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BEKAB på plats där det händer

Bergströms Konstruktionsbyrå AB 
(BEKAB) har flyttat in på Ovakos om-
råde.
   -Vi har haft upp till tio medarbetare 
som arbetat med de mekaniska kon-
struktionerna för Rörverk 4. Det un-
derlättar både vårt och Ovakos arbete 
när vi finns på plats speciellt när det är 
större projekt, säger Anders Eriksson, 
platschef i Hofors.

BEKAB har över ett halvt sekels erfarenhet 
av maskinkonstruktion och är en ledande le-
verantör av tjänster inom maskinkonstruktion. 
Kunderna uppskattar företagets erfarenhet, 
kreativitet och engagemang. Sedan 60-talet är 
företaget regelbundet engagerat av Ovako.
   -Ovako är en stor kund till oss, därför var 
det naturligt att vi, sedan 2007 är etablerade i 
Hofors och numera även inne på området. Det 
är så vi jobbar – med nära och personliga kund-
relationer.

Problemlösare
Som framgångsrik problemlösare inom ma-
skinkonstruktion krävs flexibilitet, specialkun-
skaper och kostnadseffektiva processer. 
   BEKAB har stor erfarenhet från både den 
tunga och den lätta mekaniska industrin, likväl 
som inom cellulosa- och träindustrin.
   -Vi inom BEKAB arbetar med allt ifrån 
ritarbete till projektering av färdiga anlägg-
ningar. 
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BEKAB
(grundat 1959 av Rolf Bergström)

Är ett helägt dotterbolag till 
teknikkoncernen Järnvågen AB. 
I koncernen ingår även:
Industriautomation AB
Projektering, konstruktion, 
programmering och idrifttagning 
inom industriell automation. 
Koproma Engineering AB 
Specialiserad på problemlösning, 
projektledning och att leverera 
nyckelfärdiga anläggningar.

Bland annat levererar koncernen 
vid årsskiftet en nyckelfärdig 
härdningslinje för stålmaterial 
till Ovako Forsbacka.

Huvudkontoret finns i GÄVLE
Tel 026 12 97 60
med lokalkontor i Hofors, Väs-
terås och Sandviken.

www.bekab.com

BEKAB på plats på Ovako. Sedan våren 2013 
finner ni oss i kontorsdelen rörverk 6 Bygnad 416.

Med på bilden från vänster: Anders Eriksson, 
Erik Karlströms, Daniel Larsson, Kalle Lund-
mark, Fredrik Lundmark (Olof Karlströms 
saknas på bild),

Färsk mjölk från 
lokala gårdar
Färsk mjölk är naturens egen lyxvara. En dryck som får de unga att växa och en 
riktig sportdryck för motionärer, idrottare och fysiskt aktiva i alla åldrar.

Gefleortens Mejeriförening är en ekonomisk förening som ägs av nästan 100 mjölkproducenter i 
Uppland, Gästrikland och Dalarna. Dricker du mjölk från Gefleortens Mejeriförening, dricker du 
den färskaste mjölk som finns. Naturligt berikad på vitaminer, kalcium och proteiner. Mjölkad av 
kor som betar på ängarna runt omkring dig.

Med hänsyn till naturen och djuren
Gefleortens mjölkleverantörer finns i Gästrikland, norra Uppland och Dalarna. De arbetar aktivt 
med att mjölken ska produceras med största möjliga hänsyn till naturen och med den bästa om-
sorgen mot djuren. Alla som levererar mjölk till Gefleortens mejeri måste vara certifierade och 
godkända enligt IP Sigill - en standard för kvalitetssäkring av livsmedel. 

Stöd ett öppet landskap
Köper du mejeriprodukter från Gefleortens Mejeriförening hjälper du även till att hålla landskapet 
öppet, understödjer levande bondgårdar och medverkar till arbetstillfällen i din hembygd.
Dessutom gör du en insats för miljön eftersom lokal livsmedelsproduktion bidrar till minskade 
transporter och därför mindre miljöbelastning.

Tel: 026-65 05 00 • info@gefleortens.se • www.gefleortens.se


