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Hujjas Städservice har på tre 
år utvecklats från två till elva 
medarbetare.

– Vi växer med våra upp-
drag. Våra kunder uppskattar 
att vi gör det där lilla extra, 
förklarar Tina Bengtsson som 
äger företaget tillsammans 
med Mohammed HujjaTullah.

Trots en tuff och mycket konkur-
rensutsatt marknad har Hujjas 
lyckats etablera sig på den nordupp-
ländska marknaden. Tina och Mo-
hammed har tillsammans närmare 
30 års erfarenhet av branschen och 
medarbetarna vet vad som gäller.

– Vi gör inte avkall på kvaliteten. 
Vi är inte nöjda med vårt jobb för-
rän kunden är nöjd. Alla medarbe-
tare gör sitt bästa för att tillgodose 
kundens städbehov, det är viktigt 
också för yrkesidentiteten.

Kunden i centrum
Hujjas Städservice utför allt från 
traditionell städning, fönsterputs 
och byggstädning till mer avance-
rade golvbehandlingar som såpa-
behandlingar av trägolv och dia-
mantslipning av stengolv. De stora 
fastighetsförvaltningsföretagen i 
regionen Tierpsbyggen, Älvkarle-
byhus och M2-gruppen/Mandrax 
anlitar företaget, liksom regionens 
industriföretag samt butiker, banker 

Rent hus med Hujjas
Kvalitetstänkande i alla led uppskattas

Tel: 0293-715 85
 Fax: 0293-715 86

Mobil: 070-239 47 94
info@hujjas.com    
www.hujjas.com

Hujjas Städservice i Tierp. Överst fr. v. Susanne Karlsson, Barbara Kowalska-Lundin, Elisabeth Wallin, Nikola 
Banjas, Senad Osmanovic, Malin Gunnarsson.
Nedre raden fr.v. Therese Karlsson-Norbäck, Sathit Phanthuwat, Ratsamee Srijan (Toi), Mohammed HujjaTullah 
och Tina Bengtsson. 

och livsmedelshandlare.
– Den marknad som växer snab-

bast just nu är privatmarknaden. 
Vi erhåller allt fler uppdrag hos 
hushållen. Hur ofta och i vilken 
omfattning diskuterar vi i samråd 

med kunden. Vi är alltid flexibla 
och skräddarsyr uppdragen efter 
kundernas behov. Det är extra vik-
tigt när man verkar i folks hem. Det 
gäller att ha stor respekt för bestäl-
laren, menar Mohammed.

Nyligen investerade företaget även i 
en ny mattvätt för städning av större 
mattor på plats. Företaget, med en 
tydligt uttalad miljöpolicy, utför 
även ångtvätt av storköksutrust-
ning och hygienutrymmen som med 

ett minimum av kemikalier tar bort 
smuts, fett och bakterier. 

Satsar på personalen
För att personalen ska orka det 
ibland fysiskt tunga arbetet har fö-
retaget ett avtal med en naprapat dit 
medarbetarna kan gå för massage 
vid behov. Företaget har även en 
egen träningslokal med obegränsat 
tillträde för personalen.

– Vi håller dessutom hela tiden 
utkik efter nya produkter på mark-
naden som vi testar tillsammans 
med arbetsgruppen. Utvecklingen 
går starkt framåt – arbetsprocesser 
blir effektivare och ergonomin för-
bättras kontinuerligt. Vi tillämpar 
även arbetsrotation för att undvika 
belastningsskador som annars kan 
uppkomma vid alltför monotona 
arbetsuppgifter.

Edling & Co har 80 års erfarenhet av 
uppdrag i Tierps kommun.

– Vad vore Tierps kommun utan alla 
sina småföretagare, frågar Per-Hugo 
Edling retoriskt.

Företaget Edlings biltrafik grundades 1924 av 
Per-Hugos driftige farfar Johan Edling. En au-
tomobil för personbefodran blev till buss- och 
taxitrafikbolag när sonen Hugo tog över 1948. 
Som småföretagare gällde det även då att vara 
med sin tid och verksamheten utvecklades på 
1960-talet till att även inkludera slamsugning 
och högtrycksspolning, vilket är dagens kärn-
verksamhet.

– Ja vi driver inte längre busstrafik. Vi 
koncentrerar oss istället på slamsugning och 
containerverksamhet, bekräftar Per-Hugo 
som driver dagens företag tillsammans med 
sin fru Inga-Lill.
Bred verksamhet
Edling & Co erbjuder även torrsugning, rörin-
spektioner, rensning av trummor och rotskär-
ning av avloppsledningar.

Transportföretag i 
tredje generationen

Edling & Co är ett Tierpsföretag i tredje generationen med 80-årig lokal kännedom. På bilden 
Per-Hugo Edling framför ett av företagets slamsugningsfordon.

Tel: 0293-718 00/501 80
Fax: 0293-500 55
janvan@telia.com

– Vi arbetar över hela Uppland och kan 
även utföra maskin- och fordonstransporter, 
flis- och virkestransporter, uthyrning och 
transporter av containers samt uthyrning av 
minigrävare. Vår långa erfarenhet gör att vi 
kan hålla en bred verksamhet i företaget.

Per-Hugo märker dock av ett tuffare klimat 
för småföretagare p.g.a den upphandlingsord-
ning som kommunen följer.

Per-Hugo Edling äger även Janvan Trading 
AB som bedriver försäljning och förmedling 
av fordon och maskiner.

1924  80 År 2004

0293-501 80

Tierps skolor har genomgått en kraftig 
förnyelse de senaste åren. Tack vare 
bra prisbild, en väl fungerande organi-
sation och hållna tidsramar har kom-
munen ofta anlitat Peab.

Peab får Tierp att växa

Peab bygger just 
nu om Björkgår-
den i Tierp. På 
bilden snickare 
Tomas Karlsson 
i samspråk med 
platschef Rune 
Karlsson.

rune.karlsson@peab.se
www.peab.se

Fakta:

Peabkoncernen har de senaste åren ren-
odlat verksamheten och avvecklat all den 
verksamhet som normalt inte ingår i ett 
bygg- och anläggningsföretag. Koncer-
nens främsta ledstjärna är total kvalitet 
i alla led av byggprocessen, där nytän-
kande kombinerat med yrkesskicklighet 
är viktiga komponenter för att uppnå 
stark konkurrenskraft.

Peabkoncernen har drygt 10 000 
medarbetare och omsatte 2003 ca 21,5 
miljarder kronor.

Peab Hus & Industri Region Uppsala har de 
senaste åren byggt om skolan i Örbyhus och 
Bruksskolan i Söderfors.

– När vi jobbar i Tierps kommun har vi en-
bart medarbetare som bor i kommunen. Dess-
utom anlitar vi flera lokala underleverantörer, 
säger platschef Rune Karlsson.

Bygger om Björkgården
Just bygger företaget om Björkgården i Tierps 
köping till en familjenhet med daghem, öp-
pen förskola med mera. I fastigheten bygger 
man även nya lägenheter för Tierpsbyggens 
räkning.

– Vi har cirka tolv medarbetare igång i 
Björkgården.

Ombyggnaden av Björkgården är klar vid 
årsskiftet.


