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INS förenar fantasi och kreativitet 
med hög kvalitet, kompetens och erfa-
renhet – en oslagbar kombination. Allt 
under ett tak och leverans i rätt tid.

INS består idag av fyra verksamhetsenheter:
• Inredning
• Bygg- och montage
• Stjernsundsprodukter
• Lackering 

INS Inredning & Snickeri
För företag med höga krav på inredning är 
INS Inredning det specialsnickeri som 
erbjuder breda och kompletta inrednings-
lösningar med hög kvalité till rätt pris. INS 
Inredning tar vid där standardlösningar utgör 
en begränsning. 

– Vi bygger hela miljöer, med diskar, glas-
partier och specialmöbler för krogar, kontor, 
konferensrum, receptioner och butiker. I Gö-
ransson Arena, den nya bandyhallen i Sand-
viken, har vi uppfört nio diskar. Även Folk-

Tel: 0290-280 90 •  Fax: 0290-280 92
info@ins-snickeri.se
www.ins-snickeri.se

Form, färg och funktion i skön harmoni. INS erbjuder helhetslösningar från idé och konstruktion över genuint hantverk till färdiga miljöer och 
byggnader. 

INS Inredning & Snickeri AB eta-
blerades 1988 i Hofors. Ursprungs-
tanken var att inredning, bygg och 
montage skulle gå hand i hand.

Totalt 12  anställda är fördelade 
mellan ett inredning & lackerings-
team, ett bygg & montage team, 
team Stjernsundsprodukter samt 
ett lackeringsteam.
Företaget har upparbetat ett gott 
samarbete med andra företag i 
Hofors och är aktivt i bland annat 
Entré Hofors.

Kreativitet före standard på INS

tandvården i regionen är en stor kund, säger 
vd Kjell Johansson.

INS specialsnickeri erbjuder allt från idé, 
konstruktion till färdig produkt där såväl 
funktion, färg och form ges hänsyn. I snick-
eriverkstaden är alla medarbetare utbildade 
möbelsnickare.  

INS - Bygg & Montage
Företaget åtar sig totalentreprenadsuppdrag i 
regionen och jobbar oftast med fasta priser. 
Avdelningen kännetecknas av hög kvalité 
fl exibilitet och kompetens. INS Bygg & Mon-
tage utför montering av inredningsdetaljer, 
om-, till- och nybyggnationer, bostadsanpass-
ningar, renovering av större lokaler med mera. 

Företaget arbetar även med de större för-
säkringsbolagen, vid exempelvis vatten- eller 
brandskador. INS åtar sig allt från besiktning 
till färdigställning av lokal eller byggnad.

Stjernsundsprodukter
Sedan fl era år ingår även StjernsundsProduk-

ter – kvalitetstillverkade massagebänkar och 
massagestolar signerade Sven Forslund – i 
företaget. 

Försäljningen sker över hela världen. Kun-
derna består av allt från privatpersoner som 
arbetar med alternativa behandlingar till sko-
lor, föreningar, företag, stat och kommun.

Lackering
Företaget har investerat kraftigt i lackering-
en de senaste åren för att kunna hantera ett 
omfattande uppdrag från SKF Couplings i 
Hofors där INS ytbehandlar kopplingar till 
vindkraftverk. 
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Hos familjeägda Hotell Bergsmannen i Hofors är gäs-
ten i fokus.

– Vi fortsätter att utveckla hotellet och har planer 
för att bygga om restaurangen och köket, fl ytta hu-
vudentrén och bygga en ny bistro, säger hotellchef 
Per Alm.

Sedan mars 2008 driver familjen Alm 
anrika Hotell Bergsmannen. Familjefö-
retaget driver även Högbo Kvarn i Sand-
viken.

– Vi har bytt ut alla sängar, fräschat 
upp rummen och handplockat en ny 
kökschef, Tomas Hagström. Att kunna 
erbjuda förstklassiga frukostar, luncher med genuin husmans-
kost och spännande à la carte-menyer är viktigt för oss.

Samtliga 38 rum har dusch, toalett, tv och trådlöst internet. 
Gästerna erbjuds även ett motionsrum. Bar med fullständiga 
rättigheter fi nns i direkt anslutning till restaurangen. Ett mö-
tesrum för 16 personer fi nns även på hotellet. 

Tel: 0290-230 10
bokning@hotellbergsmannen.se

www.hotellbergsmannen.se
 

Next stop Bergsmannen

”Att kunna erbjuda först-
klassiga frukostar, luncher 
med genuin husmanskost 
och spännande à la carte-
menyer är viktigt för oss”

”Nya” Hotell Bergsmannen i Hofors med gästen i fokus.

Gott rykte sprider sig
Hotell Bergsmannen frestar även Hoforsbor med uteservering, 
långfredag med underhållning en gång i månaden samt seni-
ordagar med olika teman. På sommaren lockas främst barn-
familjer. 

– Vi märker av en ökad trafi k på riksväg 
80 mellan Stockholm och Dalarna som 
härleds till nya E 4:an i norra Uppland. 
Trafi ken har ökat med 60 procent. Med 
fl er som stannar till i Hofors ökar kund-
underlaget. Vi ser en ökad beläggning på 
helger där gäster intresserade av jakt, fi s-
ke, golf eller skidåkning övernattar hos 
oss. Även affärsgäster under vardagarna 
ökar. 

Ryktet går om ”nya” Bergsmannen.

Mitt i regionen
Hotell Bergsmannen i Hofors, en halvtimme från såväl Lugnet 
i Falun som nya Göransson Arena i Sandviken, satsar på en 
standad som motsvarar ett tre stjärnigt hotell. 


