www.hofors.se

Kraftfullt i Hofors

Så fångas fula fiskar i nätet
Problemet med spam och virus på internet ökar lavinartat, därmed också kostnaderna för dem som drabbas av dem.
– Vi kan vända utvecklingen, om vi
öppet samverkar och organiserar ett
effektivt skydd, säger Torbjörn Alander, initiativtagare till den ideella föreningen Antispam.
Får du ständigt återkommande skräppost i din
e-postläsare? Då vet du
hur meningslöst det kan
vara. Det tar tid och skapar irritation.
– Jag tycker att vi nått
en brytpunkt nu där det
är dags att göra något rejält åt problemet. Faktum
är att om man räknar på
vad tidsförlusterna kostar per tjänsteman så var
det år 2005 cirka 7 000
kronor, inte medräknat
frustration. Kostnaderna
kommer att stiga löpande
per år, förklarar Torbjörn
som är en av datapionjärerna i Sverige, med
mångårig erfarenhet som
datasäkerhetskonsult.

– Vi löser inte grundproblemet, vi kan
inte lösa det ensamma var för sig. Lösningen
är att istället för att göda utländska intressen, så kan vi använda vår egen kunskap till
att skapa skyddsåtgärder som effektiviserar
svenska arbetsplatser, ger fler arbetstillfällen
och därmed genererar fler skatteintäkter. För
alla företag, skolor, föreningar, myndigheter,
organisationer och andra är det här en vinnvinn-situation.

Alla behöver inte
uppfinna hjulet

Föreningen Antispam,
med säte i Hofors, jobbar
istället med att utveckla
mjukvara baserad på öppen källkod. Alla har full
insyn, inga licenskostnader, gemensam drift till
självkostnad, inga vinstintressen finns.
– Det är effektivare
att centralt ta bort spam
med rätt verktyg än att
låta miljontals tjänstemän slösa tid på spam
och virus…
Antispam
erbjuder
därför i första hand komFöreningen Antispam tar bort alla muner i Sverige att ansluspam och virus på inkommande e-post ta sig till föreningen som
Alla vinner på att via en gemensam central tjänst. Anslut- då åtar sig att kontrollera
na medlemmar, organisationer spar tid alla inkommande e-post
samarbeta
och genom olika filter
Idag löser många kom- och pengar.
sätta e-postmeddelanden
muner, statliga verk och
i karantän vid tecken på spam, virus eller införetag situationen tillfälligt genom att för trångsförsök.
dyra pengar köpa licenser som tillfälligt skyddar systemen. Dessa datorprogram blir snabbt Rikskriminalen intresserad
inaktuella och måste uppgraderas för större I dagsläget är åtta kommuner medlemmar,
kostnader. Och så vidare.
däribland Hofors kommun, och allt fler får

Ju fler medlemmar föreningen
Antispam får desto mer
slagkraftiga blir vi att angripa
spam och virus på central nivå,
säger Torbjörn Alander,
projektledare och initiativtagare.
upp ögonen för lösningen på problemet. Bland
annat har Säpo och Rikskriminalen en kontakt med Antispam för att samordna varandras erfarenheter.
– Idag är det ett elände, där enskilda haverister har kunnat orsaka stor skada på datasystemen bland annat hos Skattemyndigheten
och Datainspektionen, för att ta två aktuella
exempel. Men det kan bli mycket värre om
denna trafik organiseras i terrorismens tecken. Då utgör det ett rejält hot mot det civila
samhället vilket troligen kommer att ge oss en
Internettsunami – digitalflodvåg.
Föreningen Antispam arbetar nu hårt för att
sprida information om sin verksamhet och söker skapa nätverk och kluster med andra verksamheter (kommuner, landsting, statliga verk,

företag) för samarbete och koordination och
därigenom finna forum för att utveckla strategin för ett nationellt skydd.
Varför har du inte startat detta som ett företag
med en affärsidé, Torbjörn?
– Det känns oetiskt att profitera på andras
otrygghet. Det här är en fråga om Internets
överlevnad! Vi förblir en ideell förening.

Tel: 0290.-279 40 • Fax: 0290-290 01
info@antispam.nu • www.antispam.nu

”Proffs på tung industri”
TIM Hofors AB är ett lokalt baserat
industriserviceföretag flitigt anlitad
av såväl Ovako som Sandvik. Nu efterfrågar även gruvnäringen företagets
tjänster.

TIM Hofors är ett dotterbolag till Östman
Invest AB. Östman Invest verksamhet är att
ansvara för offerter, inköp och finansiering av
stora projekt. För montage och service ansvarar TIM Hofors.
– Företagets största resurs är våra medarbetare. Vi är erkänt duktiga på inte minst stora
uppdrag. Vi kan tack vare våra medarbetares
erfarenhet och kompetens utlova säkra leveranstider och hög kvalitet, säger Reidar Östman vd TIM Hofors.

Hanterar tunga investeringar

Östman Invest och TIM Hofors har bland
annat producerat, levererat och monterat en
komplett sågstation med kringutrustning, nytt
komplett sorterverk med buntning, ett stegmatarbord till Rörverket, samt ett nytt stripperstativ till Stålverket på Ovako Steel. Under
semesterstoppet på Sandvik AB tillverkade
och monterade Östman Invest med hjälp av
TIM en helt ny komplett in- och utgångsrullbana samt 14 st kompletta ugnsrullar till en
stegbalksugn.
– I år har 60 procent av vår tillverkning
skett i Sverige. Resterande produceras i Baltikum och Tjeckien, förklarar Reidar som har
över 15 års erfarenhet av samarbete med den
baltiska och ryska industrin.
– Samarbetet fungerar mycket bra med hög
kvalitet och leveranssäkerhet. Dessutom levererar vi inga delar utan att vi kontrollerat och
besiktigat produkterna innan hemtransport.

Jobb dygnet runt

TIM Hofors, som numera även är en av nio
speciellt utvalda leverantörer till Sandvik, har

www.tidning.net

Arbetsledningen på TIM Hofors AB: Övre raden fr. v. vd Reidar Östman, inköpare Christoffer
Östman och inköpschef Mikael Jonsson. Nedre raden: Ekonomiansvarige Catarina Svensson,
produktionschef Tony Hedström och administrationsansvarige Eva-Maria Moberg.

som mest att göra vid planerade stopp på verken.
– Under juli månad är vi över hundra medarbetare engagerade, bekräftar ekonomiansvarige Catarina Svensson.
I vinter har TIM Hofors även anlitats av
gruvföretaget ScanMining AB för stålkonstruktion till en primär- och sekundärkross
till Blaikengruvan som ligger i Storuman och
Sorsele kommun.
– Det är spännande och uppskattande att vi
fått fler uppdragsgivare även utanför stålindustrin, avslutar Reidar Östman.

”

TIM uppskattas
för sin lojalitet, kompetens
och erfarenhet.

I höst levererade och monterade TIM Hofors
AB ett nytt stripperstativ på 47 ton till Ovako
Hofors.

Fakta:

TIM Hofors, Torsåkers Industrimontage
& Service, övertogs av Reidar Östman
2001. Från att vara 17 medarbetare består
företaget idag av 52 medarbetare. Östman Invest med dotterbolag TIM omsätter i år ca 60 miljoner kronor.

Hofors kommun vänligast i Sverige
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