
www.tidning.netUpptäck Tierp10

  www.tierp.se Upptäck Tierp

www.tidning.net Upptäck Tierp 11

Upptäck Tierp   www.tierp.se

Ann-Sofi e Ljung och Stefan Larsson 
gick industriprogrammet och fi ck jobb 
på Atlas Copco direkt efter examen.

– Jag är jätteglad att jag gick den här 
linjen och trivs oerhört bra här, säger 
Ann-Sofi e.

Stefan Larsson anställdes på Atlas Copco i 
april förra året. Som CNC-operatör i verk-
staden med treskiftsarbete trivs även han på 
Atlas Copco.

– Det är perfekt med treskift som ger en 
omväxlande vardag, stora fritidsmöjligheter 
och ett extra påslag på lönen. Dessutom är 
arbetsuppgifterna självständiga och vi har 
en bra gemenskap i arbetslaget. Att kunna få 
jobb på sin hemort direkt efter gymnasiet och 
på ett multinationellt företag är perfekt.

När Stefan gick sin APU-utbildning på At-
las Copco ansträngde han sig extra mycket för 
att göra ett bra intryck och lära sig så mycket 
som möjligt inom den verksamhet han senare 
sökte till.

Bra gemenskap
Ann-Sofi e Ljung var en av två tjejer i hennes 
klass på industriprogrammet vid Högbergs-
skolan. Båda fi ck arbete efter utbildningen på 
Atlas Copco. 
Ann-Sofi e har aldrig ångrat sitt beslut.

– Även om det inte var helt självklart att jag 
valde industriprogrammet, före exempelvis en 
vårdutbildning, så trivs jag oerhört bra, säger 
Ann-Sofi e som känner att jobbet som montör 
passar hennes praktiska sinnelag perfekt.
Ann-Sofi e arbetar dagtid med fl exmöjlig-
heter och inbyggd arbetsrotation för att öka 

Atlas Copco visar vägen
Industriprogrammet ger goda jobbutsikter
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Trivs på 
Atlas Copco 
Tools, det gör 
Stefan Larsson 
och Ann-Sofi e 
Ljung.

   Jag trivs 
oerhört bra här

arbetstrivseln och minska eventuella belast-
ningsskador. Även om arbetsuppgifterna är 
individuella så jobbar man alltid i team och 
gemenskapen och snacket runt omkring är 
viktigt.

   Jag trivs 
oerhört bra här”

Fakta:

Atlas Copco Tools har verkat sedan 1970 
i Tierp. Fabriken tillverkar handhållna 
el- och tryckluftsverktyg och är världsle-
dande. Totalt producerar fabriken mer än 
3000 olika typer av verktyg. 

Atlas Copco Tools i Tierp har anställt 
50 personer under 2004 och har idag 
460 medarbetare varav 26 procent är 
kvinnor.

Orderingången under 2004 har varit 
mycket god och framtidsutsikterna för 
kommande år ser även de positiva ut.

Högbergsskolans industriprogram är 
en viktig rekryteringsbas för företaget.

– Vi har en väldigt blandad grupp, män och 
kvinnor, med olika erfarenheter, åldrar och 
ursprung. Det skapar en bra mix med olika 
personligheter.   

Vad är ursprunget till en god idé?
– Jag är uppvuxen på Hållnäshalvön. 
Där har man varit tvungen att vara 
trogen sina affärspartners och leve-
rantörer. Jag vill utveckla den andan, 
säger Robert Holmqvist, som äger 
företaget RHM i Hållnäs AB tillsam-
mans med barndomsvännen Mats 
Holmqvist.
Framgångarna ska även generera ar-
betstillfällen i hembygden.

RHM i Hållnäs AB har i över 20 år tillverkat 
nyproducerade kök och renoverat äldre kök 
efter eget utvecklat koncept. Köken har mark-
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Det ska löna sig att vara trogen kund
nadsförts under Hållnäs kök. Stora kunder 
under åren har varit HSB, Tierpsbyggen och 
Gavlegårdarna.

Från den egna butiken Färgforum på Greve-
gatan 32 i Tierp har kunderna dessutom erbju-
dits en komplett färg- och tapetserarbutik. Nu 
tar man nästa steg.

– Vi iordningställer ytterligare 150 kvadrat-
meter till ny utställningshall för vitvaror och 
köksmiljöer. Dessutom kommer vi efter nyår 
att bygga om butiken för att öka tillgänglighe-
ten och självbetjäningen. Vi satsar stort för att 
öka vårt utbud, säger Robert.

Förutom det egna köksvarumärket Hållnäs 
erbjuder man även Ballingslövs kök.

Miljötänkande
Vägledande för nytillverkningen och renove-
ringssnickerierna har varit hållbarhet. RHM 
står för hög kvalitet vilket medfört en mil-
jöpositiv verksamhet. I andra sammanhang 
skulle den kallas konceptbaserad men fi skar-
sonen Robert svarar retoriskt:

– Varför slänga saker som fungerar? Vi ser 
lika mycket till funktion som till design. Med 
våra köksserier, med namn från Hållnästrak-
ten, kan vi erbjuda mycket prisvärda alterna-
tiv för köket.

Familjestegen
Sedan i höstas är det numera ännu mer lukra-
tivt att handla hos RHM/Färgforum i Tierp. 
Företaget har infört något man kallar famil-
jestegen för att uppskatta trogna kunder. Ett 
obegränsat ”erbjudande” livet ut.

Kort sagt går stegen ut på att desto mer 
kunden handlar desto mer ökar rabatten på 
butikens sortiment. Har man handlat för 7 000 
kronor i butiken når man 3,75 procents rabatt 
på hela Beckers och RHM:s sortiment (något 
mindre på övriga varumärken). Därefter kan 
man i lugn och ro klättra upp på stegen för att 
slutligen nå 70 000-kronors nivån. Därmed 

har man 37,5 procents rabatt – för all framtid! 
Inte nog med det, det kunden handlar där 

utöver kan man tanka över till barnen som de 
får tillgodoräkna sig i framtiden. 
Robert förklarar:

– Husägare investerar mer än vad man tror 
i sitt hus. Vi kan erbjuda ett sortiment som i 
takt med att våra kunder blir allt fl er och allt 
trognare utvidgas för att täcka alla behov en 
husägare har. Ett utvidgat sortiment höjer 
dock basbeloppet från dagens 70 000 kronor. 
Därför tjänar man på att kostnadsfritt regist-
rera sig nu i familjestegen. 

Redan har närmare 500 kunder klivit upp 
på stegen. För mer information om familjeste-
gen – kontakta företaget.

Redan i topp
En av dessa förmånskunder är Stig Ederyd 
som genom att investera i ett nytt kök från 
Ballingslöv, redan nått toppen på stegen och 
har för all framtid 37,5 procents rabatt på 
RHM:s och Beckers produkter.
Stig trodde knappt att det stämde:

– Nu behöver jag aldrig fundera över var 
jag ska åka och handla. Det fi nns ingen som 
kan matcha RHM:s priser. I framtiden kom-
mer även mina döttrar att ha nytta av famil-
jestegen, 

Att Stig valde RHM från början har sin 
naturliga förklaring.

– Dels har Ballingslöv bra kvalitet och hög 
precision i sina produkter, men framför allt 
har servicen från företaget varit utomordent-
lig. Pia, som gjorde fl era hembesök hos oss, 
har ritat förslag utifrån våra behov. Det känns 
bra, för ett nytt kök är en komplex affär och en 
kostsam investering.

Familjen Ederyd i Sikhjälma myser i sitt nya 
kök som snart är färdiginstallerat. På bilden, 
förutom pappa Stig, även döttrarna Linda, 
Moa och Sandra.

Robert Holmqvist äger RHM i Hållnäs AB 
tillsammans med Mats Holmqvist.

RHM har köpt det f.d. kommunhuset i Håll-
näs som huvudkontor för framtiden.


