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Kraftfullt i Hofors

Res med Gunnars Buss
Gunnars Buss erbjuder grupper allt
från kortare bussturer till längre
skräddarsydda researrangemang.
– Jag vill erbjuda kvalitet och säkerhet med en stor portion personlig service, säger Gunnar Larsson med 18 års
branscherfarenhet.
I oktober femårsjubilerade Gunnar som egen
företagare. Åtskilliga hoforsbor har någon
gång rest med Gunnars Buss, för kortare eller längre resor.
– Min buss tar 51 passagerare men jag åtar
mig gärna större grupper. Tack vare det kontaktnät jag har med andra bussbolag och researrangörer är det inga problem.
Pensionärsföreningar, fackföreningar, företag, församlingar, idrottsföreningar, offent-

liga myndigheter, kommunala förvaltningar
och skolklasser har genom åren flitigt anlitat
Gunnars Buss.
– Det är perfekt att utgå från Hofors, som ligger strategiskt till i Mellansverige.

Gunnars Buss utlovar
en trygg, bekväm och
avslappnad tur
– varhelst kunden
önskar resa.
På bilden Gunnar
Larsson framför den
modernt utrustade
bussen.

Några goda ord på vägen

Yrkesvalet för 18 år sedan har han aldrig ångrat.
– Jag har det bästa jobbet i världen. Jag älskar att träffa människor och den ena dagen är
inte den andra lik.
Gunnars Buss, med säkerhetsbälten på alla
säten, är fullt modernt utrustad även för längre resor.
– Man kan alltid vända sig till mig, jag fixar
det mesta och gör mitt yttersta för att erbjuda en trygg och bekväm resa. Kunderna ska
kunna lita på Gunnars Buss.

Tel: 0290-240 30
Mobil: 070-17 18 324
Fax: 0290-76 60 60
gunnarsbuss@telia.com

Ett tryggare
Hofors

AVS Bevakning, med fem anställda, patrullerar Hofors kommun dygnet runt, året om. 14 års
arbete med att skapa ett tryggare Hofors ger ökad trovärdighet bland allmänhet och poliskår.
AVS Bevakning AB har i 14 år patrulAVS Bevakning AB erbjuder även konlerat Hofors gator och därmed bidragit sultation i säkerhetsfrågor till företag och
till ökad säkerhet för medborgare och privatpersoner, utbildning i självskydd samt
förmedling av larmsystem mm.
företag.
– Just nu försöker vi åter etablera fotpatrul– Vi har ett mycket gott samarbete
lering av centrum dagtid. Jag är övertygad om
med polisen i Gästrikland som uppskatatt det skulle ge stora effekter på snatteri och
tar vårt seriösa lokala arbete, kommen- annat obehag för såväl kunder som anställda i
terar företagets ägare Göran Östlund.
centrala Hofors. Jag vet att det är många som
efterfrågar ett tryggare Hofors.
Hoforsbon Göran Östlund känner starkt för
AVS Bevakning har även ett unikt samarsin hembygd.
bete med SOS Alarm som ansvarar för in– Vi är väl kända i kommunen därför ringer
kommande larm och samtal på telefonnummånga till oss före polisen. De vet att vi är
mer 023-106 70.
snabbt på plats. Det ingår inte i vår verksamhet
men det är klart att vi hjälper till om vi kan.
AVS Bevaknings styrka är en effektiv organisation med stark lokalkännedom och hög
flexibilitet gentemot kunderna.
– Vi jobbar för att förebygga brott och vara
snabbt på plats när något inträffat. Vi kan utföra
tjänster på kundernas villkor. Vi är inte så tidsTel: 0290-277 80 • 070-552 77 80
styrda utan kan ge fullservice till våra kunder.

Förvänta lite mer
Beckasinvägen 7, 803 09 Gävle
Tel 026-541400 Fax 026-541423

Medvind för Midrocföretag
Midroc har idag närmare 100 medarbetare i Hofors fördelat på dotterföretagen Metalock, Bemab och Midroc
Electro.
– Vi samordnar våra resurser inom
maskinbearbetning, underhåll, montage och elektromekanik för att bli så
intressanta som möjligt för våra kunder, säger Lars Leijon, vd för Metalock
och Bemab.

Metalock Hofors AB erbjuder en välutrustad maskin- och montageverkstad.
Företaget utför svarvning, fräsning och slipning i korta serier av stora objekt för nytillverkning eller renovering som kännetecknas
av hög flexibilitet och korta omställningstider.
Metalock utför även renovering och montage.

www.tidning.net

Elektronik och mekanik

Sedan två år tillbaka ingår även Bergslagens
Elektro-Mekaniska AB (Bemab) i Midrockoncernen. Huvudinriktningen för Bemab är
montage, service och underhåll av traverser,
kranar, pumpar och industriportar. Bemabs serviceteam kombinerar alltid kompetensen hos
elektriker och mekaniker för att kunna erbjuda
effektiva och problemlösande arbetsinsatser.

Satsar i Hofors

Midrocs långsiktiga målsättning är att erbjuda
ett samordnat paket av tjänster efter kundernas behov.
– Efter en strukturrationalisering har vi nu
samordnat våra marknadsresurser och kan erbjuda ett vidgat servicekoncept. Vi investerar
för att fortsätta utvecklingen och ser över vår
organisation för att nyrekrytera medarbetare

med verkstadsteknisk bakgrund, säger Staffan Henriksson, platschef för Metalock Hofors AB.

Tel: 0290-76 71 00 • Fax: 0290-76 71 25
www.midroc.se

Tel: 0290-250 50 • Fax: 0290-256 06
www.midroc.se

Hofors kommun vänligast i Sverige

Vinnande kombination: Bemab och Metalock ingår båda i Midrockoncernen och kan
erbjuda ett vidgat servicekoncept. På bilden:
Stefan Högman, Bemab i diskussion med Mats
Paavola, Metalock.
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