
Alfred Holm firar 75 år med ökad efterfrågan

Alfred Holm är ett av de äldsta och största hantverksföretagen i Uppsala. Företaget firar nu 75 år, samtidigt som man märker av en ökande
efterfrågan.

– Vi har flera nya och stora avtal vilket gör att vi också kommer att behöva bli fler medarbetare, säger vd Andreas Ohlsson.

1943 såg måleriföretaget Alfred Holm dagens ljus för första gången. Grundaren Alfred Holm sålde företaget 1977 och idag består personalen
av ett 40-tal medarbetare i form av framför allt målare och golvläggare, men även plattsättare, snickare och administrativ personal.

– Vi var från början ett renodlat måleri, men de senaste 30 åren har vi även varit stora på golvläggning. Nu jobbar vi också allt mer med
byggservice där vi gjort ett förvärv av ett mindre bolag, säger Andreas Ohlsson.

Många jobb utförs åt privatpersoner, framför allt inom badrumsrenovering. Men de stora kunderna finns hos bostadsbolagen, allmännyttan
och de små och mellanstora byggföretagen.

– Vi har numera avtal med bland annat Uppsala kommun och Uppsalahem, vilket genererar mycket jobb för oss. Det är roligt att vi kan fira
våra första 75 år samtidigt som vi har en positiv trend och anställer folk.

Målet är att fortsätta växa organiskt, men behålla stabiliteten och tryggheten som länge präglat verksamheten, säger Andreas Ohlsson.

– Trygghet är a och o för både oss och våra kunder. Vi ska se till att alltid leverera bra kvalitet i det vi gör och våra kunder ska känna att det
är tryggt att anlita oss. Därför har vi både en nöjd kund-garanti och samtliga relevanta branschcertifikat.

– Men det är lika viktigt att våra anställda har bra villkor och känner sig nöjda och trygga – då gör de bra jobb för våra kunder. Alfred Holm har
funnits i 75 år och vi kommer att finnas i 75 år till.
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