www.hofors.se

Kraftfullt i Hofors

TIM fyller tio år
Pålitlig industriservice
med ny ledartrojka
TIM fyller tio år 2011. Dessutom har en
nygammal ledartrojka tagit över sedan
november 2010.
- Vi har arbetat i företaget från starten. TIMs kunder kan vara trygga över
att vi fortsätter som en mångsidig leverantör och servicepartner för industrins behov som tidigare, bekräftar vd
Tony Hedström.
Teknisk Industri Montage i Hofors AB, som
numera ägs av Tony Hedström, Mikael Tidlund och Catarina Svensson, är specialister
på tung industriservice och montage av egna
eller legotillverkade konstruktioner. Företaget
producerar, levererar och monterar mekanisk
produktionsutrustning till industrin.
- Vi har utökat vårt samarbete med Näs Verkstäder i Horndal där all produktion som vi inte
kan göra på vår egen verkstad sker idag, säger
Mikael Tidlund.
Stora uppdrag
TIM är duktiga på stora uppdrag. Tillsammans
kan företaget, tack vare medarbetarnas erfarenhet och kompetens, utlova säkra leveranstider och hög kvalitet.
Företaget, med ca 35 medarbetare, är flitigt
anlitade av såväl Ovako, Sandvik, Korsnäs,
Peab som NCC.
- Vi är jättestolta över vår personal – lojala
och oerhört kunniga. Det är vår styrka och det
vet våra kunder om, säger Catarina.

Nya ägare till TIM: Tony Hedström, Catarina Svensson och Mikael Tidlund.
I raden syns även företagets maskot.
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Vi är jättestolta över vår personal –
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Engagemang ger tillväxt

Tel: 0290-76 61 04
t.i.m@telia.com
www.tim-hofors.se

Expansiv konstruktionsbyrå. BEKAB,
etablerade i Petregården från tidigt
1700-tal, växer i Hofors och söker nya
konstruktörer som medarbetare.
Fr. v. Anders Eriksson, Erik Karlströms,
och Stefan Gustavsson.

”

BEKAB söker två nya medarbetare till kontoret i Hofors

Bergströms Konstruktionsbyrå
AB (BEKAB) är etablerade i
Hofors sedan 2007.
- Vi har ett halvt sekels erfarenhet av maskinkonstruktion.
Kunderna uppskattar vår erfarenhet, kreativitet och engagemang, säger Anders Eriksson,
platschef i Hofors.

www.tidning.net

BEKAB är en ledande leverantör
av tjänster inom maskinkonstruktion. Sedan 60-talet är företaget
regelbundet engagerat av Ovako.
- Ovako är en stor kund till oss,
därför var det naturligt att vi etablerade oss i Hofors. Det är så vi
jobbar – med nära och personliga
kundrelationer.

Ett koncept som uppenbarligen
fungerar. Personalstyrkan i Hofors
måste växa, därför söker företaget
två nya konstruktörer till Hoforskontoret.
Problemlösare
Som framgångsrik problemlösare
inom maskinkonstruktion krävs

flexibilitet, specialkunskaper och
kostnadseffektiva processer. BEKAB har stor erfarenhet från både
den tunga och den lätta mekaniska
industrin, likväl som inom cellulosa- och träindustrin.
- Tack vare vår närvaro på den
lokala marknaden i Hofors kan vi
även åta oss mindre kunduppdrag.

I mina trakter - sommar

Fakta

Vi arbetar med allt ifrån ritarbete till projektering av färdiga anläggningar, förklarar Anders.

BEKAB är ett helägt dotterbolag till teknikkoncernen Järnvågen AB. I koncernen ingår även
IndustriAutomation AB och Koproma Engineering AB. Företaget grundades 1959 av ingenjör
Rolf Bergström. Huvudkontoret
har sedan dess funnits i Gävle
med ett lokalkontor i Västerås
och under 2007 öppnades även
kontoret i Hofors.

0290-276 00
www.bekab.com
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