
1 + 1 = 3. 
Drottningholms Entreprenad AB 
och Drottningholms Åkeri AB 
går samman till ett bolag.
Styrelsen i Drottningholmskoncernen har beslutat att slå samman Drottning-
holms Entreprenad AB och Drottningholms Åkeri AB till ett gemensamt bolag. 
Den gemensamma verksamheten i det nya bolaget kommer att bedrivas under 
namnet Drottningholms Entreprenad AB. 
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Koncernen Drottningholms med moderbolaget Drottningholms 
Holding beräknar att sammanslagningen av de två dotterbola-
gen Entreprenad och Åkeri till ett gemensamt bolag kommer att  
vara genomförd per den 31 maj 2014. 

Syftet med sammanslagningen är att skapa ett gemensamt före-
tag som blir större och mer konkurrenskraftigt än de två bolagen 
separat. Med högre omsättning och större finansiell styrka kan 
man leva upp till kundernas krav även i framtiden. Målet är ock-
så att effektivisera administrationen och minska kostnaderna.

Koncernen Drottningholm bedriver sin verksamhet med stor 
framgång i hela Storstockholm och Mälardalen.  Drottningholms 
Entreprenad är idag namnet på det bolag inom koncernen som 
utför entreprenadmaskinsarbeten med hjälp av egna maskiner 
och förare. Under namnet Drottningholms Åkeri finns i nuläget 
hela vagnparken av lastbilar, schakt och kranbilar. Kärnverksam-
heten består främst i att, så som underleverantör till de stora 

bygg- och totalentreprenadsbolagen, förse olika projekt med 
högkvalitativa entreprenadmaskiner och kompetenta förare. 

– Koncernens två dotterbolag har haft en mycket stark utveck-
ling de senaste åren och allt pekar på att verksamhetens om-
fattning kommer att fortsätta öka. För att effektivisera adminis-
trationen, minska kostnaderna samt för att bli ett ännu större, 
starkare och mer konkurrenskraftigt företag har vi beslutat att 
slå samman de två bolagen till ett, berättar bolagets VD och 
ägare, Peter Faerden. 

– Vår ambition är att alltid sätta kunden i fokus och att erbjuder 
en unik kompetens och en oöverträffad service i kombination 
med marknadens modernaste och mest kompletta vagnpark, 
fortsätter Peter Faerden. Med den här förändringen kommer 
vi att säkerställa vår position som ett av Mälardalens ledande 
aktörer inom vår bransch, och vi kommer att vara en trygg sam-
arbetspartner till våra kunder och leverantörer. 

Drottningholm, som startades av Peter Faerden för 
över 25 år, har sin bas på Ekerö. Allt sedan star-
ten har företaget haft en mycket god utveckling 
och man tillhör nu en av de ledande aktörerna i 
Stockholmsregionen med omnejd. Affärsidén är att 
inom en och samma koncern erbjuda sina kunder 

ett brett tjänsteutbud baserat på en modern vagn-
park. Kärnverksamheten består främst i att, som 
underleverantör till de stora bygg- och totalentre-
prenadsbolagen, förse olika projekt med högkvali-
tativa entreprenadtjänster och kompetenta förare. 
Drottningholms insatser återfinns i merparten av de 

stora bygg- och anläggningsprojekten i Storstock-
holms- och mälarregionen så som väg- och tunnel-
byggen, byggnation av kommunala inrättningar och 
sjukhus, hamn, gas och vattenarbeten och därtill 
ett stort antal av de centrala byggprojekten i bland 
annat Hammarby och Liljeholmen.

Fakta om Drottningholms

För mer information kontakta bolagets vd Peter Faerden.


