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Mäklarcentrum ger lite merMäklarcentrum ger lite mer

Vårt mål med varje uppdrag är att få nöjda kunder som kommer tillbaka till oss. 
Vi medverkar till en bra och trygg förmedling av villor, bostadsrätter, fritidshus, 
lantbruk, avstyckade gårdar, kommersiella fastigheter och lokaler för uthyrning.

Kontakta oss för en kostnadsfri värdering och rådgivning vid förmedling av din 
fastighet eller bostadsrätt. Som lokalt verksamma mäklare fi nns de bästa förut-
sättningarna för personlig service, snabb och diskret handläggning. Det lönar sig 
att anlita en mäklare. Vi på Mäklarcentrum lyfter provision först vid tillträde och 
har telefonpassning dygnet runt.

Vi på Mäklarcentrum hälsar Dig välkommen och lovar att ge Dig ett professionellt 
och vänligt bemötande.

Din mäklare nära dig
Mäklarcentrum, Box 58, Stora Torget 4, 740 46 Östervåla

Tel Östervåla: 0292-102 04 • Tel Uppsala: 018-10 05 30 • Tel Gävle: 026-14 28 00
www.maklarcentrum.se  •  info@maklarcentrum.se

Dina mäklare som ger lite mer: Rolf Ekström i Gävle och Rolf Larsson i
Östervåla. Petra Eklöv mäklarass. i Östervåla och Anders Schönning 
fastighetsekonom i Uppsala.

Statoil i Harbo: Sara, Bengt-Olof och Stina. 
På bilden saknas Johanna.

30-års jubileum i mars

BIL & BENSINCENTERBIL & BENSINCENTER
0292-302 05 0292-302 05 

Uppsalav 32 • HarboUppsalav 32 • Harbo

Bilverkstad & Reservdelar
Däckservice & Släpvagnar

Video & Kiosk

Öppet till Kl. 20.00
Välkommen!
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Zetterbergs Produkt AB utvecklar, 
producerar och marknadsför hög-
kvalitativa och rationella påbygg-
nadssystem för lastbilsmarknaden 
i Europa.

Zetterberg i Östervåla levererade sitt första 
lastfl ak 1925 och är idag marknadsledande i 
Skandinavien med ett fl ertal erkända varu-
märken. Vi är ett internationellt företag med 
starkt lokal förankring och en arbetsplats 
som förenar genuin hantverksskicklighet 
med automatiserad produktionsteknik.

Våra kunder inom bygg, anläggning, 
renhållning och industri värdesätter en 
leverantör som kan utveckla, designa och 
leverera påbyggnader med funktion och 
form som effektiviserar transportarbetet. 
Vi ska vara en leverantör som håller hög 
kvalitet från första kontakt, produktion, 
leverans till reservdelar och servicenät. 
Zetterbergs Produkt AB har 160 medar-
betare, omsätter ca 200 miljoner kronor 
årligen och har produktionsanläggningar 
i Östervåla i Sverige och Lodz i Polen.

Nytänkande och starka traditioner

Tel: 0292-705 00  • Fax: 0292-705 30 • info@zetterbergs.se • www.zetterbergs.se

Tel: 0292-711 10
Fax: 0292-714 97

lasse.orev@telia.com
tom.orev@telia.com

Vi vet hur det är
Östervåla Revision AB är en min-
dre revisionsbyrå, med små ägar-
ledda aktiebolag som specialitet. 

– Vi har en stark lokal förankring 
men redan nu är var fjärde kund 
från Uppsala län, berättar Lars-
Erik Ragnarsson.

Står du i begrepp att byta revisor? Hos 
Östervåla Revision AB kan du få just den 
personliga service du efterfrågar.

– Jag tror också att vi överlag är ett 
prisvärt alternativ jämfört med byråerna 
i Uppsala.

Östervåla Revision AB erbjuder före-
tag bokföring, bokslut, konsultation samt 
revisions- och deklarationstjänster.

De godkända revisorerna Lars-Erik Rag-
narsson och Tom Forsberg äger byrån, 
dessutom arbetar Britt-Marie Söderman 
och Agneta Aggebo-Forsberg i företaget 
som har närmare 200 företagskunder. 

Unga VVS-företaget Gräsbo Rör 
anlitas av allt fl er beställare. När 
JM bygger 25 nya villor i Sigtuna 
kontrakteras Gräsbo Rör.

– 2006 har varit ett bra år. Vi anställer yt-
terligare rörmokare under 2007, bekräf-
tar Ola Jansson som äger företag tillsam-
mans med sin bror Ulf.

I företaget jobbar även Johan Jansson, 
kollega med Ola sedan femton år tillbaka.

Hela arbetsfältet
Gräsbo Rör, i nyinfl yttade lokaler på 
Dalvägen i Östervåla, verkar inom hela 
VVS-området, från renovering av bad-
rum, över pannbyten och värmepumpsin-

stallationer, till hela VVS-entreprenader.
– Vi har det senaste året bland annat 

gjort VVS-installationer i en mjölkpro-
duktionsanläggning i Brunnsbo för SM-
Bygg i Tärnsjö.

Tel: 0292-230 90
Mobil: 070- 718 15 15
grasbo.ror@telia.com

Trio utvecklar verksamheten

   
mlt AB har såväl det stora företagets 
som det lilla företagets fördelar.

– Vi kan åta oss alla transport-
uppdrag samtidigt som vi har stark 
kännedom om den lokala markna-
den och småföretagarens service-
anda, säger vd Hannes Morger.
mlt AB , f.d. Lastbilscentralen, med 185 
delägare och 70 års erfarenhet löser kun-
dens alla transportbehov.
mlt AB erbjuder:

• Bud- och distributionsuppdrag
• Bygg- och anläggningstransporter
• Industritransporter

mlt AB är kvalitetscertifi erade enligt ISO 
9001 och miljöcertifi erade enligt ISO 
14001, samt även trafi ksäkerhetscertifi e-
rade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Tel: 0224-85 560  •  Fax: 0224-85 507 •  info@mltab.com  •  www.mltab.com

mlt – din transportpartner

Krister Eriksson, MLT:s säljare Krister Eriksson, MLT:s säljare 
av transportlösningar i Sala, vid av transportlösningar i Sala, vid 
entrén till Stingtorpets Grus AB entrén till Stingtorpets Grus AB 
norr om Heby, ett helägt dotter-norr om Heby, ett helägt dotter-
bolag till MLT AB.bolag till MLT AB.

SAMAB i Östervåla erbjuder legotillverkning av detaljer i tunn-
plåt och rörmaterial med laser och stansteknik. Nu planerar före-
taget för ytterligare expansion.
 
SAMAB har sedan 1970 utvecklat tekniker och metoder för att med hög 
fl exibilitet, precision och kvalitet tillverka detaljer i små eller större serier för 
kunderna. Med laserskärning och mekanisk tunnplåtsbearbetning kan före-
taget erbjuda såväl produktutveckling och prototypframställning som akut 
service. 

– Vi planerar nu för en ny lasermaskin vilket i så fall kommer att generera 
fl er arbetstillfällen, säger Roger Pettersson, platschef vid enheten i Östervåla.

Företaget, som är kvalitetscertifi erat enligt ISO 9002, har huvudkontor i 
Bromma.

Tel: 0292-103 38 • www.samab.se • vala@samab.se

Inget är omöjligt

i Östervåla AB


