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Kraftfullt i Hofors

Offensiv aktör. Bäckströms Mekaniska är ett modernt verkstadsföretag i Hofors med många decenniers
erfarenhet av att utvecklas i nära
relation med kunden. Bilden ovan
företagets ägare Börje Andersson,
Årets Företagare i Hofors. Foton:
Magnus Fängström.

Bäckströms rustar för framtiden
Nya förvärv stärker företagets position på marknaden
Bäckströms Mekaniska AB fortsätter organisera verksamheten för att
vara huvudleverantör av underhållstjänster till regionens tunga industri.
– I november köpte vi företaget GPM vilket gjort att vi fördubblat
vår kapacitet på tunnplåtssidan, säger vd Börje Andersson.

Bäckströms Mekaniska AB, ett modernt verk- ﬂer tjänster. Det kan vi svara upp till och erstadsföretag med 90 medarbetare, är en of- bjuda heltäckande lösningar för kunden.
fensiv aktör som kan åta sig det totalansvar
kunden efterfrågar. Det uppskattar större beställare vilket bevisas av att Bäckströms är ett Bäckströms nu också i Borlänge
av två företag som SSAB anlitar för sitt lö- Bäckströms Mekaniska AB har det senaste
pande mekaniska underhåll och en av fem A- åren etablerat en reparationsverkstad i Borlänge dels för att kunna ge snabbare serviceleverantörer till Sandvik.
Uppdrag inom Sand- ”Det är vår affärsﬁlosoﬁ underhåll till SSAB dels
för att komma närmare
vik, Ovako och SSAB
– att skapa ett mervärde nya kunder på orten.
står tillsammans för ca 75
– Vi minskar våra disprocent av företagets om- till lägsta totala kostnad
tanskostnader,
skapar
sättningen.
för kunden”
mervärde för kunden och
har lättare att växa genom
Mervärde för kunden
vår direkta närvaro på den lokala marknaden
Företaget är en typisk legotillverkare som i Borlänge.
sysslar med svarvning, fräsning och montering samt reparationer såväl hydrauliskt och
Flexibel produktion
mekaniskt.
– Det är vår affärsﬁlosoﬁ – att skapa ett mer- 2007 förvärvade Bäckströms Hofors Tunnvärde till lägsta totala kostnad för kunden. Vi plåtsslageri. I november 2008 köpte man även
står stadigt på ﬂera ben; avancerad skärande familjeföretaget GPM vilket innebär att tunnbearbetning, reparationer och montering, spe- plåtskapaciteten är betydande.
– Vi bygger ventilationsanläggningar, kucialverkstad för hydraulik, komplett plåtslageri och konstruktion. Större industrikunder rar, kontor i industrimiljöer och lägger tak,
eftersträvar färre leverantörer som kan utföra förklarar Börje Andersson.
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Stark konstruktionskompetens
Med tre konstruktörer inom organisationen
stärks alla verksamhetsdelar, de kan involveras vid exempelvis rådgivning i tillverkningen
och allmänt smarta lösningar som ger mervärde för kunderna.
Tillsammans med kunden
Oavsett vilka oförutsedda händelser som kunden råkar ut för har Bäckströms Mekaniska
resurser att lösa uppgifterna. Företaget ser till
att kundens maskinpark är fungerande, i full
drift och effektiv.
Bäckströms Mekaniska ger även förslag
på förändringar som förbättrar utrustningens
tillgänglighet och kostnadseffektivitet samt
kan i nära samarbete med kunden utveckla
helt nya produkter.
– Vi har som mål att utvecklas tillsammans
med kunden och skapa långvariga relationer.
Det kräver av oss att vi kan kundens verksamhet, rutiner, krav och lokaliteter. Nuvarande
lågkonjunktur drabbar även oss. Men jag tror
vi klarar oss bättre än många kollegor. Ett av
skälen är vår fantastiskt lojala personal. Vi
har hitintills varit tvungna att varsla en dryg
handfull personer från företaget.
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