www.hofors.se

Kraftfullt i Hofors

Rejlers på plats i Hofors
Familjeföretaget Rejlers, en av de
ledande teknikkonsulterna i Norden,
har etablerat sig med kontor i Hofors.
- Vi vill verka nära marknaden,
därför passar det utmärkt att etablera
sig strategiskt i Hofors, säger Thomas
Wahlberg.
Vid kontoret i Hofors arbetar idag fyra personer,
som en del av kontorsenheten Gävle, Hofors
och Borlänge där företaget har en 75 personer
stark organisation att erbjuda sina kunder.
- Rejlers har vuxit markant det senaste decenniet och är nu totalt 1 200 medarbetare fördelade
på ett 50-tal kontor i Sverige, Finland, Estland,
Ryssland och Norge. Vår vision är att vara minst
2 015 medarbetare år 2015.
Personlig, pålitlig och framgångsrik
Rejlers utför uppdrag åt kunder inom energi,
infrastruktur, industri samt bygg och fastighet.
Inom dessa kundgrupper erbjuder Rejlers
tekniska konsulttjänster inom elteknik, energi, mekanik, automation, elektronik, IT och
telekom.
- I Hofors har vi framför allt kompetens inom
mekanik och planerar att växa med specialister
inom el och automation. Våra kunder i Hofors
med omnejd uppskattar vår erfarenhet, kompetens och stabilitet.

2003 och blev nu i år trea i tävlingen Sveriges
Bästa Arbetsplatser i klassen stora organisationer.
- Vår styrka är att vi alltid kan sätta samman
konsulter med olika kompetenser som samverkar för att genomföra projekt åt våra kunder,
från förstudier och planering till projektering,
konstruktion och genomförande till en färdig
anläggning, förklarar Ulf Lindberg gruppchef
för Mekanik.
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Rejlersandan
Rejlers firar 70 år 2012. Företagets nuvarande
koncernchef Peter Rejler är sonson till grundaren Gunnar Rejler. Företaget är börsnoterat sedan

Lokal aktör. På Rejlers i Hofors
har alla medarbetare anknytning
till Hofors och planerar att anställa
fler medarbetare på kontoret i
Företagshuset.

Tel: 026-17 66 50
www.rejlers.se

Tar sikte på ett klimatneutralt Hofors
Hofors Energi har fått en ny ägare - den australienska investmentbanken Macquaries infrastrukturfonder har köpt 60 procent av Hofors
Energi AB under namnet Värmevärden.
- Det är en erfaren ägare som arbetar helt i linje med vårt samarbete
med Ovako. De tänker långsiktigt – det känns mycket bra och tryggt
för framtiden, säger vd Ingvar Lind.
När Fortum ville avyttra sin fjärrvärmeverksamhet utanför Stockholm såg Macquarie
Funds chansen. Fonden förvaltar tillgångar värda över 2 000 miljarder kronor, framför allt inom infrastruktur. Samtidigt skapades företaget
Värmevärden i Sverige för att hålla samman fjärrvärmeverksamheten i landet. I
Norden äger företagets infrastrukturfonder sedan tidigare bland annat snabbtåget
Arlanda Express och Köpenhamns flygplats Kastrup.
- De har stor erfarenhet av energiproduktion och vill fortsätta att utveckla Hofors
Energis nära industrisamverkan. Vårt samarbete med Ovako och Hofors kommun
fortsätter som tidigare med målsättning att göra industrin självförsörjande på restenergi och i framtiden möjliggöra ett klimatneutralt Hofors.
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