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Folktandvården i Hofors flyttade tillba-
ka till helt nyrenoverade lokaler 2005.

– Vi har fler behandlingsrum, fler 
personal och bredare kompetens. Vi 
kan erbjuda en mycket bra tandvård 
i Hofors, bekräftar klinikchef Maria 
Lönnbark.

Folktandvården erbjuder tandvård till barn, 
ungdomar och vuxna. I de nya fräscha och 
välkomnande lokalerna i centrala Hofors ar-
betar tio tandläkare alla nischade inom olika 
ämnesområden.

– Vi har mycket duktiga tandläkare i barn-
tandvård, tandregleringsbehandling, oralki-
rurgi och implantat. 

Lätt att boka tid
Hög servicegrad och tillgänglighet känne-
tecknar verksamheten på kliniken. 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.

Frisktandvård
Folktandvården kan erbjuda alla mellan 20 
och 49 år abonnemang på tandvård, kallad 
Frisktandvård. Det innebär att patienterna be-
talar ett fast pris för sin tandvård under de när-
maste tre åren. För det erbjuds abonnenterna 
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 något.

I Frisktandvården ingår undersökningar, 
lagningar, förebyggande tandvård och goda 
råd om hur man sköter sin munhygien. 
Det som inte ingår är tandreglering, kosme-

tisk tandvård, kronor och broar. Tandvård 
orsakat av olycksfall ingår inte eftersom det 
täcks av olycksfallsförsäkringen.

– Många upplever det som tryggt att veta 
vad tandvården kommer att kosta under året. 
Man slipper obehagliga överraskningar, för-
klarar Maria.

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

Allt fler går till Folktandvården

Ute på skolor och vårdhem
Folktandvården i Hofors har även ett nära 
samarbete med förskolor och skolor där tand-
hygienister är ute och informerar i syfte att 
stärka tandhälsan. Även kommunens vårdhem 
får besök av Folktandvårdens personal för 
enklare undersökningar och behandlingar.   

    Vi kan erbjuda 
en mycket bra tandvård 
i Hofors”

Fakta:

Den grundläggande tanken med Folk-
tandvårdens arbete är att ge länets be-
folkning en bättre tandhälsa. Med Folk-
tandvårdens samlade kunskap, bredd och 
kompetens kan Folktandvården hjälpa 
invånarna med det mesta inom modern 
tandvård. Hos Folktandvården Gävle-
borg finns också specialister i tandregle-
ring, kirurgi, tandlossning, protetik och 
bettfysiologi.

I Hofors arbetar tio tandläkare, 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 6 500 vuxna och 3 000 barn 
regelbundet till Folktandvården i Hofors. 
Folktandvården Gävleborgs län har årli-
gen ca 350 000 besökare på 19 kliniker.

Folktandvården i nya fräscha lokaler 
i Hofors erbjuder en mycket tillgänglig 
och kvalificerad tandvård. 
I förgrunden klinikchef Maria Lönnbark.

Det började för 40 år sedan med berg-
sprängning. Nu växer åter denna mark-
naden för Andersson & Rask tack vare 
nya flexibla och mobila enheter.

1965 startade kompanjonerna Tore Andersson 
och Lennart Rask, Andersson & Rask AB. Nu 
drivs familjeföretaget vidare i kompanjonskap 
med sönerna Lars Toresson samt Roland och 
Rickard Rask.

– Vår huvudnäring är uthyrning av maski-
ner och fordon, det vi kallar Rental, till företag 
i Dalarna, Gästrikland och Västmanland. Fö-
retagen köper en funktion, vi står för all servi-
ce och alla reparationer, säger Lars Toresson.

Det är god ekonomi att låta någon annan ta 
de tunga investeringarna. 
Men varför Andersson & Rask?

– Vi har visat att vi ställer upp i alla väder. 
Vi har vuxit därför att vi är flexibla, snabba 
och håller bra priser tack vare en liten over-
head, menar Rickard Rask.

Att lita på
En verksamhet som växer just nu är sprängnings-
arbeten med lättframkomliga mobila enheter.

– Vi tar inga stora sprängjobb utan specia-
liserar oss på mindre servicejobb. Våra tre 
borrvagnar är fullt utrustad och har mycket 
hög framkomlighet. Vi borrar tio minuter ef-
ter det av vi kommit på plats, förklarar Roland 
Rask som även ansvarar för företagets åkeri-
verksamhet.

I dag finns företaget strategiskt placerat i Ho-
fors, Smedjebacken, Mockfjärd och Söderfors.

Företaget omsätter 50 miljoner kronor år-
ligen, har 30 medarbetare och 175 enheter 
för uthyrning. Bland kunderna kan nämnas 
Ovako i Hofors och Smedjebacken, Erasteel, 
Setra, och Moelven Dalaträ, AB Karl Hedin 
och Siljan koncernen. Andersson & Rask är så-
väl kvalitets- som miljöcertifierade enligt ISO 
9 001 och 14 001.

Förutom rental, fordonsverkstad, åkeri och 
sprängningsarbeten erbjuder företaget även mo-
bilkranar och service på klimatanläggningar.

Ställer upp i 40 år till

Företaget har nu tre borrvagnar som kan utföra snabba servicejobb i svår terräng. 
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Ett nytt nummer 
av FraktCentralens 
egen tidning 
kommer i din 
brevlåda till våren!
 

 

Vi har det stora företagets 
resurser och effektivitet 
samt genom våra delägare 
de småskaliga fördelarna som 
närhet och personlig service.


