Br. Bäckmans Stenhuggeri AB i Karlstad
grundar Steny
Intresset för sten som inredningsmaterial i kök, bad, på golv och i fönsterbänkar ökar.
För att upprätthålla hög kvalitet och lokal service till kunderna och stärka svensk
stenindustri har 11 stenhuggerier bildat den rikstäckande kedjan Steny.
Br. Bäckmans Stenhuggeri AB i Karlstad hör till kedjans grundare.
- Tillsammans har vi bättre möjligheter att möta det ökade intresset för natursten med
information och rådgivning. Utbudet av sten är mycket stort i dag, inte minst till följd av
utländska företags expansion i Sverige. Samtidigt kan kvaliteten variera kraftigt. Stenens
egenskaper kan skilja sig åt från täkt till täkt. Att välja rätt material kräver därför sakkunnig
hjälp, berättar VD Bosse Kennerstad, delägare till Bäckmans Stenhuggeri AB.
Bäckmans Stenhuggeri AB är en av elva delägare i Steny, som är den första kedjan för
svensk stenindustri. Delägarna är lokala entreprenörer med fokus på sten som
inredningsmaterial, samtliga är stenhuggerier som bearbetar sten samt ger råd, ritar, mäter
och monterar. Användningsområdena i dag är bland annat sten i kök, badrum och fönster.
Kunderna är privatpersoner, byggföretag, köksföretag och arkitekter.
- Vi vill att Steny ska vara ett gott och tryggt val för kunderna. En stark svensk kedja ger
dessutom goda möjligheter att stärka och utveckla hela branschen. Vi ser stora möjligheter
att öka användningen av sten interiört i hemmen, det är ett fantastiskt material, säger Bosse
Kennerstad.
Steny står som garant för hög kvalitet, service och hantverksmässig kunskap. Kedjan
omsätter 170mkr och har över 70 anställda över hela landet, varav 11 i Karlstad.
Stenindustrin har lång tradition i Sverige och natursten är ett vackert, miljövänligt och
varaktigt material. Vanliga svenska stensorter som används i inredning är exempelvis
Diabas, Bohusgranit, Ölandssten, Kolmårdsmarmor.
För ytterligare information, var god kontakta:
Bosse Kennerstad, 070-571 02 27, bosse@backmanssten.se
Eller
Sophie Persson, styrelseordförande, sophie.persson@agent-a.se, 0733-86 56 60
Pressbilder och fakta finns även tillgängligt på www.steny.se

