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Uanset hvordan du vender og drejer  
den, er vores løsning ideel. 

For vores idé er skabt med både  
mennesker og miljø i centrum. 



Vi skriver 1987. Vores grundlægger Kjell Sköld bor i Malmø.
 
Skolen, som Kjells datter går på, mangler plads. Så han får  
en god idé: Et midlertidigt skolemodul. Med kvadratmeter  
nok til alle børn. Det bliver startskuddet til Expandia. 

I dag er vi både i Danmark, Sverige, Norge og Finland med  
over 80 medarbejdere og næsten 25.000 moduler. Og mere  
end 150.000 børn og voksne åbner hver dag døren til et  
Expandia-modul.

VORES HISTORIE



Navnet Expandia kommer af ordet ekspandere. At gøre mindre  
til mere. 

Men vi arbejder også med mennesker og livet i modulerne. Vi skaber 
rum til at udfolde og udvikle sig i. Sammen. For fællesskab er hjørne-
stenen i dét, vi kalder Expandia-ånden. 

VORES NAVN



Vi vil være Nordens bedste virksomhed, når det handler om udlejning 
af moduler. Og skabe værdi for hele samfundet. Økonomisk, socialt 
og bæredygtigt. 

Rom blev ikke bygget på én dag. Og slet ikke i moduler. Men vi arbej-
der hele tiden på at forbedre os som arbejdsplads, samarbejdspartner 
og leverandør. Et trin ad gangen. 

VORES VISION



Størrelsen er standard. Men ellers er der intet standard over vores 
flytbare moduler.

Med mulighed for at bygge både i længden, højden og bredden  
skaber vi plads til alt fra simple tanker til store ambitioner. For børn  
og voksne. Hurtigt, enkelt og skalerbart. For at skære det ud i pap.

VORES PRODUKT



Dagligdagen er fyldt med praktiske gøremål. Fra man står op om  
morgenen, til man igen rammer hovedpuden.

I vores midlertidige moduler bliver hverdagen lidt lettere. Med blik  
for detaljen sørger vi for alt og mere til. Fra første streg på papiret  
til modulerne skal pilles ned igen.

VORES SERVICE



Alt, hvad vi laver, påvirker omgivelserne. Derfor gør vi os umage. Vi 
passer på vores brugere, kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere 
og miljøet. 

Vi tager ansvar for hinanden. For byggeriet har masser af plads til  
bløde værdier. Og vores miljørapport dokumenterer hvert eneste år,  
at en cirkulær løsning godt kan være firkantet. 

VORES ANSVAR



Kontakt 
Västerås: Fallskärmsvägen 1 , 721 31 Västerås Tel. 021–80 41 10
Klippan: Ängavägen 10, 264 94 Klippan, Tel. 0435–294 30
Göteborg: Reningsverksgatan 10, 421 47 Västra Frölunda, Tel. 031–779 28 60
info@expandia.se

www.expandia.se

Vil du se en af vores løsninger med dine egne øjne?  
 
Så skal du ikke køre mange kilometer. For børn og voksne  
bruger vores moduler som børnehave, skole, kontor eller bolig.  
I hele landet. Hver dag. 

Tag fat i os på 70 22 12 24 eller info@expandia.dk. 

Expandia Moduler A/S

Munkegårdsvej 32

3490 Kvistgård

+45 70 22 12 24

expandia.dk


