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Sizes avslutar rekonstruktionen och
startar tillverkningen på nytt
I våras ansökte industriella flerbostadshustillverkaren Sizes om
rekonstruktion för dotterbolagen till följd av coronakrisen. I december
beviljade Kalmar Tingsrätt Sizes Prefab, tillverkningsbolagets, ackord och
sedan sjätte januari står bolaget nu på egna ben igen.
Målfokuserat arbete under rekonstruktionen har gett resultat; bolaget har
genomlyst sina processer, byggt om produktionslinan för en dubblerad
kapacitet och under perioden har kapital tillförts från både befintliga och nya
investerare. Inom kort väntar produktionsstart igen i Oskarshamn.

- Vi har hela tiden vetat om Sizes potential. Men mitt i en kris vet man aldrig,
så det känns som en otrolig lättnad på många sätt. Anställda och ägare har
haft stark tro på framtiden under hela perioden; industriell tillverkning av
flerbostadshus behöver bryta igenom för att effektivera och utveckla
byggbranschen. Även befintliga ramavtalskunder kvarstår och nya dialoger
har tillkommit med tongivande bolag på svenska marknaden säger Niklas
Andersson, grundare och VD för Sizes.
De negativa effekterna under 2020 resulterade dock i att Sizes
entreprenadbolag, Sizes Entreprenad, har satts i konkurs på egen begäran
medan kärnverksamheten; den industriella tillverkningen i bolaget Sizes
Prefab, nu kunnat gå ur rekonstruktionen med flertalet förbättringar i
verksamheten.
- Våren 2020 blev en tuff period för oss med effekter från den globala
pandemin, en tappad kritisk affär och försenad projekttidplan. Som nystartat
bolag med små reserver så fanns inte utrymmet för det bortfallet av intäkter.
Vi har nu ett tufft år framför oss i att återvinna förtroende från leverantörer
och marknaden. Men vi har verkligen gjort vad som står i vår makt för att det
ska fungera så bra som möjligt för alla inblandade, fortsätter Niklas
Andersson, grundare och VD för Sizes.
Med sitt industriella tillverkningskoncept leverar och tillverkar Sizes bostäder
på kortare tid med ett attraktivt pris. Den moderna industriella processen och
en flexibel produktplattform med stomme av trä möjliggör att Sizes kan
tillverka flerbostadshus med stora variationsmöjligheter.
- Under andra halvan av februari så startar tillverkningen i Oskarshamn igen.
Projektet som står på tur består av närmare 200 lägenheter och uppförs i
Nykvarn. Vi är spända och har längtat efter att äntligen få använda våra
utvecklade processer och tekniker.
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Vår moderna industriella process och flexibla produktplattform gör att vi kan
tillverka hus med stora variationsmöjligheter. På sex till åtta månader uppför
vi byggnader i trä för flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser.
Och vi gör det till en lägre kostnad och till en högre kvalitet jämfört med
traditionellt byggande. Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och
effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att
göra avkall på flexibilitet, vilket innebär vi kan bygga 80% av de
flerbostadshus på mellan tre och åtta våningar som efterfrågas.
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