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Assemblin El stärker positionen i Uppsala-regionen genom förvärv av 
J&C El  
Assemblin El har förvärvat det välrenommerade elteknikbolaget J.Östling & C.Sparf El AB (J&C El) 
med verksamhet i Uppsala med omnejd. J&C El omsätter cirka 45 MSEK och har 28 medarbetare. 
 
J&C El grundades 2011 och har sedan dess utvecklats till ett lönsamt, starkt elteknikbolag med hög kompetens 
och en lojal kundbas. Kundmixen är blandad och rymmer såväl fastighetsbolag, industrier, byggbolag, 
kommuner och privatpersoner. Erbjudandet är väldigt brett och serviceandelen är hög.  

– Uppsala är en strategisk ort för oss där vi idag har en verksamhet som vi vill växa. J&C El är ett stabilt bolag 
med en bra kundbas och samma höga krav på kvalitet, effektivitet och säkerhet som vi på Assemblin. 
Tillsammans når vi den kritiska massa som krävs för att kunna åta oss större uppdrag vilket möjliggör en 
fortsatt expansion i Uppsala län, säger Fredrik Allthin, vd och chef för affärsområde Assemblin El.   

– Vi är stolta över den verksamhet vi har byggt upp men känner att det är dags att ta nästa steg i utvecklingen. 
För oss har det varit viktigt att hitta en ny ägare som matchar våra höga ambitioner och efter de samtal som vi 
nu har fört med Assemblin känner vi oss trygga i att ha hittat en kompetent men lyhörd ägare. Vi är 
övertygade om att detta kommer att bli bra för våra medarbetare och kunder som även får tillgång till mer och 
bredare teknikkompetens, säger Christer Sparf och Joakim Östling, delägare i J&C El.    

Läs mer om J&C El på https://jc-el.se/ 

För mer information, kontakta: 
Fredrik Allthin, vd och chef Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10 
Pierre Lindberg, Regionchef Assemblin El Stockholm, pierre.lindberg@assemblin.se, +46 10 472 41 66 
Christer Sparf, J&C EL, christer.sparf@jc-el.se, +46 18 43 00 610 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,  
+46 10 475 39 48 

Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att 
fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en 
omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se. 
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