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Osby den 21 juli 2010

Ekstrands i Osby växte med 38% i en krympande marknad
Under 2009 minskade försäljningen av dörrar och fönster enligt statistik från branschorganisationen TMF (se tmf.se). En följd av lågkonjunkturen som lade en filt över byggnationen
från hösten 2008.
Rotavdraget som infördes av den borgerliga regeringen i december 2008, några dagar efter
att Riksbanken sänkte räntan till rekordlåg nivå, gav en viss stimulans till byggmarknaden
som därmed inte rasade på samma sätt som t.ex. fordonsindustrin, vilka fått se minskningar
i orderingången på både 50 och 60% från hösten 2008 och hela 2009.
Under lågkonjunkturens år då försäljningen av fönster minskade med 20% och dörrar med
8% i Sverige så ökade det Osbybaserade företaget Ekstrand & Son AB sin försäljning med
38%, till en omsättning på 96 MSEK. Innevarande år fortsätter uppgången också med över
30%.
Under 2010 har vi invigt flera egna utställningslokaler, senast i Sundsvall och Jönköping och i höst även
Karlstad. Detta blir nu över 20 försäljningsställen och vi börjar nu bli alltmer rikstäckande i Sverige. Utöver
dessa egna försäljningsställen säljer vi även via välsorterade byggmaterialhandlare och byggföretag.
Ekstrands satsar allt på att marknadsföra fönster, inner- och ytterdörrar i ett övre design- och kvalitets segment.
Företaget är inte i första hand inriktat på lågprisprodukter, men vi menar också att lågpris inte alltid är billigast
om man även väger in livslängd och underhållskostnader. Som vi säger i våra annonser: “Kan högre kvalitet
rentav vara billigast”. Av den ökande marknadsandelen att döma håller många kunder med.
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