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Securitas köpte i oktober 2008 
det lokala bevakningsföretaget 
AVS Bevakning och tog över samtliga 
anställda väktare.

– Vi kan därför erbjuda unik lokal 
kännedom och närvaro med stora 
resurser, säger avdelningsansvarige 
Tony Olsson.

Securitas verksamhet handlar om säkerhet. 
Genom att fokusera på lösningar som är an-
passade till den enskilda kundens behov har 
företaget lyckats skapa en stadig tillväxt och 
lönsamhet på alla marknader.

– Vi kan erbjuda alla våra tjänster, dygnet 
runt, i Hofors. Vi ser gärna att vi utökar vår 
närvaro i Hofors Centrum. Om alla hand-
lare gemensamt köper våra specialpaketerade 
tjänster, inklusive bråklarm, kan ägare, an-
ställda och besökare känna sig än mer trygga.

Samarbete med skolan
För Securitas är de lokala kontakterna i Ho-
fors mycket viktiga. 

– Vi utgår från vårt kontor i Företagarhuset i 
Hofors och köper de kringtjänster vi behöver av 
Hoforsföretag. Våra medarbetare är Hoforskil-
lar med fl era års erfarenhet av väktararbete.

För att ytterligare stärka sin närvaro och 
kontaktnät i Hofors samarbetar Securitas 
med Hofors skolor, bland annat med elevmäs-
san Ung Framtid.
Johanna Wallner och Frida Hydén som går i 
klass 8 på Hagaskolan fi ck sitt förstaval, att 
presentera Securitas på mässan som går av 

stapeln i Hoforshallen den 28-29 maj.
– Det har varit roligt att komma utanför 

skolans värld och se en annan verklighet, sä-
ger Johanna.

Securitas på 
plats i Hofors

Tel: 010-470 10 00
tony.olsson@securitas.se

www.securiats.se

Securitas säkrar Hofors Centrum och skapar ett välkomnande klimat. På bilden väktare Janne 
Lundberg som har arbetat som väktare i Hofors sedan 1994.

Securitas är det ledande företaget 
i säkerhetsbranschen. Securitas 
har skyddat hem, arbete och sam-
hälle i Sverige i över 70 år. 

Med över 9 000 anställda fi nns 
Securitas på över 170 avdelnings-
kontor i Sverige. I världen fi nns 
Securitas i 37 länder med 240 000 
medarbetare och har ca 12 pro-
cent av världsmarknaden för den 
globala kontrakterade säkerhets-
marknaden.

Logotypen med de tre röda 
prickarna - som står för Ärlighet, 
Vaksamhet och Hjälpsamhet – är 
idag en välkänd symbol.Fa
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Frida håller med:
– Det har varit kul att få veta mer om väk-

taryrket.

Folktandvården i Hofors är kliniken 
för hela familjen, hela livet, med 
nära och högkvalitativ behandling. 
Diskussionen om tandläkarbrist 
fi nns inte i Hofors.
   –Vi kan erbjuda en mycket bra
tandvård i Hofors, bekräftar 
klinikchef Maria Lönnbark.

Folktandvården erbjuder tandvård till 
barn, ungdomar och vuxna. I fräscha och 
välkomnande lokalerna i centrala Hofors 
arbetar nio tandläkare alla nischade inom 
olika ämnesområden.

– Vi har mycket duktiga tandläkare 
nischade i barntandvård, tandreglerings-
behandling, oralkirurgi och implantat. 
På kliniken i Hofors jobbar vi hårt med 
kompetensutveckling.

En låg personalomsättning är ett teck-
en på att personalen trivs i Hofors.

Lätt att boka tid
Hög servicegrad och tillgänglighet 
kännetecknar verksamheten på kli-
niken. Det ska vara lätt att boka tid 
hos Folktandvården i Hofors som har 
kvällsöppet måndagar och tisdagar, 
öppet på lördagar och patienter med 
akuta besvär ges alltid tid samma dag.

– Ingen ska behöva gå och ha ont. Patien-
terna ska kunna lita på att de får kvalitativ 
behandling när de besöker oss.

Frisktandvård
Folktandvården kan erbjuda alla mellan 20 
och 69 år abonnemang på tandvård, kallad 
Frisktandvård. Det innebär att patienterna 
betalar ett fast pris för sin tandvård under 
de närmaste tre åren. För det erbjuds abon-
nenterna regelbunden tandvård under tre år, 

inklusive akuttandvård, i hela Sverige. Med 
abonnemang får man ett serviceavtal som gör 
att man är i goda händer – om det händer nå-
got. Friskvårdsavtalet kan tecknas redan vid 
19-årsundersökningen.

För mer information, kontakta kliniken.

Ute på skolor och vårdhem
Folktandvården i Hofors har även ett nära 
samarbete med förskolor och skolor där tand-

I trygga händer hos Folktandvården

Tel: 0290-297 70
ftv.hofors@lg.se

www.folktandvardengavleborg.se

Den grundläggande tanken med 
Folktandvårdens arbete är att ge 
länets befolkning en bättre tand-
hälsa. Med Folktandvårdens sam-
lade kunskap, bredd och kompe-
tens kan Folktandvården hjälpa 
invånarna med det mesta inom 
modern tandvård. Hos Folktand-
vården Gävleborg fi nns också 
specialister i tandreglering, ki-
rurgi, tandlossning, protetik och 
bettfysiologi.

I Hofors arbetar åtta tandlä-
kare, sju tandhygienister och sex 
tandsköterskor som står redo att 
ta emot dig. Kliniken i Hofors 
har öppet måndag-tisdag kl. 7-20, 
onsdag-torsdag kl. 7-17, fredag 
kl. 7-16 samt lördagar under vår, 
höst och vinter. Totalt går 5 500 
vuxna och 2 500 barn regelbun-
det till Folktandvården i Hofors.
Folktandvården Gävleborgs län 
har årligen ca 350 000 besök på 
19 kliniker.Fa
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hygienister är ute och informerar i syfte att 
stärka tandhälsan. Även kommunens vårdhem 
får besök av Folktandvårdens personal för 
enklare undersökningar och behandlingar. 

–  I vår friskvårdssatsning har vi målsätt-
ningen att alla sexåringar och elever i klass 7-
9 skall erbjudas regelbunden fl uorsköljning.   

På Folktandvården i Hofors är du alltid i trygga händer. Hög kompe-

tens och ett vänligt bemötande kännetecknar kliniken.


