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PRESSRELEASE
Skeppshults Press & Svets AB är ett privatägt företag med 80 medarbetare och en omsättning på cirka 170 MSEK.
Vi är verksamma inom två affärsområden. Under namnet Skeppshultstegen utvecklar, tillverkar och säljer vi ett
komplett sortiment av stegprodukter som levereras till industrier och byggvaruhus i hela Norden. Inom
Skeppshult Supply verkar vi som komplett systemleverantör, främst i Europa, till bland annat vitvaru-, bil- och
möbelindustrin. Företaget ingår sedan början av året i Lundahl & Hall koncernen som omsätter 400 MSEK och har
160 anställda.

Skeppshults Press & Svets AB får ny VD
Boel Felixson har utsetts till ny VD för Skeppshult Press & Svets AB. Hon tillträder den 13 augusti
och efterträder Peter Gustavsson. Boel har en gedigen erfarenhet inom tillverkningsindustrin
med ledande befattningar på framgångsrika företag så som Thule, Isaberg Rapid och nu senast
som Platschef på NORMA Sweden AB. Peter kommer vara kvar inom företaget under en
övergångsperiod för att lämna över samt slutföra utvalda projekt.
”Jag ser fram emot att utvecklas tillsammans med våra kunder och deras behov, där vår
personal och deras kompetens är en av nycklarna”, säger Boel, som sedan tjugo år är väl
förankrad i trakten och boende utanför Hestra med sin familj.
”Vi är mycket glada över att Boel börjar på Skeppshult Press & Svets, när Peter valt att trappa
ner efter snart sex intensiva år med företaget”, säger Kenneth Lundahl från ägarna till företaget.
”Vi har jobbat tillsammans med henne tidigare och är fulla av tillförsikt av att hon kommer
fortsätta utveckla Skeppshult Press & Svets vidare, där Peter förtjänstfullt har breddat
kundbasen under sina år som VD.”
För mer information kontakta:
Kenneth Lundahl, 070-630 20 57
Boel Felixson, 073-275 24 80

Lundahl & Hall AB startades 2010 av Kenneth Lundahl och Fredrik Hall
som tillsammans utvecklat en privatägd industrigrupp, där nu även
Skeppshults Press och Svets AB ingår tillsammans med bland annat
Plast AB Orion och AB Smålandsinredningar. Koncernen omsätter cirka
400 MSEK och sysselsätter drygt 160 personer.

