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Den 14 juni i år firade Habia Cable 25-
årsjubileum i Söderfors. Under ”Gold 
Customer Day” flögs kunder, leveran-
törer och samarbetspartners in från 
hela världen vilket bevisar att Söder-
fors fortfarande är navet i koncernen.

Habia Cables styrka som internationell aktör 
ligger i att erbjuda sina kunder kort ledtid på 
flexibla tekniska lösningar anpassade helt ef-
ter kundernas specifika krav. Tillgången på 
teknisk kompetens är oerhört viktig för före-
tagets fortsatta utveckling.

– Vi samarbetar därför med såväl Tierps 
kommun som Högbergsskolans teknikpro-
gram, Högskolan i Gävle samt KY-utbild-
ningen i Östhammar för produktions- och 
processtekniker. Vi medverkar engagerat för 
att bidra till utveckling och aktualitet och för 
att få ungdomar att välja tekniska utbildning-
ar, bekräftar Gertrud Edström, personalchef. 

Enligt Lean Production
Sedan två år tillbaka arbetar Habia Cable en-
ligt Lean Production - ett produktionssystem 
för kontinuerligt förbättringsarbete där en 
framgångsfaktor är att alla företagets medar-
betare deltar och bidrar till utvecklingen.

Lean härrör från Toyotas närmast revolu-
tionerande framgångar som industrikoncern 
och Lean Production syftar till att verka i en-
lighet med denna anda för att finna kontinuer-
liga förbättringar i arbetsprocessen. Arbetet 
genomsyrar hela verksamheten från opera-
tionstider, genomloppstider, hanteringskost-
nader och materialåtgång till dokumentation, 
försäljning och marknadsföring.

– Vi ser att våra framgångar de senaste åren 
fortsätter. Under första halvåret har vi star-
tat upp en helt ny produktionsenhet i Liepaja, 
Lettland, för tillverkning av kablage i större 

volymer. Vi har en tilltro till vår kompetens 
inom företaget därför är framtidstron stark. 
Habia Cable i Söderfors är en arbetsplats med 
bra stämning, rätt utmaningar och stora fram-
tidsutsikter.

Även tid för jubileum
Solen sken när världen kom till Söderfors i 
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info@habia.se
www.habia.se

Söderfors hjärtat i global verksamhet 

Världen besökte Söderfors i juni när företaget firade 25 år på orten. 

juni för att fira 25 år i Söderfors och medver-
ka vid workshops och guidningar samt avnju-
ta en svensk sommarbuffé och jordgubbstårta 
till tonerna av Söderfors spelmanslag.

– Det var en härlig dag med många interna-
tionella gäster.

Fakta:

Habia Cables affärsidé är att tillverka, ut-
veckla och marknadsföra kundanpassa-
de kablar och kabelsystem för krävande 
applikationer. Kunderna återfinns inom 
industrin för telekom, försvar, kärnkraft, 
transporter och elektronik.

Habia Cable, etablerat 1941, är idag 
en av de ledande branschaktörerna med 
försäljning i ett 25-tal länder runt om i 
världen, där den asiatiska marknaden 
växer snabbast.

Habia Cable, med cirka 370 medarbe-
tare varav 220 i Söderfors, har nått sin 
position tack vare hög servicenivå, hög 
teknisk kompetens och global organisa-
tion.

90 procent av företagets produktion 
säljs utanför den svenska marknaden.

Huvudkontoret finns i Stockholm 
och forsknings- och utveckling bedrivs 
i Söderfors och Stockholm. Företagets 
största produktionsenhet finns i Söder-
fors i Sverige, övriga fabriker är belägna 
i Lettland, Tyskland och Kina. Företaget 
har en global försäljningsorganisation 
med tyngdpunkt i Europa och Asien.
Habia Cable ingår i den Uppsalabaserade 
Beijer Alma koncernen.

Vill du kunna visa upp ett snyggt le-
ende livet ut? Med Folktandvårdens 
Frisktandvård är du i trygga händer.

Alla barn upp till och med det år man fyller 19 
år har kostnadsfri tandvård. Som vuxen lig-
ger ansvaret på dig.

I 20-årsåldern kan tandvårdsbesöken bli 
sporadiska p.g.a olika omständigheter och det 
kan resultera i sämre tandhälsa och upplevas 
väldigt dyrt. Därför erbjuder vi alla 20-åring-
ar Frisktandvård för 50 kronor i månaden. Är 
det inte värt en pizza i månaden för att garan-
terat ha friska tänder? frågar Elisabeth Mår-
tensson-Gustafsson retoriskt.

Elisabeth är förutom klinikchef på Folk-
tandvården i Tierp även projektledare för 

Frisktandvården i Uppsala län – en succé där 
siffrorna pekar på att 6 000 personer i länet 
tagit erbjudandet om Frisktandvård till fast 
kostnad. Beroende på vilken premieklass kun-
den erhåller vid munhälsobedömningen (från 
50 kr i månaden och uppåt) ingår regelbundna 
undersökningar, förebyggande tandvård och 
all nödvändig tandvård inkluderat akuttand-
vård. Läs mer på www.friskatander.nu

Uppsökande verksamhet
På uppdrag av Tierps kommun har Folk-

tandvården i Tierp en omfattande uppsökande 
verksamhet. Vuxna erbjuds munhälsobedöm-
ningar i sitt boende.

– Det är främst personer i särskilda boen-
den, personer med hemsjukvård, personer 
som omfattas av LSS och personer med läng-
re psykossjukdom som erbjuds munhälsobe-
dömningar i sin boendemiljö. Alla har rätt till 
en fungerande och kvalificerad tandvård. Vi 
ger även munvårdsutbildning till vård- och 
sjukvårdspersonal. Allt fler äldre har kvar 
sina egna tänder och är i behov av att de sköts 
ordentligt även när den egna förmågan tryter, 
säger tandhygienist Elisabeth Jörtsö.

Enligt tandvårdslagen och tandvårdsför-
ordningen ger Hälso- och sjukvårdsstaben i 
Uppsala län intyg, på rekommendation från 
kommunen till patienter som är berättigad till 
nödvändig tandvård. Undersökning görs  av 
tandhygienist  som ser till att patienten får det 
omhändertagande som behövs. 
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Alla har rätt till god tandvård. Folktandvår-
den i Tierp har en bred uppsökande verksam-
het. Här är det Hildur Åhman på Daniels-
gården som får en munhälsobedömning av 
tandhygienist Elisabeth Jörtsö.

Friska tänder hela livet

Fakta:

Folktandvården i Uppsala län har ca 600 
anställda vid 17 allmäntandvårdsklini-
ker, 6 specialisttandvårdskliniker samt 
en klinik för sjukhustandvård.  Folk-
tandvården behandlar idag 80 procent av 
alla barn- och ungdomar i länet och ca 50 
procent av alla vuxna.

Folktandvården i Tierp, med 24 med-
arbetare, erbjuder i samarbete med Upp-
sala Folktandvård alla specialisttand-
vård. Vid kliniken i Tierp erbjuds  barn 
och vuxentandvård och  även tandregle-
ringsbehandlingar en dag i veckan.

Folktandvården was here. Kampanjen för Frisktand-
vård är en succé i Tierp. Allt fler tar erbjudandet om 
tandvård till fast pris. På bilden tandhygienisterna 
Helena Berglund och Ann-Cathrine Tegelberg samt 
klinikchef Elisabeth Mårtensson-Gustafsson, som 
även är en av två projektledare för Frisktandvården 
i Uppsala län.


