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AB Sauvera Säkerhetstjänst har sedan 
1993 erbjudit bevakning och säker-
hetstjänster i Älvkarleby kommun.

- Vi är på plats dygnet runt, aldrig 
längre än 10 minuter bort. Det vet de 
kriminella om idag, säger vd Daniel 
Pettersson.

Ett facit på 15 
års ihärdigt och 
effektivt säker-
hetsarbete är att 
det under 2007 
endast uppstod 
två inbrott, va-
rav det ena kla-
rades upp och förövaren greps.

- Vi kan därför visa att våra tjänster ger ef-
fekt över tid. Det är också anledningen till att 
vi har så många företag, däribland Vattenfall 
och Fiskeriverket, organisationer och privat-
personer som kunder i kommunen.

Alltid snabbt på plats
Älvkarlebyhus AB är ett av dessa företag som 
anlitar Sauvera Säkerhetstjänst för rondering 
av fastigheter och bostadsområden samt stör-
ningsjour.

Eva Henebäck är vd på företaget:
- Kvällar och nätter kan vi med god försäk-

ran hänvisa till Sauvera. Dit kan våra hyres-
gäster ringa om de känner sig störda. Sauvera 
är alltid snabbt på plats, kan göra en opartisk 
bedömning som vi sedan får som skriftlig 
rapport. Vi är mycket nöjda med de tjänster vi 
köper. Sauvera uppträder alltid proffsigt och 
har en unik kännedom om trakten och män-
niskorna som bor här, vilket vi uppskattar.

Lokal kännedom viktigast
Även om Sauvera Säkerhetstjänst, med sex 

15 år i säkerhetens tjänst

Tel: 070-578 42 47
daniel@sauvera.se

www.sauvera.se
Nöjda med Sauveras tjänster är Älvkarlebyhus AB. På bilden Daniel Pettersson, vd Sauvera Säker-
hetstjänst och Eva Henebäck, vd Älvkarlebyhus.

medarbetare, får förfrågningar utanför kom-
mungränsen stannar man helst på hemma-
plan. 

- Det är vår affärsidé. Våra kunder ska 
kunna lita på att vi snabbt är på plats och kan 
området. Alla i företaget bor och lever i Älv-
karleby kommun.

Sauvera Sä-
ke r h e t s t j ä n s t 
erbjuder även 
försäljning och 
installation av 
villalarm ge-
nom ett samar-
bete med larm-
företaget Lewab 
secutity.

            Sauvera uppträder alltid 
proffsigt och har en unik kännedom 
om trakten och människorna som 
bor här, vilket vi uppskattar
”

Bilen är levererad av 
Dahlboms Bil

I över 20 år har Lars Wirdby 
Bygg AB byggt i och medver-
kat till regionens utveckling. I 
augusti slutför företaget, med 
medarbetare från trakten, nya 
förskolelokaler i Sörgärdets 
skola i Älvkarleby.

Lars Wirdby Bygg AB är fl itigt an-
litad i Älvkarleby kommun. 2005 
uppförde företaget för Älvkarle-

byhus 16 nya lägenheter i centrala 
Skutskär. Lagom till höstterminen 
öppnas tre nya förskolelokaler i två 
fastigheter i anslutning till skolan i 
Älvkarleby. 

Kommunen vill samla all försko-
leverksamhet till ett ställe i samhäl-
let.

- Vi startade i mars och ligger i 
fas med planeringen. Vi har totalen-
treprenad på totalt 600 kvadratme-
ter, där vi även ska förbättra utemil-
jön, säger lagbas Kurt Eriksson.

Nya förskolor i Älvkarleby

För Lars Wirdby Bygg AB är rytm och trivsel viktiga komponenter på en byggarbetsplats för att uppnå ett slutre-
sultat av god kvalitet i utsatt tid. I augusti är tre nya förskolelokaler färdiga i Älvkarleby. På bilden: Kurt Eriksson 
och Niklas ÖhmanTel: 026-12 59 20  •  l.w.b@telia.com

            Vi ställer om organisationen 
efter marknadens behov där offentliga 
beställare är viktiga kunder”

Som mest har ett 15-tal medarbe-
tare varit på plats på bygget.

Flexibel aktör på marknaden
Totalt har Lars Wirdby Bygg AB 40 
byggare inom organisationen som 
kan åta sig alla former av byggpro-
duktion, såväl om-, till- som ny-
byggnation.

- Vi ställer om organisationen 
efter marknadens behov där offent-
liga beställare är viktiga kunder.

Harmoni och tillit
Med devisen ”verka men inte sy-
nas” har företaget, med erkänt rykte 
om sig att göra bra jobb, till bra pris 
i utsatt tid, skaffat sig en bred platt-
form som regional byggfi rma. 

- Min uppgift som projektledare 
är att samordna alla insatser och 
skapa harmoni och trivsel på ar-
betsplatsen. Det handlar om att lita 
på varandra och hjälpas åt. Då blir 
det bra kvalitet som slutresultat, be-
kräftar Per-Johan Johansson.


