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Assemblin ökar närvaron kring Norrköping genom förvärv av Åby 
Eltjänst AB 
Assemblin El stärker sin position i Östergötland genom förvärv av installations- och 
serviceleverantören Åby Eltjänst med en omsättning på 55 MSEK och cirka 30 medarbetare.  
 
Åby Eltjänst, som grundades 1975, är ett renodlat elteknikföretag som erbjuder företag och offentliga 
verksamheter installation och service inom el, data och tele. Kunderna är allt från industrier och 
fastighetsägare till butiker och skolor. De har en stark lokalförankring i Norrköpingsområdet och arbetar 
utifrån idén att nära och långsiktiga kundsamarbeten skapar ömsesidig framgång. 

– Åby Eltjänst grundades 1975 och har sedan dess utvecklats till ett stabilt elteknikföretag på orten. Vi är ett 
mycket kundfokuserat bolag och är stolta över det förtroendekapital vi har arbetat upp på marknaden under 
åren. Nu är vi redo för att ta bolaget till nästa nivå och efter att ha fört diskussioner med Assemblin under en 
längre tid känner jag mig trygg i att vi får en ägare med rätt inställning som vi kommer att kunna utvecklas 
tillsammans med, säger Mårten Klint, vd och huvudägare i Åby Eltjänst.  

Tjänster som erbjuds är främst kraft och belysning, industriinstallationer, ställverk, elservice, datanät, fiber, 
passagesystem, larm, solcellsanläggningar, periodiska kontroller samt energiutredningar.  

– Vi är mycket glada över att kunna förvärva Åby Eltjänst, som är ett bolag med hög kompetens och gott rykte. 
Assemblins nuvarande elverksamhet i Norrköping och Åby Eltjänst jobbar mot olika kundgrupper och 
kompletterar varandra bra, och blir tillsammans en stark aktör i Norrköpingsområdet, säger Fredrik Allthin, vd 
och chef för affärsområde Assemblin El.  

För mer information om Åby Eltjänst, se www.abyeltjanst.se 

För mer information, kontakta: 
Fredrik Allthin, vd och chef Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10 
Jan Fälton, Regionchef Assemblin El, jan.falton@assemblin.se, +46 10 472 30 05 
Mårten Klint, vd för Åby Eltjänst, marten.klint@abyeltjanst.se, +46 11 33 99 51 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,  
+46 10 475 39 48 
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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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