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Haglunds Byggplåt AB tog 
förra året över TIBAB.

– Vår målsättning är att via 
inspiration bygga långsiktiga 
relationer med våra kunder 
genom att erbjuda bra pro-
dukter till bra priser, säger 
Stefan Haglund, årets företa-
gare i Tierp 2005.

Efter övertagandet av TIBAB, nu-
mera dotterbolag till Haglunds Plåt 
AB, har Haglunds investerat kraf-
tigt i en helt ny, fräsch och mycket 
uppskattade utställning för inne- 
och utemiljö. För Stefan är det ett 
steg på vägen. 

– Helst skulle jag vilja skapa 
ett bocentrum i Tierp med andra 
aktörer som lockar besökare från 
såväl Gävle som Uppsala. Det kan 
vi lyckas med om vi skapar tillit 
till våra produkter och förtroende 
för oss som säljande företag. Om 
kunderna känner sig trygga och vet 
att de alltid får ett mervärde i sina 
köp återkommer de. Därför är hög 
servicegrad och samarbete med 
bra leverantörer mycket viktigt. Vi 
har till exempel dubbel bemanning 
jämfört med de stora byggvaruhu-
sen. Vi ska inte gå den enklaste vä-
gen, utan den ärligaste.

Vinner marknadens 
förtroende
Familjeföretaget har redan övertygat 
branschen om sin förmåga och driv-
kraft. Allt fler kvalitetsleverantörer 
önskar ställa ut sina produkter i ut-
ställningen på Bäggebygatan i Tierp.

– Tack vare att vi i september i 
år gick med Byggtrygg, en bransch-
sammanslutning med 60 delägare 
och 70 butiker, kan vi med större 
inköpsvolymer erhålla ännu bättre 
villkor och priser vid inköp. Vi 
stärker även vårt it-stöd och mark-
nadsföring. 

Stefan Haglund är mån om att 
kunden ska känns sig nöjd även 

Tierps centrum
Tel: 0293-660 80
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www.tierpsbygg.se

Se de pengar du lägger på huset som en investering, inte en kostnad, säger 
Mia och Stefan Haglund. Mia har ansvaret för den nya inspirationsutställ-
ningen i Tierp.

”Vi investerar för framtiden”

långt efter köpet. 
– Vi har ett gott kontaktnät av 

skickliga hantverkare i Tierp som 
vi hänvisar våra kunder om de be-
höver hjälp.

Haglunds och TIBAB har gemen-
samt ett utbud som en stormarknad 
kombinerat med kunskap och per-
sonlig service som i gamla dagar. 

”
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	 			Se	de	
pengar	du	lägger	
på	huset	som	en	
investering,	inte	
en	kostnad.

Edling & Co AB utökar verksamhe-
ten genom ett samarbete med Sane-
ringsentreprenad.

Företaget Edlings biltrafik grundades 1924 
av Per-Hugos driftige farfar Johan Edling. 
En automobil för personbefordran blev till 
buss- och taxitrafikbolag när sonen Hugo 
tog över 1948. Som småföretagare gällde det 
även då att vara med sin tid och verksam-
heten utvecklades på 1970-talet till att även 
inkludera slamsugning och högtrycksspol-
ning, vilket är dagens kärnverksamhet.

– Genom samarbetet med Saneringsen-
treprenad utvidgar vi vårt verksamhetsom-
råde, bekräftar Per-Hugo.

Miljö - Sanering

Per-Hugo Edling driver, i tredje generation 
Edling & Co AB vidare med utökat verk-
samhetsområde. Företaget är ett AAA-före-
tag. På fotot bakom syns farfar Johan Ed-
ling med fru. Johan startade verksamheten 
1924.

   Transportföretag med personlig service

• Asbest           • Containertransport    • Avloppsrensning
• Klotter           • Fasadrengöring                • Slamsugning
• Skadeservice          • ADR Transporter    • Vakummsugning
• Brandsanering          • Högtrycksspolning    • Torrsugning
• Industrisanering          • Rörinspektioner med videokamera  • Tankbesiktning
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