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Allt under ett tak

Swedbank i Hofors och Torsåker är 
enda bankkontor i kommunen som er-
bjuder sina kunder full service, inklu-
derat fastighetsmäkleri.
   - Vi finns på den lokala marknaden 
och känner våra kunder, säger Ulrika 
Pussinen t.f. kontorschef.

Swedbank har sina rötter i den svenska spar-
banksrörelsen, vars historia sträcker sig till-
baka till 1820. Sparbankerna grundades med 
syftet att bidra till ökat välstånd och en tryg-
gare tillvaro. Swedbank ska leva upp till detta 
genom att arbeta proaktivt med rådgivning och 
utbildning av kunder, samt att på olika sätt 
stötta utvecklingen mot en sund ekonomi för 
samhället i stort.

   - Vi erbjuder trygg ekonomi över tid och 
främjar en sund och hållbar ekonomi för de 
många.

Premiumkund – ett gott val
Swedbank tror på en traditionell bankmodell 
där nära kundrelationer och rådgivning sätts i 
centrum. Fokus ska ligga på kundernas behov 
och önskemål – inte på bankens produkter. 

   - Vi verkar nära våra kunder samtidigt som vi 
kan erbjuda ett brett spektrum av tjänster till pri-
vatpersoner och företag. Våra premiumkunder 
får ut det mesta av oss – det vill säga löpande 
kvalificerad och personlig ekonomisk rådgivning 
via en egen licensierad rådgivare. Det ska vara 
värdefullt att vara kund hos oss.

Företagsrådgivning
Sedan tre år tillbaka är Birgitta Osmund-Eriks-
son, tidigare engagerad i Entré Hofors, företags-
rådgivare i banken.
   - All affärsverksamhet styrs lokalt med decen-
traliserat beslutsfattande så nära kunderna som 
möjligt. Vi kan den lokala marknaden och vill ge 
en trygghet, för hela livet, till våra företagskun-
der.

Hjälper unga
Swedbank engagerar sig i samhällsutvecklingen. 
Bankens satsning på att skapa praktikplatser
för unga har hittills gett ca 2000 praktikplatser 
runt hela Sverige och 150 stycken i regionen. 

   - Målet är att ge unga människor arbetslivser-
farenheter som kan bidra till viktiga kontaktytor 
på arbetsmarknaden. På Hoforskontoret har vi 
Jesper som praktikant och medarbetare. Vi vill 
också väcka intresse för arbete hos oss och andra 
lokala företag och därmed bidra till att det skapas 
långsiktigt hållbar tillväxt, lokalt och regionalt, 
förklarar Ulrika.

Tel: 0290-270 00
www.swedbank.se

Allt på plats. Swedbank, med kontor i 
Hofors och Torsåker, erbjuder lokal 
närvaro och all service – bank, mäkleri 
och försäkringar.

”Det ska vara värdefullt
att vara kund hos oss

Med Folktandvårdens Frisktand-
vårdsavtal vet du alltid vad din 
tandvård kommer att kosta och är 
garderad mot oförutsedda utgifter.

När du tecknar dig för Frisktandvårds-
avtalet betalar du endast en fast månadskost-
nad, inget när du besöker Folktandvården. 
Avtalet löper under tre år och bland annat 
ingår undersökning, förebyggande tandvård 
och akut tandvård. 
   - Det gäller i hela landet så skulle du flytta 
tar du det enkelt med dig till ett annat lands-
ting. Om olyckan skulle vara framme under 
resan ingår akut tandvård var du än befinner 
dig i Sverige, säger Maria Lönnbark, klinik-
chef i Hofors. 

För hela familjen
Folktandvården i Hofors är kliniken för hela 
familjen, hela livet, med nära och högkvali-
tativ behandling. Folktandvården erbjuder 
tandvård till barn, ungdomar och vuxna. I 
fräscha och välkomnande lokaler i centra-
la Hofors arbetar sju tandläkare, alla inom 
olika ämnesområden.
   – Vi har mycket duktiga tandläkare 
nischade i barntandvård, tandreglerings-
behandling, oralkirurgi och implantat. På 
kliniken i Hofors jobbar vi hårt med kompe-
tensutveckling.

Lätt att boka tid
Hög servicegrad och tillgänglighet känneteck-
nar 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. Patienterna 

ska kunna lita på att de får kvalitativ behand-
ling när de besöker oss, bekräftar Maria.

Ute på skolor och vårdhem
Folktandvården i Hofors har även ett nära 
samarbete med förskolor och skolor där 
tandhygienister är ute och informerar i syfte att 
stärka tandhälsan. Även kommunens vårdhem 
får besök av Folktandvårdens personal för enk-
lare undersökningar och behandlingar.
   - I vår friskvårdssatsning har vi målsättningen 
att alla sexåringar och elever i klass 7-9 skall 
erbjudas regelbunden fluorsköljning.

Du har rätt till bidrag 
Du vet väl att ett nytt tandvårdsstöd gäller i 
Sverige från 2008? 
   Stödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag 
och ett högkostnadsskydd. Bidraget består av 
en tandvårdscheck på antingen 150 eller 300 
kronor (för de som är 20-29 år samt över 75 år) 
per år. Högkostnadsskyddet betalar exempelvis 
50 procent av dina tandläkarkostnader vid be-
handlingar på 3 000-15 000 kr.

Friska tänder till fast pris 

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

www.ftv.gavleborg.se

Alltid i trygga händer hos Folktandvården i Hofors.

Folktandvården Gävleborg 
AB är sedan 2007 ett bolag i 
landstinget. Folktandvården 
Gävleborg AB har ca 445 
anställda på 15 orter i länet.   
   Hos Folktandvården Gävle-
borg AB finns också specia-
lister i tandreglering, kirurgi, 
tandlossning, protetik och 
bettfysiologi. I Hofors arbetar 
sju tandläkare, nio tandhygie-
nister och fem tandsköterskor. 
   Kliniken i Hofors har öppet 
måndag-tisdag kl. 7-20, ons-
dag-torsdag kl. 7-17, fredag 
kl. 7-16 samt lördagar under 
vår, höst och vinter. Totalt går 
5 500 vuxna och 2 500 barn 
regelbundet till Folktandvår-
den i Hofors.Fa
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