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Kraftfullt i Hofors

Next stop Bergsmannen

”

Vi har bytt ut alla sängar,
fräschat upp rummen och
handplockat en ny kökschef

Hos familjeägda Hotell Bergsmannen i
Hofors är gästen i fokus.
– Vi fortsätter att utveckla hotellet
och har planer för att bygga om restaurangen och köket, flytta huvudentrén
och bygga en ny bistro förhoppningsvis
klart i november 2011, säger hotellchef
Per Alm.
Sedan mars 2008 driver familjen Alm anrika
Hotell Bergsmannen.
Driver också Kajsas
Kök & Café i nyrustade kulturkvarteret i
Bollnäs samt gamla
biografen
Spegeln
som nu är ett Café och
mötesplats i Gävle.
– Vi har bytt ut
alla sängar, fräschat
upp rummen och
handplockat en ny
kökschef,
Tomas
Hagström. Att kunna
erbjuda förstklassiga frukostar, luncher med
genuin husmanskost och spännande à la cartemenyer är viktigt för oss.
Samtliga 38 rum har dusch, toalett, tv och
trådlöst internet. Gästerna erbjuds även ett
motionsrum. Bar med fullständiga rättigheter
finns i direkt anslutning till restaurangen. Ett

mötesrum för 16 personer finns även på hotellet.
Gott rykte sprider sig
Hotell Bergsmannen frestar även Hoforsbor
med uteservering, På sommaren lockas främst
barnfamiljer.
– Vi märker av en ökad trafik på riksväg 80
mellan Stockholm och Dalarna som härleds till
nya E 4:an i norra Uppland. Trafiken har ökat
med 60 procent. Med fler som stannar till i Hofors ökar kundunderlaget.Vi ser en
ökad beläggning
på helger där gäster
intresserade
av jakt, fiske, golf
eller skidåkning
övernattar hos oss.
Även affärsgäster
under vardagarna
ökar. Ryktet går
om ”nya” Bergsmannen.
Mitt i regionen
Hotell Bergsmannen i Hofors, en halvtimme
från såväl Lugnet i Falun som nya Göransson
Arena i Sandviken, satsar på en standard som
motsvarar ett tre stjärnigt hotell.

Tel: 0290-230 10
bokning@hotellbergsmannen.se
www.hotellbergsmannen.se

”Nya” Hotell Bergsmannen i Hofors med gästen i fokus.

YIT levererar god livsmiljö

YIT utför allt från enskilda tjänster till helhetsåtaganden. På bilden platschef
Lasse Sundberg, med många års branscherfarenhet.

YIT är en komplett entreprenör
för tekniska installationer inom
fastigheter.
- En kontakt räcker, vi vill göra det enkelt för kunden, säger Lasse Sundberg,
platschef i Hofors.
YIT verkar nära den lokala marknaden. I
Hofors arbetar sedan april 2010 sju personer – fem elmontörer och två ventilationstekniker. Huvudkund är Ovako, men
Hofors kommun, företag och privatpersoner är
också viktiga kundgrupper. Som back-up för
verksamheten finns en stor organisation med
all tänkbar kompetens.
- Vi samarbetar mycket med våra kontor i
Sandviken och Gävle. Det gör att vi bara

www.tidning.net

I mina trakter - sommar

i distriktet är cirka 80 elmontörer. Det innebär i sin tur att vi kan helhetsuppdrag och
samordna hela entreprenader.
Inom YIT-koncernen arbetar 25 000 personer
i Norden, Baltikum, Ryssland och Centraleuropa. Företaget startade 1912 i Finland och växer
expansivt i Europa.

Tel: 026-65 68 93
lars.sundberg@yit.se
www.yit.se
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