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INREDNING &SNICKERI
BYGG & MONTAGE

För företag med höga krav på inred-
ning är INS det specialsnickeri som 
erbjuder breda och kompletta inred-
ningslösningar med hög kvalité till 
rätt pris.

INS består idag av tre verksamhetsenheter; 
inredning, bygg- och samt Stjernsundspro-
dukter. 

– Två senaste åren har vi investerat i lack-
eringen för att kunna hantera ett omfattande 
uppdrag från SKF Couplings där vi ytbehand-
lar kopplingar till vindkraftverk. De väger ett 
ton styck, och är ett bra komplement till vår 
verksamhet förklarar företagets ägare Kjell 
Johansson.

INS Inredning & Snickeri
För företag med höga krav på inredning är 
INS Inredning det specialsnickeri som erbju-
der breda och kompletta inredningslösningar 
med hög kvalité till rätt pris. INS Inredning 
tar vid där standardlösningar utgör en be-
gränsning. 

– Vi bygger hela miljöer, med diskar, glas-
partier och specialmöbler för krogar, kontor, 
konferensrum, receptioner och butiker.

INS specialsnickeri erbjuder allt från idé, 
konstruktion till färdig produkt där såväl 
funktion, färg och form ges hänsyn. I snick-
eriverkstaden är alla medarbetare utbildade 
möbelsnickare.  

INS - Bygg & Montage
De senaste åren har bygg & montageverk-
samheten, med sex fasta medarbetare, vuxit 
ytterligare till att verka inom hela entrepre-
nadfältet. Företaget åtar sig totalentreprenad-
suppdrag i regionen och jobbar oftast med 
fasta priser. Avdelningen kännetecknas av 
hög kvalité fl exibilitet och kompetens. INS 
Bygg & Montage utför montering av inred-

Kreativitet före standard på INS

ningsdetaljer, om-, till- och nybyggnationer, 
bostadsanpassningar, renovering av större lo-
kaler med mera. Företaget arbetar även med 
de större försäkringsbolagen, vid exempelvis 
vatten- eller brandskador. INS åtar sig allt 
från besiktning till färdigställning av lokal 
eller byggnad.

Stjernsundsprodukter
Sedan sju år tillbaka ingår även Stjernsunds-

Produkter – kvalitetstillverkade massagebän-
kar och massagestolar signerade Sven For-
slund – i företaget. 

All tillverkning sker på INS:s fi nsnickeri i 
Hofors. Alla trädetaljer och tekniska lösning-
ar är framtagna av StjernsundsProdukter.
Försäljningen sker över hela världen. Kunder-
na består av allt från privatpersoner som ar-
betar med alternativa behandlingar till skolor, 
föreningar, företag, stat och kommun.

Fakta:

INS Inredning & Snickeri AB etablera-
des 1988 i Hofors. Ursprungstanken var 
att inredning, bygg och montage skulle 
gå hand i hand.

Idag består INS av tre avdelningar. To-
talt 13 anställda är fördelade mellan ett 
inredning & lackeringsteam, ett bygg & 
montage team, samt team Stjernsunds-
produkter.

Företaget har upparbetat ett gott sam-
arbete med andra företag i Hofors och är 
aktivt i bland annat Entré Hofors.

INS erbjuder 
helhetslösningar 
från idé och kon-
struktion över 
genuint hantverk 
till färdiga miljöer 
och byggnader. I 
företaget tillverkas 
och marknadsförs 
även Stjernsunds 
massagebänkar och 
massagestolar.

Ingen annan kommun i Sverige har så 
konsekvent installerat optisk fi ber till 
allmännyttans alla lägenheter som Ho-
fors. Nu har villor och bostadsrättsför-
eningar samma möjligheter.

Datakommunikationer och digital trafi k är 
snart en lika viktig infrastruktur som väg-, 
el- och vattennäten. Därför har Hofors kom-
mun byggt ett fi beroptiskt höghastighetsnät 
– stadsnätet. I 
detta öppna nät 
råder fri kon-
kurrens för oli-
ka leverantörer 
att erbjuda ho-
forsborna sina 
tjänster.

- Genom det optiska bredbandsnätet kan 
man få internet, telefoni eller TV. Vi gör den-
na satsning för att säkerställa morgondagens 
krav, säger Christer Ekendahl, vd DTU.

Hofors kommun äger
Hofors kommun äger nätet. Som samarbetspart-
ner för drift och innehåll (kommunikationsope-
ratör) har man valt OpenNet, Nordens ledande 
kommunikationsoperatör av öppna nät.

Hofors först i SverigeHofors först i Sverige
- Det är viktigt att påpeka att varje kund 

och användare har full frihet att välja leveran-
tör av de tjänster man önskar.

Villaområden inbjuds
Idag har ca 1200 lägenheter i kommunen op-
tisk fi ber in i hemmen. För att kunna erbjuda 
så många hushåll som möjligt i Hofors lik-
nande möjligheter till bredbandsuppkoppling 
kompletteras på vissa ställen stadsnätets fi ber 

med telefonins 
kopparnät, där 
bredband er-
bjuds med så 
kalla ADSL-
teknik.

- Vi vill bygga 
vidare på nätet 

och erbjuder villaområden och bostadsrätts-
föreningar uppkoppling. Kravet är att minst 
60-70 procent av de boende går med för att en 
installation kan ske.

Efter en fast engångskostnad (anslutnings-
avgift) fi nns det pengar att spara genom lägre 
omkostnader för internet, telefoni, och TV. 
Dessutom höjs fastighetens värde vid stads-
nätsanslutning.

Jobba eller studera hemma – om du vill. Hofors öppna nät erbjuder upp till 100 Mbit/s i båda 
riktningarna. Fibertekniken har i princip obegränsad kapacitet. www.hofors.opennet.se

            Vi gör denna satsning för att 
säkerställa morgondagens krav””


