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De expansiva och Hoforsbaserade 
tjänsteföretagen iTell AB och Resultat 
Marknadskommunikation AB kräver 
mer verksamhetsyta i Högtomta. DTU i 
Hofors AB bygger därför nytt modernt 
kontorshus.

– Det här är en enorm möjlighet för 
oss, med lokaler anpassade för vår 
verksamhet. Dialogen under projektets 
gång har varit ypperlig, säger Patrik 
Uggla, platschef Resultat Marknads-
kommunikation AB.

DTU i Hofors AB (DTU) är ett kommunal-
ägt bolag som i huvudsak verkar inom fast-
ighetsförvaltning, och teknisk försörjning för 
Hofors kommun samt förvaltning av Hofors 
Elverk AB. Företaget har bland annat uppdra-
get att medverka i utvecklingen av den lokala 
företagssamheten.

Christer Ekendahl är vd:
– Det är naturligtvis positivt att två så väl-

skötta, stabila och framgångsrika tillväxtföre-
tag väljer att expandera i Hofors. Vad vi gör 
att är skapa möjligheter för denna fortsatta 
utveckling. 

Det nya kontorshuset om 1 200 kvadratme-
ter i tre våningar smälter väl in i kvarterets 
äldre stenbebyggelse. 

Bra respons
Vad som händer nu i januari är att Resul-
tat Marknadskommunikation AB tar ca 700 
kvadratmeter (med option på ytterligare 250 
kvadratmeter) i anspråk i den nya fastigheten. 
Därmed flyttar företaget ur sina tidigare loka-
ler. Rockaden innebär att iTell AB istället flyt-
tar in i denna andra våning. 

– Det finns en teknisk kompetens inom 
DTU som underlättar förståelsen för det vi 
håller på med och vilka behov vi har för att 
fortsätta växa i Hofors. Jag tycker vi får bra 
respons från företaget, förklarar vd Roger 
Gudmundsäter, iTell AB.

DTU:s investering i den nya fastigheten lig-
ger på ca 20 miljoner kronor.   

Flertalet erbjuds bredband
DTU har genom dess bolag Hofors Elverk AB 
har även Hofors kommuns uppdrag att bygga 
ut bredbandsnätet inom kommunen. Under 
2005 grävdes därför 30 000 meter optisk fiber 
ned i kommunens mylla. 

Det nya kontorshuset på Högtomta i centrala Hofors är en 
tydlig signal om den starka framtidstro som finns i kommu-
nen.

Tel: 0290-292 00
info@dtu.se
www.dtu.se

Tillväxtföretag sprider framtidstro
DTU i Hofors AB bygger nytt kontorshus i centrala Hofors

– Vi har dragit optisk fiber till nio av tio 
telestationer. Därifrån överförs kommunika-
tionen via Telias kopparnät till hushållen. Bor 
man inom tre kilometer från en telestation 
kan vi erbjuda upp till 24 MBits bredband 
med så kallad xDSL-teknik. Inom ett avstånd 
av cirka 6 km kan xDSL anslutning med lägre 
hastihet erbjudas. Alla i Hofors och Torsåkers 
tätorter ges nu möjligheten till bredbandsupp-
koppling gentemot internet. 

Det nya nätet är ett öppet nät vilket innebär 
att alla marknadens aktörer ges möjlighet att 
erbjuda sina tjänster till hushållen och före-
tagen.

Fakta:

DTU i Hofors AB är ett aktiebolag som 
till sin helhet ägs av Hofors kommun. 
DTU bildar tillsammans med Hoforshus 
AB och Hofors Elverk AB en koncern. 

DTU har som uppgift att svara för 
fastighetsförvaltning och teknisk för-
sörjning för Hofors kommun och där-
med sammanhängande verksamheter 
samt genom att anlägga, underhålla och 
utveckla verksamheten medverka till en 
utveckling av kommunen och den lo-
kala företagssamheten samt skapa goda 
förutsättningar för nuvarande och kom-
mande invånare att bo och verka i Hofors 
kommun.

DTU i Hofors AB:s verksamheter be-
står av underhåll och skötsel av elnät, fri-
tidsanläggningar, bostäder, lokaler, ga-
tor, vägar, parker och bostadsmark samt 
distribution av vatten och avloppsrening. 
DTU har totalt ca 120 medarbetare.

Bäckströms Mekaniska AB stärker yt-
terligare sin position på marknaden 
tack vare sin bredd i verksamheten.

– Med hög konstruktionskompetens 
inom organisationen stärks alla verk-
samhetsdelar, säger vd Börje Andersson.

Det är konstruktör Mikael Jonsson som från 
och med januari ingår i Bäckströms. 

– Tidigare har vi köpt hans tjänster, nu blir 
han själv en ”Bäckströmmare”. Det känns 
mycket bra att ha Micke i laget, erkänner 
Börje.

Förutom rena konstruktionsuppdrag kan 
Mikael även medverka vid exempelvis råd-
givning i tillverkningen och allmänt smarta 
lösningar som ger mervärde för kunderna.

Utvald underleverantör
Bäckströms Mekaniska AB, ett modernt verk-
stadsföretag med drygt 100 medarbetare, är en 
offensiv aktör som kan åta sig det totalansvar 
kunden efterfrågar. Numera är Bäckströms ett 
av endast två företag som SSAB anlitar för sitt 
löpande mekaniska underhåll och när Sandvik 
reducerade underleverantörer till en tredjedel 
valde man ut Bäckströms.  

Företaget är en typisk legotillverkare som 
sysslar med svarvning, fräsning och monte-

ring samt reparationer såväl hydrauliskt och 
mekaniskt.

– Det är vår affärsfilosofi – att skapa ett mer-
värde till lägsta totala kostnad för kunden. Vi 
står stadigt på flera ben; avancerad skärande 
bearbetning, reparationer och montering, spe-
cialverkstad för hydraulik, komplett plåtsla-
geri och konstruktion. Större industrikunder 
eftersträvar färre leverantörer som kan utföra 
fler tjänster. Det kan vi nu svar upp till och 
erbjuda heltäckande lösningar för kunden. 

Tills ammans med kunden
Oavsett vilka oförutsedda händelser som kun-
den råkar ut för har Bäckströms Mekaniska 
resurser att lösa uppgifterna. Företaget ser till 
att kundens maskinpark är fungerande, i full 
drift och effektiv.

Bäckströms Mekaniska ger även förslag 
på förändringar som förbättrar utrustningens 
tillgänglighet och kostnadseffektivitet samt 
kan i nära samarbete med kunden utveckla 
helt nya produkter.

–Vi har som mål att utvecklas tillsammans 
med kunden och skapa långvariga relationer. 
Det kräver av oss att vi kan kundens verksam-
het, rutiner, krav och lokaliteter.
Bland företagets uppdragsgivare kan nämnas 
Sandvik, Ovako och SSAB som tillsammans 
står för 75 procent av omsättningen.
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Offensiv aktör. Bäckströms Mekaniska är ett modernt verkstadsföretag i Hofors med många 
decenniers erfarenhet av att utvecklas i nära relation med kunden. På bilden en vagn, inklu-
sive vågenhet, med 40 tons viktkapacitet som i höstas levererades till Oxelösund. Vagnen har 
tillverkats från grunden av Bäckströms och involverat såväl avancerad skärande bearbetning, 
hydraulik som montage.

Bäckströms 
- en av få utvalda


