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Hitech med traditionell service
Hos Petterssons El sitter fackkunskapen i ryggmärgen

Överst fr. v: Marcus Vikander, Dan Thyr, Erik Ivarsson, Folke Björkman, Kjell Persson och Micke Ivarsson. Nedre raden fr.v: Kjell Pettersson, 
Majvor Jansson, Johanna Englund och Anders Eskilsson. Samt Martin Molneryd ej med på bilden.

Tel: 0293-106 04
Fax: 0293-714 28
kjell@petterssons-el.se
www.petterssons-el.se

Petterssons El har varit Tierp troget 
i 55 år och räknas till ett av de äldst 
etablerade företagen i Tierp.

– Vi har hela tiden levt med tiden och 
alltid erbjudit det senaste. Såväl 1949 
som 2004, säger Kjell Pettersson före-
tagets ägare i andra generationen.

Kjell är mer eller mindre uppvuxen i bu-
tiken. Hans far Ivar och mor Rut startade 
verksamheten efter kriget, först som enbart 
installationsfi rma, efterhand med affär på 
övervåningen i huset på Hummelvägen.

– Sedan hade de öppet två kvällar i veckan, 
tisdagar och torsdagar, i en butik i Söderfors. 
1968 fl yttade vi in i butikslokaler på hörnet 
Södra Esplanden/Grevegatan i Tierp.

Tidiga initiativ skapar framgång
Efter förvärvet av Sjöströms Elektriska 1973 
har butiken legat på Grevegatan 8. På 70-talet 
dominerades utbudet av armaturer, elmate-
rial, vitvaror och småapparater. Efterhand har 
sortimentet vuxit.

– Vi gick med i Elkedjan 1989 för att ut-
veckla verksamheten. 1991 blev vi Sveriges 
första återförsäljare för Telia och tog ett 
viktigt och tidigt steg in i telefonins öppna 
marknad.

Fast telefoni växte till mobilt och 1995 slöt 
Petterssons El avtal med Dialectkedjan.

– För oss har det hela tiden varit viktigt att 
erbjuda de bästa kunskaperna inom de områ-
den vi verkar i, förklarar Kjell.
Företaget har fem medarbetare som verkar 
inom butiken och administrationen.

– Vi lever vidare tack vare att vi kan erbjuda 
en kompetent, nära och ärlig kundservice. För 

oss är det viktigt med en nära dialog med kun-
derna, att de känner att de kan lita på oss.

Installationssidan
Även om butiken i dag står för 2/3 av omsätt-
ningen har hela tiden installationssidan verkat 
parallellt i familjeföretaget. 

– Vi är sex installatörer som utför elinstal-
lationer, datanät, telefonväxlar, telefoni och 
vitvaruservice. Kunderna är byggföretag, 

Tierps kommun, industrier, butiker och pri-
vatpersoner. Våra kunder värdesätter snabb 
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service med hög kvalitet, säger Micke Ivars-
son, arbetsledare för installationssidan.

SITA erbjuder miljöriktiga totallös-
ningar för avfalls- och restprodukthan-
tering. Det har Tierps kommun insett. 

Tierps kommun anlitar SITA för att utföra 
slamtömning, tömning av trekammarsbrunnar 
och transporter mellan de olika reningsverken. 

SITA med sin kunniga personal, kompletta 
maskinpark och erfarenhet av hantering av 
spolning, slam- och torrsugning, contai-
nerverksamhet samt omhändertagande av 
farligt avfall erhållit fl era affärsuppdrag från 
industrin. 

– Vi har uppdrag från fl ertalet större indu-
strier i regionen. Tack vare våra resurser kan 
vi ställa upp när våra beställare så önskar. I 
Tierp har vi ett nära samarbete med bland 
andra Erasteel Kloster, Scana Steel, Åkers 
och Munters i Tobo som uppskattar våra 
helhetslösningar, förklarar Patrik Nilsson, 
avdelningschef Slam.

Cisternbesiktning
Enligt en ny miljölag ska alla utomhustankar 
– villacisterner, spilloljecisterner och farmar-
tankar – numera vara besiktigade. SITA är 
ackrediterat att utföra kontrollen.

– Vår personal har genomgått utbildning 
och fått behörighet att utföra uppdraget av 

Tel: 026-456 78 00 • Fax: 026-456 78 92 
www.sita.se

SITA är starkt 
engagerad i Tierps 
kommun. 
Fr. v. Robert 
Karlström, Alf 
Eriksson och 
Daniel Hedman 
framför två av 
företagets slamsug-
ningsbilar.

kontrollorganisationen SWEDAC, säger Pat-
rik Nilsson som även är tekniskt ansvarig för 
cisternkontroller.

Alla utomhustankarna skulle varit besikti-
gade senast juli 2004 och senast 1 juli 2006 
ska även alla inomhustankar vara besiktigade.
Om ni vill ha er tank besiktigad kontakta 
gärna SITA på 026-456 78 00. 

Marknadsledande
SITA är genom sina egna behandlingsanlägg-
ningar samt konsult- och transportverksamhet 
en av de marknadsledande i sin bransch. Som 
stark aktör i miljö och återvinning är man 
noggrann med hur den egna verksamheten på-
verkar miljön. SITA är därför miljöcertifi eras 
enligt ISO 14 001 och har en hög profi l på de 
uppsatta miljömålen. 

I SITA ingår de tidigare bolagen Sellbergs 
och Miljöservice. Totalt har den franskägda 
koncernen 70 000 anställda. Regionkontoret 
med ansvar för verksamheten i Tierp ligger 
i Gävle.

Alltid på plats i Tierp

Vägverket Produktion är en lokalt för-
ankrad underhålls- och serviceorgani-
sation med mycket bred verksamhet.

– Vi har ett särskilt gott samarbete 
med Tierps kommun. Vi kompletterar 
varandra väl, säger platschef Anders 
Jordeby.

Vägverket Produktion i Tierp har, efter upp-
handling 2003, ansvaret för beläggningsun-
derhållet i kommunen.

– Vi utför bl a asfaltbeläggningar inklusive 
förarbeten, arbeten på lekplatser, uppsättning 
nät och staket. Vintertid saltar vi vissa gator, 
utför snöbortforsling och sätter upp snöstör.
Huvudsysslan för Vägverket Produktion är 
annars att underhålla de allmänna vägarna i 
Norduppland som innefattar vägarna i Tierp 
och Älvkarleby kommuner. Detta uppdrag 
upphandlades i konkurrens av Region Mälar-
dalen och gäller åren 2003-2008.

– Vi har en lång erfarenhet av den verksam-
het vi bedriver och det kontaktnät vi byggt upp 
kommer även våra slutkunder tillgodo.

I november uppförde Vägverket 
Produktion bland annat 
nytt bollstaket och nya cykelställ på 
Centralskolan i Tierp. 
På bilden Bengt Johansson och 
Ronny Haglund-Yrbäck.

Vägstation Tierp
Tel: 0293-138 45

www.vagverketproduktion.se

Mer än man tror

Vinterorganisationen, med många externa 
åkare för plogning och sandning, är omfat-
tande och står redo inför säsongens väderö-
verraskningar.

Fakta Vägverket Produktion:

Vägverket Produktion är en affärsenhet 
i Vägverket. Enheten arbetar med byg-
gande samt drift och underhåll av vägar 
och anläggningar åt offentliga och pri-
vata kunder.

Verksamhetsområdet är brett. Det 
spänner från nyproduktion av stora infra-
strukturanläggningar som vägar, gator, 
järnvägar, bredband, hamnar, fjärrvärme 
med mera till drift, underhåll och service 
av anläggningar åt offentliga och privata 
beställare.

Vid Vägverket Produktions anläggning 
i Tierp arbetar fjorton personer. 


