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Makarna Rolf och Ann-Marie Bååth 
driver tillsammans Serab - beviset på 
att en verksamhet på fl era ben står sig 
stadigt i konjunktursvängningarna.

Serab (Storviks Entreprenad & Reparation 
AB) med fyra medarbetare, står på tre ben: 
industrireparationer, fordonsreparationer och 
sadelmakeri. Verksamheten leds utifrån verk-
städerna på Hästskovägen i Hofors.

Kvalitet lönar sigKvalitet lönar sig

Rolf Bååth ansvarar för fordonsverkstaden där kylsystem och bromsband fi xas, Ann-Marie an-
svarar för sadelmakeriet. Tillsammans driver de Serab.

– Transportbandsunderhåll på Ovako är 
vår huvudnäring, men vi utvecklar våra andra 
verksamheter också, säger fordonsmekaniker 
Rolf Bååth.

För sadelmakeriet står tapetserare Ann-
Marie Bååth som utför det mesta för hemmets 
möbler, båtens kapell eller bilen klädsel.

– Jag har nu fullt i orderboken fram till jul. 
Vi har en markant ökning på våra tjänster.

  
Storviks Entreprenad & Reparation AB

KYLARSERVICE  •  BROMSBAND
BIL o BÅT  •  SADELMAKERI

Tel: 0290-120 08  •  Fax: 0290-323 23

SERAB

Midroc Electro växer kontinuerligt i 
Hofors och i Sverige. Som ledande ak-
tör tar företaget sitt samhällsansvar.

- Vi har ett gott samarbete med gym-
nasieskolans elprogram. Vi tar alltid 
emot elever som funnit sig till rätta i 
elektrikeryrket, säger arbetsledare 
Mattias Johansson.

Arbetsmarknaden är god för elektriker och på 
Midroc Electro är man måna om att säkra re-
kryteringsbasen. Företaget har många elever 
som jobbar extra under loven.

- I våra nya fräscha lokaler på Hästskovä-
gen i Hofors har vi ett bra utgångsläge. Lika 
bra läge har de unga elektriker som jobbar hos 
oss, i en stor organisation. Just nu har vi ex-
empelvis 5-6 medarbetare i Kiruna som skaf-
far sig spännande erfarenheter, säger plats-
chef Jan Wallin. 

Midroc Electro är en viktig service- och in-
stallationspartner för regionens industrier.

Stora och små uppdrag
Midroc Electro är ett av Sveriges ledande el-
teknikföretag med konsult, entreprenad- och 
serviceverksamhet inom områdena elinstalla-
tion, industriell automation & IT, kraft, data-
kommunikation, säkerhet och telefoni.
Midroc Electro, med totalt 1 300 medarbetare, 
fi nns representerade på 35 orter i Sverige.
Midroc Electro i Hofors har 33 medarbetare, 
varav två servicetekniker för vitvarurepara-
tioner för hushållen.

Midroc tar ansvar för framtidenMidroc tar ansvar för framtiden

Midroc Electro kan erbjuda nyanställda en 
utmanande och utvecklande yrkeskarriär. 
På bilden montör Jimmy Lejdsten i samspråk 
med arbetsledare Mattias Johansson.

Tel: 0290-76 71 71 
www.midroc.se

Åkarservice i Hofors AB gör skäl för 
namnet – samt mycket mer.

– Vi är i allra högsta grad en verk-
stad även för lättare fordon som per-
sonbilar, säger Sven Rydén.

Åkarservice på Böle industriområde erbjuder 
service och reparationer av lätta och tunga 
fordon för företag och privatpersoner – från 
personbilar över lätta släpvagnar, hästkärror 
och minibussar till större entreprenads- och 
skogsmaskiner.

Fixar alla bilmärkenFixar alla bilmärken

Åkarservice 
i Hofors AB - 
en verkstad 
att lita på.

Tel: 0290-216 34
Fax: 0290-204 24

akarservice@telia.com

- Vi tillverkar och lagar hydraulikslangar 
och vi erbjuder även försäljning av oljor och 
kemiska produkter.

Åkarservice har även en servicebil för att 
kunna hjälpa sina kunder ute på fältet.

Ett rikt liv bakom knuten


