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LG Konsult AB har en stadig 
och erkänd plattform inom 
elektroteknik för industrian-
läggningar. 

Kompetens från konsulthu-
set i Håby appliceras på fabri-
ker över hela världen.

LG Konsult AB utför konsultuppdrag 
inom elektroteknik för i första hand 
industrin, främst pappers- och kemi-
industrin, men även för kommuner, 
landsting och privatkunder.

– Vi kan medverka i allt från budge-
tering, projektledning, konstruktion, 
upphandling, montagekontroll till att 
anläggningen tas i drift, säger företa-
gets ägare Lars-Göran Johansson.

Tel: 0524-234 95 • Fax: 0524-234 87
lgj@lgkonsult.se • www.lgkonsult.se

Ett perfekt utgångsläge

Perfekt skyltningsläge i Munkedal: Konsulthuset i Håby. Just nu fi nns le-
diga kontorslokaler i fastigheten. 

95 procent industriuppdrag
LG Konsult AB deltar i projektgrup-
per eller fristående hos beställare som 
uppför nya eller bygger ut befi ntliga 
fabriksanläggningar. Företaget ut-
för även anpassning av nya maskin-
installationer till befi ntlig process, 
samt konstruktion vid modifi eringar 
av förbättrande underhållsarbete.

LG Konsult kan även upprätta för-
frågningsdokumentation för allmän-
na installationer, såsom kraft, belys-
ning och teletekniska anläggningar.

För svenska beställare utförs pro-
jekt över hela världen.

Konsulthuset i Håby
LG Konsult har sitt huvudkontor i 
konsulthuset i Håby. Ett perfekt ut-

gångsläge, med E6:an utanför dör-
ren.

– Kommunikationerna och till-
gängligheten är utomordentlig. Nu 
när IT-infrastrukturen är utbyggd 
är vi mycket nöjda över att vara eta-
blerade i Munkedal.

I konsulthuset verkar fl era fram-
gångsrika företag inom en rad 
branscher. Just nu fi nns det lediga 
lokaler i fastigheten.

– Förutom en social gemenskap i 
huset erbjuder vi även konferenslo-
kaler, pausrum samt all tänkbar ad-
ministrativ och ekonomisk service, 
inklusive telefonreceptionist.
För mer information kontakta Lars-
Göran Johansson 0524-234 95. 

Allt fl er hittar till Folkets Hus i 
Munkedal.

– Bokningarna ökar hela tiden. 
Vi tar emot grupper från hela re-
gionen, säger föreståndare Bo Lil-
jenor.

Folkets Hus i Munkedal, helt handikapp-
anpassat med modern konferensutrust-
ning, bedriver en bred verksamhet från 
biovisning och endagarskonferenser till 
festtillställningar för upp till 450 perso-
ner. Det geografi ska läget mitt i Bohuslän 
uppskattas av många regionförbund och 
numera är Folkets Hus den enda större 
samlingslokalen i Munkedal.

Folkets Hus, som även inhyser två da-

Omtyckt mötesplats
gisavdelningar i källarplan, har fem sam-
lingslokaler för uthyrning.

– Vi erbjuder alltid hemlagat till våra 
gäster och vi tillverkar smörgåstårtor, 
festplankor och smörgåsar på beställning 
för minnesstunder, kalas och liknande. 
Vi har även uthyrning av bord, stolar och 
porslin till ert kalas.
 

Tel: 0524-100 51 • Mobil: 070-523 42 27
Fax: 0524-718 52

bosse@folketshusmunkedal.se
www.folketshusmunkedal.se

För ett år sedan tecknades ett 
ramavtal mellan Munkedals 
kommun och TLT Kommuni-
kation AB om kommunens sä-
kerhetslösningar.

- Flertalet förskolor, skolor, 
fritidshem och sporthallar får 
nya inbrottslarm samt passage- 
och utrymningssystem, bekräf-
tar vd Jens Pettersson. 
Glöm nycklar. Med det av TLT Kom-
munikations installerade passagesys-
tem är det plastbrickor och koder som 
gäller - billiga att producera och fl era 
gånger säkrare än nyckelsystem.

- Kommer ett plastkort bort är det 
bara att registrera bort det från syste-
met och ge personen en ny personlig 
bricka. 

Det helintegrerade passagesyste-
met kan även fjärrstyras från centralt 

håll vilket underlättar tillgång och 
minskar kostnader.

Om behovet fi nns går det även att 
installera integrerade övervaknings-
kameror till systemet.

Trygg skolmiljö
Effektivare passagesystem ger bättre 
kontroll över säkerheten och tillgäng-
ligheten, men Jens betonar gärna 
viktigare säkerhetsaspekter:

- Att datorer stjäls är en sak, men 
att det fi nns ett väl fungerande ut-
rymningssystem på skolorna i kom-
munen är ännu viktigare. Vi har nu 
installerat nya siréner, rökdetektorer  
samt sett över de automatiska brand-
dörrarna. Detta säkerställer att bar-
nen kommer ut om det skulle ske en 
olycka eller ett brandtillbud.

Även i Forum
I sommar har TLT Kommunikation 

även fått uppdraget att uppdatera 
passagesystemet i kommunhuset Fo-
rum. Bland företagets övriga kunder 
kan nämnas Stenungsunds kommun, 
Arctic Papers säkerhetssystem i före-
tagets nya grossistlager i Uddevalla, 
New Waves telefoni- och inbrottssys-
tem samt Folktandvårdens telefoni-
system i Västra Götalandsregionen.

TLT Kommunikation, med idag 14 
medarbetare, har verkat i 18 år och 
nått sina framgångar tack vare att en-
bart jobba med erkända kvalitetssys-
tem, hög leveranssäkerhet och korta 
servicetider.

Tel: 0522-65 66 00
Fax: 0522-65 66 01

info@tltkommunikation.se
www.tltkommunikation.se
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AB Previa vill inspirera före-
tagsledningar att satsa på före-
byggande och hälsobefrämjande 
program.

- Ett strukturerat arbetssätt ger 
kontroll på resultaten och mätbara 
ekonomiska effekter, förklarar Len-
nart Sohlberg, tf distriktschef.

Previa skall genom att leverera tjäns-
ter inom hälsa, arbetsmiljö och ledar-
skap, öka företags och organisationers 
attraktionskraft, effektivitet och kon-
kurrenskraft.

Previa är Sveriges ledande företags-
hälsovårdsföretag som har avtal med 
11 000 kundföretag i Sverige, vilket 
tillsammans omfattar 750 000 kundan-
ställda.

- Vi har kunskapen och erfarenheten, 
samtidigt som vi är tusen medarbetare 
på 70 orter runt om i Sverige. Det gör 

Hälsoinspiratör levererar resultat
att vi även kan arbeta nära våra kunder.

Tydliga rutiner och mål
Previa har sedan slutet av 90-talet en 
långvarig och utvecklande affärsrela-
tion med Munkedals kommun. Genom 
att fokusera på ett förebyggande och 
proaktivt arbete med föreläsningar och 
gruppverksamheter på plats i Munkedal 
blir kostnader till lönsamma investe-
ringar. 
Lennart, boende i Dingle, förklarar:

- Sjukfrånvaro är dyrt, men bara en 
del av de totala kostnaderna. Får orga-
nisationen medarbetarna att trivas på 
sina jobb och ta vara på sin egen hälsa, 
kan man även minska personalomsätt-
ning och produktionsbortfall, få en 
ökad kreativitet och minskad vikarie-
hantering, vilket genererar en trygghet 
i organisationen och mycket positiva 
ekonomiska effekter. Vi jobbar alltid 

för att skapa en affärsrelation som styrs 
av kundens behov och optimal effekt av 
våra tjänster som ger mätbara resultat 
över tiden.

Inom Previa arbetar företagsläkare, 
företagssköterskor, psykologer, bete-
endevetare, företagsgymnaster, arbets-
miljöingenjörer, hälsopedagoger och 
organisationskonsulter. Den samlade 
kompetensen och lång erfarenhet från 
arbetslivets arbetsmiljö- och hälso-
frågor tas till vara i hela företaget och 
kommer kunderna tillgodo efter deras 
behov oberoende var de befi nner sig 
geografi skt.

Tel: 0522-51 84 00
Fax: 0522-51 84 01

www.previa.se
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