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Kraftfullt i Hofors

Mäklarcentrum ger lite mer
Dina mäklare som
ger lite mer: Rolf
Larsson, företagets
ägare och auktoriserad fastighetsmäklare, Rolf Ekström, civilekonom,
fastighetskonsult
och fastighetsmäklare, Anette Svinghammar ekonomiansvarig och mäklarassistent samt
Anders Schönning
civilekonom och
fastighetskonsult.

Mäklarcentrum är mäklaren nära dig
som med bred kunskap ser till att du
får rätt marknadsvärde på din fastighet.
– Det lönar sig att anlita oss, säger
företagets ägare och auktoriserad fastighetsmäklare Rolf Larsson.
Mäklarcentrum har kontor i Östervåla, Gävle
och Uppsala och verkar över hela regionen.
– Vi verkar i en region, norr om Stockholm,
med oerhörd stor potential inför framtiden.
Det är en mycket spännande marknad. Vi
inom Mäklarcentrum erbjuder våra kunder
lite mer. Vi ﬁnns till för visningar när kunden
så önskar. Dessutom ges inte vårt arvode förrän vid tillträdet, de ﬂesta andra mäklare tar
betalt vid köpekontraktet.

– Vi kan erbjuda specialistkompetens inom
såväl kommersiella fastigheter som inom
jord- och skogsbruksfastigheter, säger Torsåkersbon Rolf Ekström, som även är lärare på
Mäklarhögskolans kommersiella fastighetsprogram i Gävle.
Mäklarcentrum jobbar mycket aktivt med
att presentera sina objekt på internet.
– Cirka 80 procent av alla objekt uppmärksammas via internet. Kontakta oss för
en kostnadsfri värdering och rådgivning vid
förmedling av din fastighet eller bostadsrätt.
Som lokalt verksamma mäklare ﬁnns de bästa
förutsättningarna för personlig service, snabb
och diskret handläggning, förklarar Rolf
Larsson

Kunskap för kunden
Mäklarcentrums mål med varje uppdrag är att
få nöjda kunder som kommer tillbaka. Företaget medverkar till en bra och trygg förmedling av villor, bostadsrätter, fritidshus, lantbruk, avstyckade gårdar och kommersiella
fastigheter.

Tel: 0292-102 04 • 026-14 28 00
Fax: 0292-102 08
info@maklarcentrum.se
www.maklarcentrum.se

Serab – för jobb och fritid

Stark fokus
på arbete
Uppdraget för arbetsförmedlingarna
runt om i Sverige i senaste budgetpropositionen är tydlig: ﬂer arbeten ska
skapas.
– Vi har fått mer resurser för utbildningar, anställningsstöd och så kallade
plusjobb, bekräftar Ann-Marie Svärd,
arbetsförmedlingens chef i HoforsSandviken.
Samtidigt visar prognosen för 2006
på försiktig optimism.
Arbetsförmedlingen i Hofors-Sandviken var
tidigt ute med lärlingsutbildning. Nytt för
2006 är lärlingsutbildning riktad till ungdomar som inte har godkänt i alla kärnämnen
från gymnasiet. Utbildningen inbegriper
även studier i de kärnämnen eleverna inte blivit godkända i.
Intresset bland företagen är stort för att ta
sig an praktikanter.
– Det är mycket glädjande att företagen
ser en möjlighet i att lotsa unga människor in
på arbetsmarknaden. Vi har även ett uttalat
uppdrag i år att förstärka våra kontakter med
arbetsgivarna i regionen.

Generöst med anställningsstöd

Fokus på jobb i Arbetsförmedlingen HoforsSandviken. På bilden Ann-Marie Svärd, Lotta
Pettersson och Ulf Levin.
arbetsuppgifter som inte utförs idag och ska
gå till personer som varit arbetslösa eller deltagit i arbetsmarknadsprogram i minst två år.
– För Hofors del handlar det om ett 30-tal
jobb vid kommuner, statliga myndigheter,
landsting eller dess underleverantörer, bekräftar Lotta Pettersson.
Inom samma proposition introducerades
utbildningsvikariat där kommunerna kan låta
personalen vidareutbilda sig och, med statliga
medel, ersätta dessa tjänster med vikarier.
Även de högkvalitativa arbetsmarknadsutbildningarna ökar betydligt från och med
2006, i snitt med 50 procent.

Två arbetsförmedlare som under 2006 ska
koncentrera sig på att arbeta med ungdomar
och arbetsgivarekontakter är Lotta Pettersson
och Ulf Levin.
– Vi har fått kraftigt ökade resurser för att
erbjuda företagen anställningsstöd om de anställer en arbetslös, förklarar Ulf Levin.

30 nya plusjobb i Hofors
Plusjobben ska användas till kvalitetshöjande

Tel: 0290-283 00 alt. 026-277000
arbetsformedlingen-hofors@lanx.amv.se
www.amv.se

Skapa i färg och form

Välkomna till Beckers Nya Hem, önskar Helen och Magnus Wembrand.

Ann-Marie och Rolf Bååth driver
tillsammans Serab.

Nytt kapell till båten? Ny sadel till mc:n?
Fixa kylarsystemet eller bromsbanden
på bilen? Serab på Hästskovägen i Hofors hjälper dig.
Serab (Storviks Entreprenad & Reparation
AB) med fyra medarbetare, står på tre ben:
industrireparationer, fordonsreparationer och
sadelmakeri.
– Transportbandsunderhåll på Ovako är
vår huvudnäring, men vi utvecklar våra andra
verksamheter också, säger fordonsmekaniker
Rolf Bååth.

www.tidning.net

För sadelmakeriet står Ann-Marie Bååth
som uppmanar alla båt- och mc-ägare att höra
av sig i tid innan säsongen kör igång.
– Hör man av sig nu får man snabbare service. I maj är det fullt upp.

SERAB
Storviks Entreprenad & Reparation AB
KYLARSERVICE - BROMSBAND
BIL o BÅT - SADELMAKERI
Tel 0290 – 120 08 Fax 0290 – 323 23

Färg och Interiör i Hofors vill inspirera till förnyelse av hemmet.
– Allt ﬂer värdesätter trivseln och
vågar sätta en personlig prägel på sitt
hem, säger Magnus Wembrand, som
äger företaget tillsammans med Bo
Hansen.
Färg och Interiör på Skolgatan har mer än fördubblat butiksytan de senaste två åren.
– Med ett breddat koncept, Beckers Nya
Hem, kan vi erbjuda allt från spackel till goda
råd om färgsättning. Jag tror våra kunder
uppskattar vår kunskap och erfarenhet, säger
Helen Wembrand.
Företaget har, förutom färghandel och inredningsbutik med presentavdelning, även entreprenörsverksamhet och kan därför erbjuda
nyckelfärdiga lösningar för sina kunder.

Hofors kommun vänligast i Sverige

Skolgatan 13, Hofors
Tel: 0290-203 70
Fax: 0290-76 59 76
farghusethofors@telia.com
www.beckersnyahem.se
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