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Assemblin växer inom kraft och högspänning genom förvärv 
 
Assemblin ökar sin kompetens inom kraft och högspänning genom förvärv av Kraft och Elpartner i 
Västmanland AB (”Kraft och Elpartner”) med cirka 10 anställda i Västmanland och en 
årsomsättning på cirka 20 MSEK.  
 
Kraft och Elpartner, som bildades 2018, har kontor i Västerås men bedriver verksamhet i hela Västmanland. 
Inom bolaget finns lång erfarenhet av arbete i högspänningsanläggningar med projektomfattningar, drift och 
underhåll, men utför också serviceuppdrag och projekt inom mer traditionell el. Kraft och Elpartner utmärker 
sig genom ett stort fokus på hållbar utveckling och värnar gamla traditioner inom el och kraft.   
 
– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Kraft och Elpartner till Assemblin. Kraft och Elpartner är ett 
nischat bolag på kraftsidan med stor kompetens inom högspänning, vilket kompletterar vår elverksamhet såväl 
kompetensmässigt som kundmässigt. Med detta förvärv kan vi åta oss fler typer av uppdrag, säger Fredrik 
Allthin, vd och chef för affärsområde Assemblin El.  

Kraft och Elpartner startades av Martin Liljeros som idag är bolagets huvudägare och vd.  
 
– För oss på Kraft och Elpartner står hållbarhet, kvalitet och kompetens i centrum, och när vi nu övervägde en 
ny ägarlösning var det helt avgörande att hitta en partner med samma prioriteringar. Assemblins 
teknikorienterade organisation och höga ambitioner var därför avgörande, och vi ser fram mot att fortsätta 
växa som en del av Assemblin, säger Martin Liljeros, vd på Kraft och Elpartner.   
 
För mer information om Kraft och Elpartner, se www.kraftpartner.com  

 
För mer information, kontakta: 
Peter Bertlin, regionchef Assemblin El, peter.bertlin@assemblin.se, +46 10 472 47 98 
Martin Liljeros, vd på Kraft och Elpartner, martin.liljeros@kraftpartner.com, +46 703 443 29 49    
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 och lösningar 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 10,7 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på 
assemblin.se. 
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