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Hoforshus arbetar hårt för att effek-
tivisera organisationen för att såväl 
stärka dialogen och ge fullvärdig ser-
vice till hyresgästerna.

Därför återinförs områdesvaktmäs-
tarna och internetuppkoppling kom-
mer i framtiden att erbjudas som stan-
dard i lägenheterna

Hoforshus har beslutat om att kunna erbjuda 
fiberoptik till bostadsföretagets samtliga lä-
genheter. 

– Vi vill kunna erbjuda alla våra hyresgäs-
ter bredbandsuppkoppling för tv och internet. 
Dessutom ska en fast uppkoppling till inter-

net, motsvarande modemuppkoppling, anpas-
sat för grundläggande ärenden på Internet, 
som beställning av resor och betalning av 
räkningar, ingå som standard i våra lägen-
heter och därmed inte kosta något extra. Vill 
man sedan ha snabbare uppkoppling kan vi 
naturligtvis erbjuda det i olika prislägen, sä-
ger vd Christer Ekendahl.
  
Effektiv förvaltning
För fyra år sedan omorganiserade Hoforshus 
förvaltningen av sina fastigheter för att på så 
sätt få ut bästa möjliga underhåll och skötsel, 
såväl utvändigt som invändigt.

– Omorganisationen var välgrundad och 
har visat sig vara effektiv. Vads vi delvis har 

Stärker dialogen med hyresgästerna

God förvaltare i 
Hofors kommun. 
Nu återinför Hofors-
hus områdesvakt-
mästarna, speciali-
serade på inre eller 
yttre underhåll. 
På bilden Sune 
Fredriksson.
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Fakta:

Hoforshus AB är ett dotterbolag till det 
av Hofors kommun helägda DTU i Ho-
fors AB. Hoforshus AB är ett allmän-
nyttigt bostadsföretag med idag ca 1 350 
lägenheter i Hofors kommun. Detta inne-
bär att ca 3 000 av kommunens invånare 
bor hos Hoforshus. Därutöver äger och 
förvaltar bolaget även kommunens sko-
lor, daghem, fritidsgårdar, servicehus 
med mera. Dessutom äger Hoforshus AB 
ett antal kommersiella fastigheter och lo-
kaler som tillsammans utgör ca 105 000 
kvadratmeter uthyrningsyta.
Hoforshus AB har 104 medarbetare.

tappat är spontankontakten med hyresgäster-
na, som de äldre områdesvaktmästarna till-
förde. Därför återinför vi dessa områdesvakt-
mästare under 2006 efter våra hyresgästers 
önskemål, men vi behåller den effektivare 
organisationen och fortsätter att erbjuda om-
rådesvaktmästare som är specialiserade på 
antingen inre- eller yttre underhållsskötsel

Ytterligare förbättringar
Hoforshus ser just nu över möjligheten att 
rotrenovera Hantverkarområdet.

– Under första kvartalet 2006 kommer vi 
att se över uppvärmningssystemet samt köks- 
samt badrumsstandarden i vårt populära bo-
stadsområde. Vi lovar inget ännu, utan ska 

räkna  på  vad  renoveringen  kan  kosta. 
Under 2006 kommer även det periodiska 

underhållet utomhus att fortsätta med bland 
annat nya uteplatser i Västerhöjden samt en 
renovering av slänten mellan Hantverkarom-
rådet och Hantverkargatan. I Torsåker plane-
ras en upprustning av uteplatser och staket 
vid Spelmannen.

INS står för genuin snickerikultur i 
stålriket. Företaget kännetecknas av 
trä och hantverk, med kvalitet som 
ledstjärna.

INS består idag av tre verksamhetsenheter; 
inredning, bygg- och montage samt Stjern-
sundsprodukter. 

– Gediget träsnickeri, kreativa lösningar 
och helhetsåtaganden kännetecknar hela or-
ganisationen. Det finns en röd tråd i företa-
get som vi inte ger avkall på, säger företagets 
ägare Kjell Johansson.

INS Inredning
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, boasering och specialmöbler för kro-
gar, kontor, konferensrum, receptioner och 
butiker. 

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

   
INS - Bygg & Montage
De senaste åren har bygg & montageverksam-
heten vuxit till att verka inom hela entrepre-
nadfältet. Företaget åtar sig totalentreprenad-
suppdrag och jobbar alltid med fasta priser.  
Avdelningen, med fyra medarbetare, kän-
netecknas av hög flexibilitet och kompetens. 
INS Bygg & Montage utför montering av 
inredningsdetaljer, om-, till- och nybyggna-
tioner, bostadsanpassningar, 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 snart fem år tillbaka ingår även Stjern-
sundsProdukter – kvalitetstillverkade massa-
gebänkar och massagestolar signerade Sven 

 
Tel: 0290-280 90 • Fax: 0290-280 92 

info@ins-snickeri.se 
www.ins-snickeri.se

INS erbjuder helhetslösningar 
från idé och konstruktion över 
genuint hantverk till färdiga 
miljöer. I företaget tillver-
kas och marknadsförs även 
Stjernsunds massagebänkar 
och massagestolar. Företaget 
söker nu fler kvalificerade 
snickare.

INS – när det ställs höga krav

Forslund – i företaget. All tillverkning sker 
på INS:s finsnickeri i Hofors. Alla trädetal-
jer och tekniska lösningar är framtagna av 
StjernsundsProdukter.

Försäljningen i Norden och ytterligare ett 
antal europeiska länder sker från Hofors till 
allt från privatpersoner som ofta arbetar med 
alternativa behandlingar till skolor, förening-
ar, företag, stat och kommun.

Fakta:

INS Inredning & Snickeri AB etablera-
des 1988 i Hofors. Ursprungstanken var 
att inredning, bygg och montage skulle 
gå hand i hand. Idag består INS av tre 
avdelningar. Totalt 11 anställda är förde-
lade mellan ett inredningsteam, ett bygg 
& montage team, samt team Stjernsunds-
produkter.

Företaget har upparbetat ett gott sam-
arbete med andra företag i Hofors och är 
aktivt i bland annat Entré Hofors.
Ägare är Kjell Johansson.

INREDNING &SNICKERI
BYGG & MONTAGE


