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Kenth Johansson tillträder tjäns-
ten som ny kyrkoherde i Hofors 
församling 15 juni.

– Det ska bli jättekul. Män-
niskorna i församlingen vill 
verkligen något med Svenska 
kyrkan i Hofors, säger Kenth.

Det var också det som avgjorde hans val 
att fl ytta från för-
samlingen i Upp-
sala där han verkat 
som komminister 
sedan 1990.

– Jag träffade 
de förtroendeval-
da och personal i 
Hofors. Det är en 
mycket entusias-
tisk grupp människor som jag kände 
stark tillhörighet med.

Öppen folkkyrka
Kenth Johansson prästvigdes i Strängnäs 
stift 1980. Hans grundläggande tankar 
är att eftersträva en öppen folkkyrka. En 
kyrka som möter sin omvärld och som 
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hofors.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se

”En Gudstjänst, till 
exempel, är inte full-
bordad utan kyrkkaffe 
– det är där vi människor 
kan möta varandra”

Kenth Johansson tillträder som ny kyrkoherde i Hofors församling 15 juni. 
Foto: Sara Eriksson.

Kenth 
– ny kyrkoherde i Hofors

ödmjukt lyssnar till församlingsbor i 
alla generationer och anordnar aktivite-
ter efter människornas behov.

– Det är människorna som äger kyr-
kan, inte de anställda. I Uppsala har jag 
verkat i en mångkulturell miljö där vi 
haft många barn och ungdomsgrupper 
och en välbesökt kyrka som varit öppen 
hela dagarna. Jag tror på en kyrka med 
låga trösklar. En Gudstjänst, till exem-

pel, är inte fullbordad 
utan kyrkkaffe – det 
är där vi människor 
kan möta varandra.

Mottagning 
30 augusti
Kenth Johansson 
tillträder som kyrko-

herde 15 juni, men mottagningen med 
biskop Ragnar Persenius och kyrkorå-
dets ordförande sker 30 augusti. 

– Under sommaren får jag lära känna 
miljön och människorna i församlingen 
– vilka visioner och målsättningar som 
fi nns. Jag ser verkligen fram emot det, 
ler Kenth Johansson.

I över 40 år har Andersson & Rask 
hyrt ut maskiner och arbetsfordon
för regionens tunga industri. 

– Vi har visat att vi ställer upp i alla 
väder. Vi har vuxit därför att vi är 
fl exibla, snabba och håller bra priser
tack vare en liten overhead, menar
Lars Toresson.

Familjeföretaget drivs av Lars Toresson samt 
Roland och Rickard Rask, alla söner till före-
tagets grundare.

– Vår huvudnäring är uthyrning av maski-
ner och fordon, det vi kallar Rental, till före-
tag i Dalarnas-, Gävleborgs- och Uppsalalän. 
Företagen köper en funktion, vi står för all 
service och alla reparationer.

Att lita på
Idag fi nns företaget strategiskt placerat i Ho-

Utvecklas Utvecklas 
med kundernamed kunderna

Andersson 
& Rask in-
vesterar för 
framtiden. 
På bilden en 
teleskoplastare 
med arbets-
korg (21 meter) 
för industriser-
vice, som före-
taget nyligen 
investerat i.
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fors, Smedjebacken, Mockfjärd, Söderfors 
och Krylbo.

Företaget omsätter drygt 50 miljoner kro-
nor årligen, har 25 medarbetare och ca 200 
moderna enheter för uthyrning. Bland kun-
derna kan nämnas Ovako Smedjebacken, 
Ovako Hofors, Setra Norlida, och Moelven 
Dalaträ.

Andersson & Rask är såväl kvalitets- som 
miljöcertifi erade enligt ISO 9 001 och 14 001.

Åtta servicebilar
Förutom Rental, åkeri och sprängningsar-
beten erbjuder företaget även uthyrning av 
mobilkranar samt service på klimatanlägg-
ningar. Företaget har under åren byggt upp 
omfattande verkstadsenheter inkluderat åtta 
servicebilar som snabbt är på plats. 
I åkeriverksamheten ingår några enheter i 
FraktCentralen.

Maintpartner och Ovako har slutit ett 
nytt femårigt avtal där Maintpartner 
ansvarar för fortlöpande drift och un-
derhåll av Ovakos mediaanläggningar.

– Det är glädjande att vi får 
fortsatt förtroende, säger plats-
chef Tommy Augustsson.

Maintpartner, som verkar inom industriella 
underhålls- och driftstjänster, är ett av bran-
schens ledande företag i Norden med totalt 1 
300 anställda. I Sverige jobbar 230 personer 
och etableringen i Hofors är strategisk i före-
tagets framtida expansion i regionen.

Tel: 0104-80 70 00
www.maintpartner.se

Ovako har för-
längt sitt under-

hållsavtal med 
Maintpartner i 

fem år till. På 
bilden företagets 

medarbetare 
i Hofors.

Maintpartner i nytt avtal med Ovako

– Med detta avtal som bas och site Hofors 
som nav i regionen kan vi även erbjuda våra 
tjänster till andra företag. Vårt uttalade mål 
är att växa i regionen.

Förebyggande arbete lönar sig
Maintpartner kan även utföra ballansering av 
pumpar, laserriktning eller rekond av exem-
pelvis värmeväxlare.

– Jag brukar alltid säga: bra förebyggande 
underhåll vinner i längden, menar Tommy 
Augustsson.

 


