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Leif I Petterssons El AB är en pålitlig 
installatör i norra Uppland.

– Jag har verkat i 34 år i regionen. 
Jag törs säga att det inte fi nns någon 
som kan den lokala marknaden bättre, 
säger företagets ägare Leif I Petters-
son.

Sedan fyra år tillbaka verkar Leif i egen regi 
med sex anställda. Företaget, där hög servi-
cegrad alltid är prioriterat, utför allehanda 
förekommande uppdrag inom elinstallation 
och vitvaruservice. 

80 procent av omsättning kommer från 
verksamheten som underleverantör till bygg-
nadsbranschen. Även ramavtalet med Tierps 
kommun är viktigt för verksamheten, liksom 
serviceuppdragen för regionens industriföre-
tag.

– Vi utförde exempelvis nyinstallationen på 
Bruksskolan i Söderfors.
För privatpersoner gör företaget allt fl er upp-
drag i badrumsmiljö; som installation av golv- 
och handduksvärme samt belysning. 

Elinstallationsföretag utvidgar 
 Startar lagerförsäljning av vitvaror i Tierp

Tel: 0293-143 29
Fax: 0293-143 32
Mobil: 070-561 43 29
leif.petterssons.elab@telia.com

Elinstallatörer att lita på. Delar av företagets medarbetare. Fr.v . Leif I Pettersson, Per Nor-
man, Mats Hedbom samt Örjan Larsson.

Elon i Tierp
Redan i dag har Leif I Petterssons El försälj-
ning av vitvaror på beställning. Genom de nya 
lokalerna på Industrigatan kommer företaget 
att erbjuda Tierpsborna prisvärd lagerförsälj-
ning av vitvaror i samarbete med Sveriges 
största vitvarukedja Elon.

– Vi ser det som ett naturligt sätt att utvidga 
vår verksamhet. Elon är en genuin fackkedja 
som ingår i Sveriges största inköpskedja av 
vitvaror, vilket genererar hög kvalitet och 
låga priser, menar Leif.

Elinstallationsverksamheten kommer även 
i fortsättningen att vara kvar på Ängsvägen 4 
där man delar lokaler med Skanska och Tierps 
Måleri. Från december har företaget tillträde 
till lokalerna på Industrigatan.
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Det är tryggt med en affärspartner som 
både är marknadsledande och nära.
Midroc Electro är elteknikföretaget 
som har Tierp som hemmaplan.

Midroc Electro i Tierp har 15 medarbetare 
som ser till att kommunen kan utvecklas och 
näringslivet koncentrera sig på kärnverksam-
heten.

– Just nu pågår utbyggnad av bredbandsnä-
tet, DSL-nätet, för Tierps kommun. Och som 
leverantör till Skanska utförs elinstallatio-
nerna till den nya livsmedelsbutiken i Tierp, 
även el o teleinstallationer för Tierpsbyggen 
och Tierps kommun utförs säger avdelnings-
chef Hans Lind

Löpande/fastpris uppdrag för industriföre-
tagen i kommunen; t.ex: Atlas Copco, Scana 
Steel, Åkers, Simeco och Habia Cable gör att 
verksamheten växer. Midroc Electro i Tierp 
har fördubblat antalet anställda i Tierp sedan 
starten för fem år sedan. 

– Det är viktigt att påpeka att vi även utför 
arbeten för privatpersoner. Inget uppdrag är 
för litet eller för stort för oss. 

Tel: 0293-713 03  •   Fax: 0293-148 56
Mobil: 0701-80 12 80

hans.lind@midroc.se   •   www.midroc.se

Midroc rullar 
ut infrastruktu-
ren. Midroc är 
ständigt be-
redd att rulla 
ut kraftkablar 
och optiska 
fi brer i Tierps 
kommun. 
Fr. v. Håkan 
Mattsson, 
Hans Lind och 
Henrik Sandin.

Hög kompetens
Midroc Electro är ett av Sveriges ledande el-
teknikföretag med konsult-, entreprenad- och 
serviceverksamhet inom områdena elinstalla-
tion, industriell automation & IT, kraft, kyla 
kommunikation och säkerhet (brand, inbrott o 
passageanläggningar.)

Behövs det specialkompetens så fi nns den 
hos något Midroc Electro kontor.

Midroc Electro, som fi nns representerat 
på ett 30-tal orter i Sverige med ca 1 000 
medarbetare, ingår i en av Sveriges största 
industrigrupper. 

Företaget är miljö- och kvalitetscertifi erat 
enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Med Tierp som hemmaplan

Efter fem år i Tierp har Folkesson Råd 
& Revision tagit ett nytt avstamp med 
nya lokaler och delvis ny organisation.

– Vi har kvar samma grundstruktur, 
vi vill utveckla vår nära kontakt med 
kunderna och vara det bollplank för 
företagarna som vi vet uppskattas, sä-
ger Håkan Dahlgren, ny vd med 13 år 
i företaget.

Folkesson Råd & Revision är en fristående 
och regional revisionsbyrå som verkar med 
sunt förnuft och stark lokal kännedom.
Anette Englund är kontorschef i Tierp:

– Vi fyra som verkar i Tierp har alla mycket 
lång erfarenhet av kommunens näringsliv. 
Kontinuiteten gör att vi bättre förstår ägar-
ledda företags behov och svårigheter. 
I revisionsbyråns nyinredda lokaler i centrala 
Tierp kan företag även boka in sig för styrelse-
möten, informationsträffar eller kursavsnitt.

Folkesson stärker 
sin närvaro

Folkesson Råd & Revision i nya lokaler. Fr. v. Ann-Christine Eriksson, Ulla Hillgren, Anette 
Englund, Ulrich Kjaergaard och Håkan Dahlgren.

Tel: 0293-227 50
Fax: 0293-227 59
www.folkessonrevision.se

Mellan människor och siffror
Satsningen på regionen och en nära och till-
litsfylld relation till kunderna kommer att 
fortsätta enligt Håkan Dahlgren:

– Vi satsar på Norduppland och har en stra-
tegi att ytterligare utvidga verksamheten med 
fl er kontor förutom de två i Uppsala och här i 
Tierp. Vår revisionsnära rådgivning kommer 
delvis av egna erfarenheter som egna företa-
gare. Vid tunga investeringar och generations-
skiften kan det vara skönt för företagaren att 
ha en dialog med någon man litar på. Företa-
gandet är så mycket mer än siffror. 


