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Trygg partner för säkerhets skull
Låstjänst Alarm AB har verkat i 50 år i
Gävle. Det hindrar inte att man tänker
nytt.
Låstjänst Alarm AB har under 50 år utvecklats till ett totalt säkerhetsföretag. Företaget
tar sig an alla sorter av säkerhetsentreprenader, allt från nyckeltillverkning till totala
larmanläggningar.
En effektiv personalstyrka med bred yrkesskicklighet (snickare, målare, elektriker
m.m.) möjliggör att företaget kan tillgodose
kundens unika behov.
– Vi har överlevt i 50 år genom att vara en
pålitlig och kvalitetsmedveten partner. Vi tror
inte på aggressiv marknadsföring, vi tror på
att ge kunderna det de behöver, varken mer
eller mindre. Vi ser till att kundenhar rätt

”

Vi ser till att
kunden har rätt kostym
för verksamheten

kostym för verksamheten vad gäller lås- och
larmsystem samt passagekontroll, säger företagets ägare Anders Holmgren.
Anders Holmgren,
Låstjänst Alarm AB
i Gävle.

Nya tjänster

Sedan några år tillbaka erbjuder Låstjänst
Alarm AB tjänsten ”Underhåll”.
– Vi erbjuder våra kunder service på de av
oss levererade produkterna en eller två gånger
om året. Förutom att låssystem och dörrar ges
längre livstid, ökar trivseln på arbetsplatsen
eller bland hyresgästerna.
Företaget har även introducerat det framgångsrika konceptet ”Säkra hem” för villaägare i samarbete med några av regionens
mäklare.

Använder Dalocs dörrar

Låstjänst Alarm AB använder det helsvenska
företaget Dalocs ståldörrar när företaget
monterar säkerhetsdörrar, branddörrar och
brandskyddsportar.
– De är de bästa som finns på marknaden.
Daloc har Nordens största sortiment av klassade säkerhetsdörrar.

Tel: 026-62 18 30
Fax: 026-65 15 11
info@lastjanst-alarm.se
www.lastjanst-alarm.se
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Hasselfors fullt ut
Hasselfors Garden är marknadsledande inom jord- och torvprodukter och erbjuder ett brett sortiment
kvalitetsprodukter för omvårdnaden av växter och jord.

Även om produktionsanläggningen i
Främlingshem utanför Gävle ägts av Hasselfors Garden sedan 2001 byttes namnet
från Mebio Torvprodukter till Hasselfors
Garden i december förra året. Därmed är
man inne i Hasselforsfamiljen fullt ut.

Anläggningen, en av Hasselfors Gardens fem, levererar produkter till Hasselfors Garden och Rölunda. Dessutom
producerar man träpellets i småsäckar för
uppvärmning.
Alla produkter levereras till återförsäljare, framför allt i Stockholmsregionen.
Hasselfors Garden har högt ställda
kvalitetsmål och är som första företag i
branschen både kvalitétscertifierad enligt
ISO 9000:2000 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
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Tel: 026-360 56 Fax: 026-360 42
info@hasselforsgarden.se www.hasselforsgarden.se

Stenmaterial grunden i allt byggande
Stenmaterial utgör själva grunden i
allt byggande. Det är av sten vi bygger
vår infrastruktur och vårt samhälle.
Vägverket Produktion som är ett av
landets ledande väg och anläggningsföretag har av tradition stor bredd på
sitt stensortiment.
– Vi har över 200 täkter runt om i landet och
kan erbjuda alla former av stenmaterial, säger
ballastingenjör Torsten Bonde.
Vägverket Produktion strävar hela tiden
efter ett modernt miljötänkande och satsar
därför även på vägmaterial som ibland utgörs
av olika sanerade avfallsprodukter. Ett sånt
exempel är Mesa. Det är en återvunnen produkt från massaindustrin.
– Stenmaterial är en naturresurs och ska
därför behandlas med största respekt. Miljö-
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vänliga alternativ som kan spara på ändliga
resurser tycker vi därför är mycket intressant
och erbjuder också våra kunder sådana lösningar där det är möjligt.
Materialet kan alltid anpassas till kundens
behov.
– Kunskap och erfarenhet av både stenmaterial och byggande är själva grunden i vårt
företag. Den delar vi gärna med oss av till
våra kunder genom att komma med förslag
och specialsydda helhetslösningar.
I Gävle med omnejd finns det rikligt med
fint stenmaterial. Våra täkter runt Gävle har
under de senaste åren levererat material till
bland annat riksväg 80, Sandviken - Storvik.
– Det blir snabbt stora mängder. Till en mil
väg med två filer behövs mer än 200 000 ton
sten och grusmaterial. Genom vårt samarbete
med åkerier och centraler når vi de flesta kunder inom länet avslutar, Torsten Bonde.

Tel:0243-942 94
Fax:023-181 70
vagverketproduktion@vv.se
www.vagverketproduktion.se
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