.

Sonen Karl Gösta Svensson, med examen från 

Påhlmans Handelsinstitut, tar över verksamheten.

Hyllmeter efter hyllmeter av den så omtalade 

Stringhyllan lämnar fabriken.

Ekensborgs varv beställer stora kvantiteter av 

År 1903 i kvarteret Trossen...

1930 -

1934 -

1940 -

1942 -

1950 -

1960 -



fartygsdörrar, och flera korvkiosker runt om i Stockholm 

får en ändamålsenlig inredning. 

Sonsonen Lars Svensson tar vid och driver 

företaget vidare som L.E. Svenssons Snickeri AB.

Företaget flyttar till Stora Essingen och verksam-

heten inriktas mot kundanpassade inredningssnickerier. 

Som ett led i utvecklingen och svar på ökade 

effektivitetskrav köps den första NC-styrda maskinen in.

I samband med att tvärbanan byggs ut på Essing- 

en flyttas verksamheten till nya lokaler med stor tomt 

i Orminge. Här finns utrymme för framtida expansioner 

och företaget fortsätter investera i ny produktionsteknik.

Den fjärde generationen tar vid och Ola Svensson 

leder företaget mot nya mål.

Företaget har nu varit verksamt ett helt sekel!

Vår historia är vi mycket stolta över och nu, liksom i 

begynnelsen, är det viljan att utvecklas och lösa svåra 

uppgifter som driver oss vidare.
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Idag är L.E. Svensson Snickeri AB ett väletablerat 

företag som tillverkar inredningssnickerier för både 

offentliga och privata miljöer. Våra kunder utgörs 

bland annat av byggnadsföretag, inredningsfirmor, 

arkitektbyråer samt privatpersoner. Unik erfarenhet och 

professionell kompetens gör oss till den självklara samar-

betspartnern för dig som kräver högsta kvalitet på såväl 

tjänster som produkter.

Vår känsla för kvalitet har präglat verksamheten i 

över ett sekel och gjort oss till vad vi är idag. I vår 

verkstad möts människa och maskin. Gediget hantverk-

skunnande kombinerat med modern produktionsteknik 

ger oss stor flexibilitet och rätt resurser att genomföra 

såväl större avancerade inredningsprojekt som mer tra-

ditionella snickeriarbeten. Komplexa inredningsuppdrag 

är en av våra specialiteter.

Specialister på inredning



Vi har en modern och välutrustad maskinpark som 

även ger möjlighet till effektiv serietillverkning. Med hjälp 

av CAD/CAM-teknik kan vi ta fram tillverkningsunderlag 

från digital ritning och överföra det direkt till maskin. Det 

minimerar tiden för produktionsberedning och effektiv-

iserar tillverkningsprocessen. NC-styrda maskiner och 

egen lackeringsutrustning gör att vi har kontroll över hela 

produktionskedjan, från materialval till slutfinish.

Vi har dessutom ett stort nätverk av samarbetspartners 

och leverantörer inom flera områden som t.ex. smide 

och glas. Därmed kan vi vara den totalleverantör som 

krävs för att genomföra moderna inredningsprojekt.

 



Konferensbord, mönsterpassad  mahogny. Kastellet, Kastellholmen

Räcken, paneler i betsad ek. Kasino Cosmopol, Stockholm Trappa i ek. Adidasbutik, Kungsgatan, Stockholm

Växelkontor, Forex. Över 60st i NordenKöksbar med förvaring, ekparkett, skinnklädd krönskiva. Dale Carnegie, Stockholm
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Hos oss finner du stor sakkunskap inom alla typer 

av inredningssnickerier. Uppdragen består av allt från 

mindre enheter till kompletta inredningar som monte-

ras på plats. Vi arbetar i nära samarbete med våra 

kunder och varje uppdrag utförs efter kundens specifika 

önskemål. Vår huvudmarknad är Sverige, men vi har 

även uppdrag i övriga Norden.

Inredning för offentlig miljö

Växelkontor, Forex. Över 60st i Norden Receptionsdisk, vaxlackad ek. Temo, Stockholm



Receptionsbyggnad i björk med glaspartier, Vintertullen Stockholm

Receptionsdisk, metall, glas, krönskiva i oljad ek. RFV, Stockholm

Förvaringsmöbel i oljad ek, skjutluckor i glas. RFV, StockholmReception i björk, inglasad. Servicehuset Vintertullen, Stockholm

Receptionsdisk i björk med fiberoptisk belysning. Solna Access, Stockholm



När det gäller offentlig miljö är det särskilt viktigt med 

materialval. Snickerier i offentlig miljö utsätts för stora 

påfrestningar vad gäller slitage och miljöpåverkan. Vi 

är vana vid problematiken och har stor kunskap inom 

material och ytbehandling. Vår kunskap bygger på lång 

erfarenhet inom branschen och vi vet vad som krävs för 

att nå ett högklassigt resultat. 



HTH kök i ek och rostfritt Bokhylla, antikvit Badrumsmöbel, alm

Bokhylla, alm

Sovrumsinredning, oljad ek

Matsalsbord, vitoljad ek



Visst är det så att en måttbeställd inredning som är 

unikt anpassad just för ditt hem ger en speciell känsla. 

Vare sig du samarbetar med en arkitekt eller har en skiss 

på en servett så lovar vi att hjälpa till med att uppfylla 

dina visioner om form och kvalitet. Vi gör personliga 

besök, kommer med tips och idéer och tillsammans går 

vi igenom dina önskemål och specificerar utförandet i de- 

talj. På så vis är du som kund alltid delaktig i processen.

Vi är måna om att ständigt utvecklas för att kunna 

erbjuda våra kunder högsta möjliga service och kvalitet. 

En inredning från L.E. Svensson Snickeri AB är en inves-

tering för framtiden.

Personlig inredning

Skjutdörr, oljad ek



L.E. SVENSSON SNICKERI AB
Etablerat 1903

L.E. Svensson Snickeri AB  Gjutarvägen 6  132 38 Saltsjö-Boo  tel. 08-715 46 50  fax. 08-715 74 50
info@svenssonsnickeri.se  www.svenssonsnickeri.se
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