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Inget uppdrag är för litet eller för stort 
för Midroc Electro - som gör det kom-
plicerade enkelt. I Hofors finns två ser-
vicetekniker som enbart hjälper hus-
hållen när vitvarorna trilskas.

– Alla vet kanske inte att vi har försäljning 
och service av vitvaror för hushållen, men det 
är bara att ringa till oss så fixar vi det, försäk-
rar platschef Jan Wallin.

Ring – så kommer vi

Vitvaruservice i 
Hofors. 
På bilden 
servicetekniker 
Anders Lindén 
och Kaj Jonsson, 
samt platschef 
Jan Wallin.

Tel: 0290-76 71 71
jan.wallin@midroc.se

www.midroc.se

Midroc Electro är ett av Sveriges ledande 
elteknikföretag med konsult, entreprenad- och 
serviceverksamhet inom områdena elinstalla-
tion, industriell automation & IT, 
kraft, kyla, datakommunikation, säkerhet och 
telefoni.

Midroc Electro, med totalt tusen medarbe-
tare, finns representerade på 32 orter i Sve-
rige.

Åkarservice gör skäl för namnet 
– samt mycket mer.

– Vi är i allra högsta grad en verk-
stad även för lättare fordon som per-
sonbilar, säger Sven Rydén.

Åkarservice på Böle industriområde erbju-
der service och reparationer av lätta och 

Vi är Åkarservice: Rune, Bror, 
Sven, Magnus och Catrin.
På bilden t.v Åkarservicé s chef 
Sven Rydén.

Tel: 0290-216 34  •  Fax: 0290-204 24

tunga fordon för företag och privatpersoner.
Det som från början bildades som en spe-
cialverkstad för att få ned kostnaderna för 
ett antal åkare med tunga fordon, bussar, 
truckar och entreprenadmaskiner är idag 
en verkstad för alla.

Åkarservice har även en servicebil året 
runt samt jourpersonal dygnet runt på vin-
terhalvåret.

Bilverkstad för alla

Färgrester till återvinningscentralen

020-63 00 63   info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se

Gästrike Återvinnares personal är ofta ute 
och föreläser om källsortering och återvin-
ning. På bilden avfallspedagog Per-Olof 
Hallberg.

2006 kommer Gästrike Återvinnare 
att driva en informationskampanj för 
att öka hushållens sortering av det mil-
jöfarliga avfallet.

Det handlar framför allt om lacknafta, färg-
rester, lågenergilampor, lysrör, bekämpnings-
medel och mindre elektronikprylar.

– Om vi alla hjälper till att sortera ut det mil-
jöfarliga avfallet i hushållssoporna minskar vi 
påverkan på naturen, säger Per-Olof Hallberg, 
avfallspedagog på Gästrike Återvinnare.

Bemannad återvinningscentral
Lågenergilampor och lysrör är de enda nypro-
ducerade produkter som får innehålla kvick-
silver. En tesked kvicksilver kan förgifta all 

fisk i en sjö. Därför är det viktigt att lämna in 
dessa till en återvinningscentral.

– På Hofors bemannade återvinningscen-
tral tas det farliga avfallet väl omhand. Det 
skickas sedan vidare för att behandlas på ett 
miljöriktigt sätt.

Besök för information
Gästrike Återvinnare arbetar för en hållbar 
utveckling i regionen och ett av målen är att 
öka kunskapen om farligt avfall. Gästrike 
Återvinnare ger service åt 154 000 männis-
kor i fem kommuner: Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Sandviken och Älvkarleby. 

Gästrike Återvinnare arbetar för en hållbar 
utveckling i regionen och där är ett av målen 
att öka kunskapen om farligt avfall.

– Jag som pedagog utbildar och informerar 
på skolor, studieförbund, föreningar och före-
tag. Vill du ha besök eller information är det 
bara att kontakta oss, säger Per-Olof Hallberg. 
Det kostar ingenting.

 

Konecranes AB är inte bara verk-
samma i över 40 länder, det är även 
din lokala kranexpert som verkar för 
att öka värdet och effektiviteten i kun-
dens verksamhet. 2005 var tillväxten 
35 procent.

Konecranes AB är en världsledande verk-
stadskoncern specialiserad på avancerad lyft-
utrustning och underhållstjänster. Företaget 
har serviceavtal på 250 000 kranar – mest i 
världen.

Konecranes AB har med sina 13 medarbe-
tare sitt största lokalkontor i Sverige i Hofors. 
Mekaniker och elektriker med specialkom-
petens inom kranar och traverser ser till att 
regionens tunga industri rullar och får de lyft 
de behöver. Säker drift med säkra lyft är fö-
retaget devis.

– Säkra lyft och säker drift ökar såväl till-
gängligheten som personsäkerheten. Vår stor-
lek, erfarenhet, kunskap och närhet till kund 
gör att vi är en pålitlig affärspartner med 
avancerade och moderna produktprogram, 
säger distriktschef Ari Harjula.

Även stor utbildare
Konecranes AB hjälper sina kunder med fel-
sökning, reparationer, underhåll, reservdelar 
och modernisering av kranar och lyftutrust-
ningar samt nyförsäljning av traverser och 
lättkranar. Företaget utbildar även kundens 
personal för att uppnå bästa och säkraste 
nyttjande av lyftutrustningarna.

Koncernen, som tillverkat kranar sedan 
1933, omsätter cirka 7 miljarder kronor. I 
Sverige är företaget etablerat på 25 kontor 
över hela landet. 

Bland stora kunder i regionen kan nämnas 
Ovako, Korsnäs, Stora Enso, Boliden, Outo-
kumpu och Sandvik.

Tel: 0290-218 00
Mobil: 070-378 08 80

ari.harjula@konecranes.com
www.konecranes.com

Konecranes AB – världsledande koncern med 
engagerad och stark lokal närvaro. På bilden 
Skhumbin Hatipi och Peter Andersson.

Konecranes i kraftig tillväxt


