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Leerhem Habiliteringscenter vid Sä-
veån i Stenkullen har en specialiserad 
dagverksamhet riktad till människor 
med autismspektrumdiagnos.
Upphandlingsbolaget i Göteborg klas-
sar dem som Bästa alternativ.

Leerhem har erfarenheten och förmågan att 
skapa en meningsfull och värdig vardag för 
de personer som deltar i deras dagliga verk-
samhet.

– Vi arbetar teambaserat med många kom-
petenser runt de som har sin dagliga verk-
samhet hos oss och kan därför, med denna 
helhetsbild, stötta dem i deras tillvaro. Tydlig 
kommunikation och struktur genererar trygg-
het, självförtroende och en greppbar vardag 
för dessa personer. Vi vill även förmedla Tel: 0302-238 44   •    Fax: 0302-348 87   •   www.leerhem.se

upplevelsen av att vara delaktig i ett socialt 
samhälleligt sammanhang, säger områdes-
chef Sonja Jeppesen.

Lerum anlitar Leerhem
På Leerhem, som verkat i Lerums kommun 
sedan 1993, bygger man företaget annorlunda. 
Det är ledningen som ska ge service till med-
arbetarna - de som har den reella kompeten-
sen. Signumet för företagets kompetenspolicy 
är kvaliteten människa till människa.

– Det är i mötet mellan människa och män-

niska som verksamheten bedrivs. Vi arbetar 
enligt LSS, med länsstyrelsen som tillsyns-
myndighet. För att leva upp till lagens inten-
tioner om respekt, individuellt bemötande och 
självbestämmande så arbetar vi med tydliga 
målsättningar som utformas tillsammans med 
individen, LSS-handläggare, anhöriga och 
gode män.

Leerhem erbjuder enskilda platser till 
kommuner och stadsdelsnämnder i regionen. 
Leerhem har även ett gruppboende om sex 
platser i Stenkullen.   

Leerhem Habiliteringscenter ger människor 
med autismspektrumdiagnos stöd för att ska-
pa sig en tillvaro med livskvalitet. På bilden 
medarbetarna Tina Svensson, Anna Sahlsten 
och Matti Svenn.

Alla har rätt till god livskvalitet

Vägverket Produktion har de senaste 
åren kraftigt medverkat till att lägga 
infrastrukturen till Lerums kommuns 
expansion.

De tre senaste åren har Vägverket Produktion 
erhållit fl era uppdrag för Lerums kommun.

– Framför allt är det VA-verket i Lerum 
som beställt uppdrag, säger arbetschef Peter 
Kolm.

Vägverket Produktion har bland annat 
byggt om bron över E 20 och byggt ut Sta-
tionsvägen i centrala Lerum samt lagt ut nya 
VA-ledningar ibland annat Koxås, Olofstorp 
och Sjövik. 

En av Sveriges ledande
Vägverket Produktion är en affärsenhet i Väg-
verket. Enheten arbetar med byggande samt 
drift och underhåll av vägar och anläggningar 
åt offentliga och privata kunder.

Tel: 031-65 65 00  
  Fax: 031-65 65 98 

 www.vagverketproduktion.se
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Vägverket Produktion är en av Sveriges le-
dande väg- och anläggningsföretag, med cirka 
2 500 medarbetare och med en årsomsättning 
på nästan sex miljarder kronor.

Hela landet - hela tiden
Vägverket Produktions verksamhetsområde 
är brett. Det spänner från nyproduktion av 
stora infrastrukturanläggningar som vägar, 
gator, järnvägar, bredband, hamnar, fjärrvär-
me med mera till drift, underhåll och service 
av anläggningar åt offentliga och privata be-
ställare. Miljörelaterade uppdrag som mark-
sanering och återvinning av restprodukter 
ökar i omfattning. 

Vägverket Produktion är indelat i fyra af-
färsområden; Anläggning, Drift, Beläggning 
samt Fastighet och Maskin
Vägverket Produktion fi nns över hela landet 
och är tillgängliga dygnet runt.

Medverkar till Lerums utveckling

Svangatan 2B, 416 68 Göteborg 
Tel: 031-336 79 00
Fax: 031-336 79 30
info@branded.se
www.branded.se

Resultatinriktad reklam som inte kostar skjortan. Under takåsen  i Pellerins Fabriker i 
östra Göteborg får Branded allt fl er uppdrag. På bilden byråns ägare Jonas Christiansson 
och Mattias Christenson.

Branded – en byrå på din sida

  Vi ska vara   Vi ska vara 
det bästa valet för det bästa valet för 
medelstora företag”

Som reklambyrå ställer Branded upp 
med en organisation anpassad för med-
elstora företag.

– Vi försöker att vara goda lyssnare. 
Det är kunden som kan marknaden, 
den spelplan vi sedan har att jobba 
med, säger lerumsbon Mattias Chris-
tenson, tillika Creative Director. 

Mattias och Jonas startade Branded 2001 
och har sedan dessa vuxit i lagom takt till 
att idag vara sju medarbetare. Framgångarna 
har varit stora, bland annat har den rikstäck-
ande hotellkedjan Ibis årsavtal med Branded 
för sin marknadskommunikation. Även det 
framgångsrika Lerumsföretaget Autoadapt 
har valt byrån.

Branded har också ansvaret för Kristdemo-
kraternas kommande valkampanj. 

Kampanjer med resultat
Många kunder uppskattar Brandeds förmåga 
att lyssna in, läsa på och presentera kreativa 
och lönsamma idéer.

– Vi lägger ned mycket arbete på att förut-
sättningslöst ta reda på vad det är kunden ef-
terfrågar. Sedan är det upp till oss att leverera 
det vi är duktiga på - resultatinriktad mark-
nadsföring, säger Jonas, vd och projektledare.
Branded utför det uppdrag kunden önskar. Det 
kan vara allt från en ny logotyp till företags-
presentationer eller hela kampanjer.

Hårt arbete
Att lyckas inom marknadsföring är en konst 
i sig. Medarbetarna i Branded har många års 
erfarenhet och vet vilka mekanismer som god 
marknadskommunikation bygger på; tydlig 
information, att sticka ut gentemot sina kon-

kurrenter och arbeta kontinuerligt med stor 
uthållighet.

Branded håller en för branschen låg profi l 
och har valt modesta men utmärkta lokaler i 
östra Göteborg.

– Vi ska vara det bästa valet för medelstora 
företag. Därför har vi en effektiv organisation 
och kostnadsnivå och därmed en prisbild som 
är helt anpassad för det uppdraget. Vi vet att 
hårt arbete lönar sig och vi söker långsiktiga 
affärsrelationer med våra kunder där vi till-
sammans, i nära dialog, arbetar för att nå de 
gemensamt uppsatta målen, förklarar Mattias.

Värdet av snabb respons
En annan fördel med Branded är deras erfa-
renhet av marknadsföring för företag som säl-
jer direkt till konsument. Såväl Green Giant, 
Betty Crocker som Fructal anlitar Branded för 
så kallad Action Marketing. Branded har ock-
så uppdraget att leverera promotionprodukter 
för Coca Cola och Cloetta i Sverige.

– Vi vet värdet av ögonblicksrespons som är 
viktigt för både företag som jobbar business-
to-business och direkt mot konsument. Tydliga 
och nytänkande kampanjer är ett effektivt sätt 
att både synas och skapa mätbara resultat, 
menar Jonas.


