
 

 

   

 
      

Pressrelease 2020-01-30 

SEHED TRESSON Fasad expanderar och blir ny huvudägare i Fog & Fönster. 

Fog & Fönster startades av Conny Nordensvärd 1983 och är sedan många år ett av 

landets ledande företag inom fönsterrenovering. Omsättningen 2019 var drygt 130 

MSEK. Företaget är främst verksamt inom Storstockholm.  

Fog & Fönster är ett både anrikt och modernt företag med ett tydligt hållbarhetsfokus. 

Att ta tillvara gamla vackra fönster genom att renovera dem är alltid förstahandsvalet 

men när det är nödvändigt så byts fönsterbågarna eller hela fönster. Fog & Fönster 

är också delägare i Wimmerby Fönstersnickerier som tillverkar träfönster av högsta 

kvalitet. 

SEHED Fasad och systerbolaget Tresson Fasad tillhör de ledande Fasadföretagen i 

Mälardalen. Bolagen utgör en viktig del av SEHED Byggmästargruppen som med 

sina drygt 400 anställda har en omsättning på närmare 2.000 MSEK. 

SEHED och Tresson utgör en komplett samarbetspart för fasadarbeten. Våra projekt 

inbegriper allt från 1700-talshus till nyproduktion och allt som rör yttre renovering. Vi 

står för produktions- och kostnadseffektivitet, kvalitet, miljö och etik och är 

medlemmar i SPEF, Stockholms BF och Sveriges Byggindustrier. 

Kent Isaksson VD i SEHED Fasad säger att överenskommelsen med Fog & Fönster 

skapar ett stort antal fördelar ”Fönster är ofta en viktig del av våra projekt och 

tillsammans med Fog & Fönster blir vi väldigt starka. Fog & Fönster är ett mycket 

välskött företag med stor kompetens och vi har länge sett dem som ett av de bästa 

fönsterrenoveringsföretagen i Stockholm”. 

Conny Nordensvärd, ägare av Fog & Fönster säger ”Vi har samarbetat med SEHED 

under många år och vi ser den här affären som en möjlighet att fortsätta utvecklas 

och bli ännu starkare. För våra kunder och anställda är det här riktigt goda nyheter”. 

”Dessutom har jag känt Kent och flera av hans medarbetare i många år, vilket är en 

trygghet när vi nu slår våra påsar ihop” 

 

För mer information, kontakta: 

Conny Nordensvärd eller David Thorberg på Fog & Fönster 08-771 77 55. 

Kent Isaksson, Fredrik Stenberg, Peter Neuberg eller Pål Wingren på SEHED  

08-712 00 30 
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