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Andersson & Rask har i två genera-
tioner och snart 40 år hyrt ut tunga 
arbetsfordon (Rental) till företag i Da-
larna, Gästrikland och Västmanland. 

– Företagen köper en funktion, vi 
står för all service och alla repara-
tioner, säger Lars Toresson som äger 
företaget tillsammans med bröderna 
Rickard och Roland Rask.

Insikten hos industrin om att fokusera på 
kärnverksamheten och låta någon annan 
lösa transportfrågan är utbredd. Det är god 
ekonomi att låta någon annan ta de tunga 
investeringarna. 
Men varför Andersson & Rask?

– Vi har visat att vi ställer upp i alla väder. 
Vi har vuxit därför att vi är fl exibla, snabba 
och håller bra priser tack vare en liten over-
head, menar Rickard Rask.

Andra generationens ägare av Andersson & Rask i Hofors: Rickard  Rask och Lars Toresson.

Tel: 0290-296 00  Fax: 0290-296 19
info@andrask.se      www.andrask.se

”Vi tar investeringen”
För att kunna erbjuda modernaste maskinpark 
har företaget gjort stora investeringar: 12 mil-
joner 2002 och 20 miljoner 2001. Vanligast är 
längre kontrakt, men företaget erbjuder även 
kortare uthyrningsperioder.

Att lita på
Hos Andersson & Rask kvarstår såväl ägarna 
som medarbetarna. Det gör att kundrelatio-
nerna  fördjupas och att kompetensen bevaras 
och kan stärkas i organisationen. Andersson 
& Rask kan man lita på.

I dag fi nns företaget strategiskt placerat i 
Hofors, Smedjebacken och Mockfjärd.
Företaget omsätter 50 miljoner kronor årligen 
och har 32 medarbetare. 
Andersson & Rask är såväl kvalitets- som mil-
jöcertifi erade enligt ISO 9 001 och 14 001.
Förutom Rental erbjuder företaget även 
sprängningsarbeten, uthyrning av mobilkra-
nar och service på klimatanläggningar.

Samhall AB är ett av Sveriges 
största personalutvecklingsfö-
retag. Nu ställer organisatio-
nen i Gästrikland om för att 
skräddarsy kundlösningar.

Samhall, som från januari i år stäl-
ler upp med en regionalt fokuserad 
organisation, utvecklas allt mer från 
att vara en ledande underleverantör 
till industrisektorn till att vara ett 
tjänsteföretag. 

Städ- och fastighetsservice ökar, 
liksom personaluthyrning.

– Vi har ett väl utvecklat koncept 
där vi gör erkänt bra jobb för våra 
kunder. Vi garanterar en pålitlig-
het som gör att vi i dag är Sveriges 
tredje största städföretag, det är det 
inte många som känner till, säger 
distriktchef Ants Reiman.

Ett Samhall i Gästrikland, is-
tället för fl era divisioner, gör att 
kundkontakterna blir enklare och 
kortare samt att Samhalls förmåga 
till totallösningar synliggörs för 
kunderna.

I framkant av 
metodutveckling
Som arbetsgivare till personer med 
funktionshinder ligger man i fram-
kant i utvecklingen av metodik och 

Tel: 026-65 58 41
Fax: 026-65 58 40 

ants.reiman@samhall.se
www.samhall.se

Står upp för Gästrikland. Nya Samhalls arbetsledning i Gästrikland som efter nyår ytterligare kan ställa upp på 
kundernas krav på helhetslösningar.  

Nya Samhall till er tjänst

teknik från ett avancerat ergono-
miskt perspektiv. 

– Vi har fl era kunder som anlitar 
vår organisation inom tjänste-
sektorn. Vid Valbo köpcenter 
och Högbo Bruk ansvarar vi 
för all yttre renhållning, vi har 
omfattande fastighetsservice-
uppdrag för Gavlegårdarna och 
HSB och Malaco anlitar oss 
frekvent vid behov. För att ta 

några exempel. Vi är bra på att an-
passa oss efter kundens behov.

FraktCentralen anlitar Samhall 
för bland annat städservice.

Mekanik och 
personaluthyrning
Även om tjänste- och servicesidan 
växer är Samhall fortfarande en 
stor aktör som underleverantör av 
serietillverkade produkter. I Gäst-

rikland är verksamheten stor inom 
bland annat plåtskåpstillverkning, 
miljövänlig pulverlackering och 
förpackningsservice. 

– Som bemanningsföretag kan 
Samhall erbjuda konceptet hemser-
vice för kommuner och landsting, 
där vi kan stötta vårdpersonal i ru-
tinärenden så att de kan koncentrera 
sig på sitt vårduppdrag, avslutar 
Ants Reiman.

Fakta:

Sedan 1980 har Samhall AB, 
vid anpassade arbetsplatser, 
verkat för att stärka funktions-
hindrade människors ställning 
på arbetsmarknaden. 

I en öppen och utvecklande 
organisation produceras ef-
terfrågade varor och tjänster. 
Därmed nås en god affärs-
verksamhet vilket möjliggör 
målsättningen och uppdraget 
från riksdagen att minst sex 
procent årligen av personalen 
ska gå vidare till den öppna 
arbetsmarknaden.

Från januari 2004 är Sam-
hall organiserat regionalt istäl-
let för i divisioner för att ännu 
bättre möta kundernas krav. 

Samhall Gästrikland har 300 
medarbetare och lokaliserade i 
Gävle, Sandviken och Hofors. 
Samhall är ett unikt företag 
genom sin kraftiga lokala när-
varo. Samhall fi nns på 300 or-
ter med cirka 800 arbetsplatser. 
Samhall har närmare 27 000 
medarbetare i hela Sverige.

             Vi är Sveriges 
tredje största städföretag
             Vi är Sveriges 
tredje största städföretag”

Embab-Repallet säljer funktion, ef-
fektiv materialhantering, helt efter 
kundens behov.

Embab-Repallet AB kan, genom en mycket 
fl exibel produktionsanläggning, erbjuda sina 
kunder i huvudsak träbaserade emballage helt 
efter kundens önskemål.

– Vi jobbar främst mot verkstadsindustrin. 
Vi kan skräddarsy emballage som optimalt 

Embab-Repallet AB:s anläggning i Skutskär.

Tel: 026-715 10   Fax: 026-712 94
embab-repalletab@telia.com

Effektiv logistik

passar kundens behov avseende kvalitet, 
kvantitet och prisnivå, säger företagets ägare 
Mats Zetterberg.
Företaget, som förutom lådor bland annat till-
verkar träpallar, har också världspatent på den 
fl exibla och monterbara lastpallen Repallet.

– Repallet, den nya generationens lastpall, 
är bara ett exempel på vad vi kan ta fram i 
samarbete med kunderna.


