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Kraftfullt i Hofors

Växer med sina kunder
I över 40 år har Andersson & Rask hyrt
ut maskiner och arbetsfordon för regionens tunga industri. När Ovako önskade
hyra personbilar för längre kontraktstider ﬁxade man det också.
• Auktoriserad Volvo och Renault verkstad

1965 startade kompanjonerna Tore Andersson
och Lennart Rask Andersson & Rask. Nu drivs
familjeföretaget vidare i kompanjonskap med
sönerna Lars Toresson samt Roland och Rickard Rask.
– Vår huvudnäring är uthyrning av maskiner
och fordon, det vi kallar Rental, till företag i
Dalarna, Gästrikland och Västmanland. Företagen köper en funktion, vi står för all service
och alla reparationer, säger Lars Toresson.
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 ﬂexibla, snabba och
håller bra priser tack vare en liten overhead,
menar Rickard Rask.

• Allbilsverkstad
• Reservdelar original/begagnat
• Fullständig däckservice
• Bilskadeverkstad
• Serviceprotokoll enligt original
• Samarbete Hertz biluthyrning
• Samarbete Gösta Samuelssons Bil AB

Swedbank växer med Hofors

Att lita på
En ny verksamhet i företaget är uthyrning av
personbilar. Ovako i Smedjebacken kom först
med en förfrågan.
- Det är inget vi prioriterat tidigare, men vi
ställer upp för våra kunders behov och ser till
att erbjuda ett koncept som båda parter vinner
på, säger Lars Toresson.
Idag ﬁnns företaget strategiskt placerat i Hofors, Smedjebacken, Mockfjärd och Söderfors.
Företaget omsätter drygt 50 miljoner kronor
årligen, har 30 medarbetare och ca 200 enheter för uthyrning. Bland kunderna kan nämnas
Ovako Smedjebacken, Ovako Hofors, Erasteel,
Setra, Hedin gruppen och Moelven Dalaträ.
Andersson & Rask är såväl kvalitets- som
miljöcertiﬁerade enligt ISO 9 001 och 14 001.
Förutom Rental, åkeri och sprängningsarbeten
erbjuder företaget även uthyrning av mobilkranar och service på klimatanläggningar. I
åkeriverksamheten ingår fyra enheter i FraktCentralen.

Hofors Autoservice har diagnosutrustning
för alla bilmärken. På bilden ägarna och
Eva Christensen och Steve Olofsson.

Andersson & Rask investerar för framtiden. På
bilden en av två 30-tons kranfordon, med miljömotorer, som företaget nyligen investerat i.

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

Jobbchansen i Hofors
inbjudits till möten med arbetsgivare som har
ett konkret rekryteringsbehov. Efter en kortare presentation av företagen kan parterna
mötas under okomplicerade former.
- Arbetsgivarna uppskattar effektiviteten
och den snabbare rekryteringsprocessen, arbetstagarna ges chansen att visa upp sitt engagemang och sin vilja – mjukvara som inte
alltid kan redovisas i papperen. Det är oerhört
stimulerande att Arbetsförmedlingen kan
vara en konkret mötesplats där nya jobb verkligen skapas, säger Lotta.

Hofors är en av fem kommuner i Sverige
som utvecklar sitt företagsklimat bäst
enligt Svenskt Näringsliv.
- Vi spänner musklerna för att ge
bästa service och i allra högsta grad
närvara i utvecklingen, framför allt på
företagsmarknaden, säger kontorschef
Johan Forsström.
Sparbanksstiftelsen ger samtidigt en
halv miljon tillbaka till Hofors.
Swedbank, med lokalkontor i såväl Hofors som
i Torsåker, är en helhetsleverantör av ﬁnansiella tjänster.
Det senaste året har banken anställt Tiina
Lahtinen, företagsrådgivare och hemvändande
Hoforsbo. Dessutom går SparbanksStiftelsen
Nya in med 500 000 kronor till Entré Hofors
för att stärka Hofors handel och medverka till
en attraktivare stadskärna.
Det ﬁnns ett starkt entreprenörskap i Hofors.
Genom att gå in som affärspartners uppstår en
särskilt lyckad vinn-vinn situation. Går det bra
för våra kunder, går det bra för oss och därmed kan vi leverera mer vinst till Swedbanks
huvudägare Sparbanksstiftelsen som sedan bidrar till den lokala samhällsutvecklingen.

Bäst på service
Swedbank har en klart uttalad målsättning att
bli bäst på service. Det ska åstadkommas genom handlingsplanen TOPP:
T: Tillgänglighet (generösa öppettider,
kontanthantering erbjuds exempelvis
åter i Torsåker)

Nya ansikten på Swedbank i Hofors.
Kontorschef Johan Forsström och
företagsrådgivare Tiina Lahtinen.
O: Okomplicerat bemötande (lätta att ha
att göra med, snabba beslut)
P: Proaktivt agerande (överträffa kundens
förväntningar med goda råd)
P: På tå för kunden (korta väntetider)

Succé i Gävle

Arbetsförmedlarna Lotta Pettersson och
Heléne Gussman har tagit initiativet till
Jobbchansen i Sandviken och Hofors.

Vill du som företagare effektivisera rekryteringsprocessen? Vill du som arbetssökande möta arbetsgivare under
okomplicerade former? I november
startar Jobbchansen i Hofors.
Uppdraget från regeringen till arbetsförmedlingarna runt om i landet summeras i ett ord:
jobblinjen.
- Det ﬁnns en tydlighet i uppdraget som
vi gillar och som gör att vi mer offensivt kan
kliva in på banan och verkligen förmedla jobb
i skarpt läge, berättar Heléne Gussman.
Tillsammans med Lotta Pettersson har de,
efter inspiration från Gävle, tagit initiativet
till Jobbchansen i Sandviken och Hofors.

Mötesplats Arbetsförmedlingen
Jobbchansen innebär att arbetssökande öppet

www.tidning.net

I Gävle har Jobbchansen efterhand vuxit så
att varje fredag lockas 200-300 personer till
mötena. Under parollen ”Har du tid att inte
komma?” drog Jobbchansen igång i maj i
Sandviken och i november är det Hofors tur.
- Den 22 november hålls även en stor Rekryteringsmässa på Folkets Hus i Sandviken
med fokus på industri och teknik. Mässan är
ett samarbete i Gästrikland och ytterligare ett
tillfälle att se vad arbetsmarknaden kan erbjuda såväl arbetsgivare som arbetssökande.

Jobbchansen i Hofors
På Arbetsförmedlingen i Hofors.
• Torsdag 8 november
• Torsdag 29 november
För mer information se Arbetsförmedlingen Hofors-Sandvikens lokala webbsida under: www.arbetsformedlingen.se

Tel: 0290-270 00
Fax: 0290-234 44
johan.forsstrom@swedbank.se
www.swedbank.se

Här ﬁnns allt inom
handel och service i
Hofors och Torsåker
Besök oss gärna på

Tel: 010-486 85 97 (Lotta)
Tel: 010-486 36 83 (Heléne)
www.arbetsformedlingen.se

Hofors kommun vänligast i Sverige
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