Infjärdens Värme
fyller 75år

Välkommen
till vår jubileumsbilaga!

Pågående projektet
Kvarteret Bindningen i
Kronandalen, Luleå
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Folke Westerberg
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Från en rörtång till ett av Sveriges största
VVS-företag
Många personer har genom åren passerat revy för
mig. Alla med olika egenskaper, bakgrund, värderingar och mål. Den första kontakten med ”rörfamiljen” Westerberg knöt jag i pojkåren när jag skulle
fiska i Bullerviken och då fick låna en liten grönvit
roddbåt av Rörbolagets ägare K. Anshelm Westerberg, som hade sommarstuga i Hemlunda. Han rycktes dock bort alldeles för tidigt, inte långt efter vårt
första möte.

VAD VI JOBBAR MED
VVS | service, entreprenader och sprinkler
på alla orter samt VS-butik i Piteå. VVS har
vi mot både företag och privatpersoner.

Ett antal år tidigare hade Folke Westerberg - utrustad
med rörtång i handen - börjat arbeta i brodern Anselms företag Rörbolaget, där han sedan 1935 fick en
andel. Ett bolag Folke Westerberg senare införlivade
i IVAB.

Vid något tillfälle, i samband med ett av företagets
jubileer, uttryckte jag ”varför skriver du inte en bok
om vad du varit med om i rörbranschen, utvecklingen av IVAB med filialer och dotterbolag?” Han värjde
sig från att låta anteckningarna ta sig uttryck i tryckta
alster. Jag fick ta del av dem för eventuella betraktelser kring en bransch i förändring och utveckling.
Kanske tyckte han det var skrytsamt att åstadkomma
en historisk dokumentation med sig själv i huvud-

Startkapitalet för Infjärdens Värme bestod av ett
lån på 10 000 kronor samt en stor optimism och arbetsglädje. Kriget var slut och arbete fanns hur mycket som helst. Inledningsvis bestod ”produktionen” av
installation av privata vattenanläggningar. I slutet av
1950-talet fick företaget en del arbeten inom industrin och samtidigt delade bröderna Folke och Arvid
på sig. I Arvids ställe ingick Folkes hustru Ingrid som
delägare.

”Folke var en person som med
två tomma händer arbetade
sig fram på ett sätt vilket kan
vara svårt för dagens unga att
förstå...”
I vart fall gav han mig genom åren intressanta
inblickar i företagets utveckling, sin varma omtanke
om medarbetarna, ja, medmänniskorna i sin omgivning. Folke Westerberg var en person som alltid var
beredd att sträcka ut en hjälpande hand.
Bakom en ibland hård affärs- och förhandlingsmässig fasad (jag fick lyssna till några av uppgörelserna)
fanns ett varmt klappande hjärta. Genom närheten
i samtalen invigdes jag också den Westerbergska familjegemenskapen.
Folke hade visioner, han hade framtidstankar långt
in på ålderns höst. Under sin sista tid i livet klargjorde han att han alltid försökt göra rätt för sig, när vi
från hans sjuksäng tog upp frågor och gjorde tvärsnitt och längdsnitt genom olika verksamhetsområden. Då kom också åtskilliga gånger upp den betydelse väckelserörelsen haft för hans tillvaro, där han
gav många upplyftande vittnesbörd.
Många gånger efter Folke Westerbergs bortgång har jag, när jag suttit med hans anteckningar
och diskuterat med hans barn, funderat över varför
vissa betydelsefulla människor får sitt livsverk obelyst. Ett livsverk som nu gått vidare. Det var i juni

1947 som Folke Westerberg startade Infjärdens
värme tillsammans med brodern Arvid.

Mekanisk verkstad | tillverkning av
produkter till industrin i alla typer av
material, tex processkärl, cisterner, tryckkärl,
värmeväxlare, massatorn, ljuddämpare,
varmluftsbatterier, gaskylare mm.
NIAB | Stålkonstruktioner, durkplan,
processrörledningar

Mari Nilsson, VD

Sedan har företaget minst sagt växt, med råge, genom köp av flera rörföretag. Det har resulterat i åtskilliga filialer runt om i Sverige. Inom koncernen ingår dessutom idag dotterbolagen Nordtool i Öjebyn
som tillverkar specialverktyg och verkstadsföretaget
NIAB på Haraholmen.

Därför kan jag glädjande konstatera att - nio år efter
grundarens bortgång - det togs initiativ till en bok
som skildrar historien om Infjärdens Värme, innehållande många värdefulla intervjuer med personer
som funnits med under företagets uppbyggnad.

IVAB är ett familjeföretag som finns på 12 orter runt om i landet, från Boden i norr till Kristianstad
i söder. VVS är det som är gemensamt för alla orter, men vi levererar även sprinklerinstallationer
samt rörmontage och produkter till industrin. I koncernen ingår också dotterbolagen Nordtool och
NIAB (Norrländska Industri AB).

Boden
Roknäs

Skellefteå

Piteå
NIAB
NORDTOOL

Holmsund

När Folke Westerbergs livs timglas rann ut år
2005 hade han lämnat över vd-uppgiften till äldste sonen Jan, som i sin tur efterträddes av brodern
Sune, som avled 2017. Vd-rollen axlades därefter av
brödernas systerson Erik Nilsson och som i år efterträtts av Mari Nilsson.
Folke var en person som med två tomma händer arbetade sig fram på ett sätt vilket kan vara svårt för
dagens unga att förstå och som lämnat efter sig ett
framgångsrikt företag. Han startade med entusiasm
och okuvlig energi och hade hela tiden blicken riktad
framåt mot målet, att utveckla sitt företag, tillsammans med goda medarbetare.

IVAB gör plats för fler.
Många fler.

Nordtool | Produktionsverktyg för plastoch verkstadsindustrin

Sala

Tierp
Uppsala

Köping

Falkenberg
Kristianstad
Hässleholm

IVAB har alltid varit ett företag i ständig förändring. Redan under 1960-talet, började
grundaren Folke Westerberg
etablera filialer på olika platser i Sverige.

industriföretag ska etablera
sig och det råder stor konkurrens om arbetskraften i regionen. Detta är dessutom en
region med väldigt liten eller
nästan ingen arbetslöshet.

Verksamheten startade i
Infjärden, en plats som åsyftar
ett antal byar utanför Piteå.
Huvudkontoret finns idag i
Piteå, i samma lokaler som
man flyttade in i tillsammans
med verkstad och butik för
omkring 60 år sedan.

Inom vår bransch kommer vi
behöva rekrytera betydligt fler
än det antal hemvändare som
man ofta har kunnat förlita
sig på tidigare, så vi hoppas
att fler får upp ögonen för det
fantastiska livet i norr. Vi måste öka vår regions attraktionskraft och vi måste samverka
mer över gränserna för att
göra det, både vad gäller geografiska gränser men kanske
främst mellan olika branscher
samt mellan det offentliga och
privata näringslivet.

Från och med april har
VD-rollen axlats av mig, som
företagets första externrekryterade direktör. Jag kommer
närmast från Adecco och har
lång erfarenhet av att jobba
mot bland annat industrin.

Jan Lundquist

75 år

1 9 4 7 - 2 0 2 2

rollen.

En ung Folke Westerberg vid sitt skrivbord.

Industrisektorn | industrimontage,
processrörledningar, syrgasledningar, fjärrvärme, gasolanläggningar, panncentraler,
maskinmontage mm.

Jag har länge varit involverad i
att utveckla och tillsätta industriell kompetens i den norra
regionen. Vi står alla inför stora utmaningar nu när många

IVAB är ett välkänt varumärke i Norrbotten men
finns även på fler orter.
De senaste etableringarna är
filialerna i Boden respektive

Falkenberg. Utmaningen att
få tag på självgående rörmontörer och svetsare är lika stor
i Falkenberg som den är i Boden. Jag skulle nog säga att
antalet arbetslösa rörmontörer i hela Sverige är nära noll.
Ytterligare en utmaning vi har
är att yrket är avancerat och
kräver certifikat som fås först
efter ett antal år som lärling.
En viktig del i arbetet är att
inspirera ungdomar att välja
yrkesinriktade gymnasieutbildningar som kan leda till
jobb inom hela byggsektorn
och industrin.
När man känner glädje och
värme och att man har roligt
ihop så gör man oftast ett bra
jobb som leder till bra resultat.
Det var någonting som slog
mig direkt när jag kom in här
och det var främsta anledningen till varför jag fastnade
för IVAB.

Jag har kommit till ett anrikt familjeföretag och det är en
uppgift som jag ödmjukt kommer göra mitt yttersta för att ta mig
an. På IVAB trivs man och stannar kvar länge men vi behöver bli
många många fler i hela landet, vilket gör att kompetensförsörjningen kommer vara ett av mina största fokusområden.
Mari Nilsson

Vill du veta mer
om våra lediga
tjänster?

Kika in på
ivab.com/karriar

75 år

1 9 4 7 - 2 0 2 2

Sedan dröjde det några år innan kontakt på nytt
knöts med ”rörfamiljen”. Då jag fick åtskilliga tillfällen att träffa och diskutera olika dagshändelser med
Anshelms broder, Folke – grundaren av Infjärdens
värme (IVAB). Ofta kom vi att sitta i hans kontor
på Fläktgatan i Piteå för att samtala om det mesta i
tillvaron. Folke gjorde många anteckningar om sina
upplevelser, vilka jag fick ta del av. En del andades
”strängt förtroligt”. Det var en blandning av styrka,
svaghet, glädje och sorg.
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IVAB Holmsund installerar
värmepump från IVT hos
Anja Pärson & Filippa Rådin i
deras klimatsmarta hus
utanför Umeå.

Vill du veta mer
om vad vi gör
på dagarna?

Kika in på
ivab.com/vara-projekt

Filialen blev en del av IVAB 2012
och firar 10 år i år!

Med världens viktigaste job b får vi samhället att funka
75 år efter starten är IVAB fortfarande ett familjeföretag som levererar rikstäckande tjänster
och produkter inom rörbranschen. Vi erbjuder totalentreprenader och enskilda lösningar inom
VVS, industri, verkstad och sprinkler till en mängd olika branscher, företag och privatpersoner.
På dessa sidor hittar du ett axplock av projekt vi varit inblandade i genom åren.

I slutet av 90-talet rasade
teglet inuti Smurfit Kappas
största skorsten ihop pga vibrationer i marken. På rekordtid klädde vi hela insidan med
rostfritt stål, byggde böjen
som går in i skorstenen samt
tillverkade den nya rostfria
toppen som sticker upp än
idag!

Installationer i nybyggen
är det vi gör mest av. Det är
alltifrån kulvertdragning till
installation av diskmaskinen
du använder varje dag. Här
fixar vi med de sista lägenheterna i nya kvarteret Malmstranden i Luleå som just nu
byggs i olika etapper.

Inga mackor utan IVAB.
Efter den ödesdigra branden 2021 fick vi vara med
i återuppbyggnaden med
VS-installationer och sprinklersystem. Vi byggde även
sprinklertanken på 12 000
kubik som ska förse fabriken
med vatten om olyckan skulle
vara framme igen.

Vattenförsörjningen
till
gruvor är av högsta vikt.
Just nu bygger vi den nya
pumpstationen som ska förse LKAB:s gruva i Kiruna
med vatten. Mycket av rören
svetsas i vår prefabverkstad i
Piteå för att sedan monteras
på plats.

”Vi borde ha en isfri gågata
i Piteå” var det någon djärv
person som sa. Och vips så
var vi där och lade slangar i
marken och kopplade in fjärrvärmen som håller Pitebornas
fötter varma om vintern!

Tryggt och säkert med
sprinkler. På Akademiska
sjukhuset i Uppsala har vi
byggt sprinklersystem så de
tappra barnen på barnavdelningen kan känna sig trygga.

Vi håller fabrikerna igång.
Här bygger våra svetsare en
ny barrmassacistern till SCA
Packaging i Munksund.

Rörssvets och montage av
alla ledningar till HYBRIT i
Luleå. NIAB tillverkade även
500 meter rörbrygga till den
nya testanläggningen. På
SSAB och HYBRIT utför vi
även kontinuerliga underhållsarbeten med tex vätgasledningen mm.

Ljuva toner med hjälp av
oss. På Studio Acusticum
har vi installerat all VS och
sprinkler, samt byggt befuktningssystemet till orgeln som
är Sveriges största konserthusorgel. Vi fick även äran
att tillverka den största pipan
som står utanför konserthallen, åk gärna förbi och ta en
titt!

När du åker till IKEA i Umeå
nästa gång kan du vara lite
extra stolt över att vara Pitebo. Där har vi nämligen också
installerat all VS- och sprinkler!
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Vi brinner för samhället i stort och
vill genom våra sponsorinsatser

”

Vill man ha jobb är det
en fantastisk bransch
att satsa på.

vara med och gynna morgondagens
mångfaldssamhälle. Nedan är ett
axplock av våra insatser!
Kust Spa & Hotell, Piteå

Zandra Klasson,
kommunikationsansvarig

De som följt med i den lokala och nationella sportvärlden är inte förvånad.

Så många personer jobbar på
IVAB just nu. Från lärlingar
och tjänstemän till rörsvetsare
och butikssäljare

Sponsring av Tyringe Konståkningsklubb, Skåne.

SPÄNNANDE PROJEKT GÅR
MOT SITT SLUT.
Kvarteret Vallenbæk Strand utanför Köpenhamn där vi
varit med i byggandet av 95 lägenheter.

Nils Westerberg med travhästen Jetline.
Foto: Bodentravet

VILL DU JOBBA
MED OSS?
Just nu söker vi rörmokare till
Boden, Skellefteå och Piteå. Och
Göteborg. Och Skåne. Om du kan
tänka dig att flytta.

75-åringen IVAB har under många år allt sedan födelsen varit en tung faktor i idrottssponsringen i och
kring de samhällen företaget verkat i. Inte minst i den
södra länsdelen i Norrbotten med Piteå och omnejd.
När en av landets stora affärstidningar i början av
2000-talet presenterade topplistor över företagssponsring och hjälp till idrotten sågs IVAB på tio i
topplistan för bolag i landet i intervallet 50-500 anställda. Siffrorna berättade om utbetald krona till
idrotten i snitt per anställd och IVAB parkerade på
en hedrande sjunde plats.

293

För att öka intresset för
yrket delar vi ut stipendier
till elever på gymnasiet.

Idrottssponsring med såväl bredd
som topp

IVAB:s idrottssponsring har handlat om såväl
bredd som topp. Allt från individuella sporter som
golf och trav till de stora lagsporterna. Vi hittar exempelvis IVAB Arena i Infjärden, IVAB-golfen och inte
minst den unika 2-årsserien på Vitsands travbana belägen mellan centrala staden och Infjärden - som
IVAB initierade i samarbete med Pitebygdens travklubb.
2-årsserien vars syfte – var och är – att under några
månader, mellan maj och september, skola in unga
travhästar med Vitsandsbanan som bas. IVAB:s
2-årsserie har genom åren sett deltagare från de
nordligaste länen, Norr och Västerbotten. 2-årsserien
har varit en uppmärksammad succé inom sporten sedan starten 2003.

75-årsjubilerande IVAB har genom åren också sett
mängder av aktiva idrottare och framstående ledare
i anställningslistorna. Profilerna som passerat revy
är många och det sammanlagda antalet genom åren
passerar sexsiffrigt.
Vem minns exempelvis inte en eldsjäl som Svensbyledaren Roland Grahn, under en lång period då
Infjärdensklubben var en tung faktor i hela länet.
Handbollsprofilen Håkan Lindberg är en annan
idrottsprofil med positiv IVAB-stämpel på sig och
under modern tid ses namn som Infjärdens och Piteå IF- kaptenen Anders ”Göken” Lundgren (fotboll)
och Piteå Hockeybacken Viktor ”Vucke” Nilsson för
att nämna några i den profilstarka skaran.
Och fler lär följa i en framtid där idrotten i landets
olika fästen, stora som små, blir allt mer beroende av
ett starkt näringsliv för att kunna vara med och tävla.
Bosse Lundkvist

Sportjournalist och krönikör, Norr Media

Foto: Jens Ökvist

”Profilerna som passerat revy
är många och det sammanlagda antalet genom åren
passerar sexsiffrigt.”

Ett rikt internt utbyte av tjänster
och kompetenser bidrar till lönsamhet för samtliga
inblandade. Genom vår verkstad äger vi hela produk-

Huvudsponsorer till ISK och IVAB Arena i Sjulnäs.
Foto: Norr Media

tionslinjen, vilket innebär en tids- och kostnadseffektiv
slutprodukt. Kort kan vi i alla fall säga att vi är väldigt

Vill du veta mer
om vårt samhällsengagemang?

okrångliga att jobba med, dessutom är vi miljö- och
kvalitetscertifierade och alla våra rörmokare innehar
Säker Vatten - en kvalitetsstämpel både för dig
som kund och oss som företag.

Kika in på
ivab.com/sponsring
Vi gynnar även hockeyn i Norrbotten och Västerbotten.
Foto: Ola Westerberg, Bildbyrån

VVS | SPRINKLER | INDUSTRI | VERKSTAD

75 år

Sponsring till Ekspjuth Racing.

Enduroföraren Elin Ek i Hässleholm.

75 år

1 9 4 7 - 2 0 2 2

@ivabsverige

1 9 4 7 - 2 0 2 2

Följ oss i sociala medier!
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Hur det är
att jobba
hos oss

IVAB-familjen
Även om vi är verksamma över 11 orter i Sverige präglas alla våra filialer av samma familjära lagkänsla. Det
spelar alltså ingen roll var du befinner dig i landet. Du
kommer alltid bli bemött av samma IVAB-anda, oavsett
om du kontaktar oss i Holmsund, Uppsala eller Köping.
Det är en anda som kan beskrivas med tre ord: engagemang, långsiktighet och prestigelöshet. Vår organisation är platt och bjuder in till stor handlingsfrihet.
Vi vill att alla våra anställda ska ta initiativ och komma
till tals. Vi erbjuder dig stora möjligheter att utvecklas,
både som människa och inom din karriär. Hos IVAB möts
du av en intressant vardag, med målet att utveckla
smartare lösningar för morgondagen.

Flera generationer av erfarenhet
och kunskap
Det yttersta beviset på att IVAB-andan uppskattas är
vår låga personalomsättning. Samtidigt erbjuder vi
ett stort utrymme för praktik och lärlingsplatser. Detta innebär att vi både har gymnasiestudenter som tar
sina första yrkessteg såväl som hantverkare med fem
årtiondens erfarenhet av VVS-branschen arbetandes
sida vid sida.
En kombination som skapar en arbetsplats med potential för enormt erfarenhetsutbyte och fortsatt personlig utveckling för samtliga generationer.

75 år

1 9 4 7 - 2 0 2 2

Några av våra fina samarbetspartners - nu & genom tiderna.

IVAB finns i Piteå, Boden, Skellefteå, Holmsund, Tierp, Uppsala,
Köping, Sala, Falkenberg, Kristianstad och Hässleholm
010-414 40 00 | info@ivab.com | www.ivab.com

