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Kraftfullt i Hofors

I trygga händer hos Folktandvården
Folktandvården i Hofors är
kliniken för hela familjen med
nära och högkvalitativ behandling. Diskussionen om tandläkarbrist ﬁnns inte i Hofors.
– Vi kan erbjuda en mycket
bra tandvård i Hofors, bekräftar klinikchef Maria Lönnbark.

Fakta:

Folktandvården erbjuder tandvård
till barn, ungdomar och vuxna. I
fräscha och välkomnande lokalerna
i centrala Hofors arbetar åtta tandläkare alla nischade inom olika ämnesområden.
– Vi har mycket duktiga tandläkare nischade i barntandvård, tandregleringsbehandling, oralkirurgi
och implantat. På kliniken i Hofors
jobbar vi hårt med kompetensutveckling.
En låg personalomsättning är ett
tecken på att personalen trivs i Hofors.

”

Patienterna ska kunna lita
på att de får kvalitativ behandling
när de besöker oss

Lätt att boka tid
Hög servicegrad och tillgänglighet
kännetecknar 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 behandling när de besöker oss.

Frisktandvård
Folktandvården kan erbjuda alla

Den grundläggande tanken
med Folktandvårdens arbete
är att ge länets befolkning en
bättre tandhälsa. Med Folktandvårdens samlade kunskap,
bredd och kompetens kan Folktandvården hjälpa invånarna
med det mesta inom modern
tandvård. Hos Folktandvården
Gävleborg AB ﬁnns också specialister i tandreglering, kirurgi, tandlossning, protetik och
bettfysiologi.
I Hofors arbetar åtta tandläkare, sju tandhygienister och
sex tandsköterskor som står
redo att ta emot dig. Kliniken
i Hofors har öppet måndag-tisdag kl. 7-20, onsdag-torsdag
kl. 7-17, fredag kl. 7-16 samt
lördagar under vår, höst och
vinter. Totalt går 5 300 vuxna
och 2 700 barn regelbundet till
Folktandvården i Hofors.
Folktandvården Gävleborgs
län har årligen ca 350 000 besök på 19 kliniker.

På Folktandvården i Hofors är du alltid i trygga händer. Hög kompetens och ett vänligt bemötande kännetecknar
kliniken.
mellan 20 och 64 år abonnemang
på tandvård, kallad Frisktandvård.
Det innebär att patienterna betalar
ett fast pris för sin tandvård under
de närmaste tre åren. För det erbjuds abonnenterna regelbunden
tandvård under tre år, inklusive
akuttandvård, i hela Sverige. Med
abonnemang får man ett serviceav-

tal som gör att man är i goda händer
– om det händer något.
För mer information, kontakta kliniken.

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 enklare undersökningar och behandlingar.
- I vår friskvårdssatsning har vi
målsättningen att alla sexåringar
och elever i klass 7-9 skall erbjudas
regelbunden ﬂuorsköljning.

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

Vuxenskolan – om man är nyﬁken på livet
Släktforskning, rock’n roll
och akvarellmålning är några
exempel på Studieförbundet
Vuxenskolans (SV) verksamhet i Hofors kommun.
Säktforskning blir allt mer populärt, även bland yngre personer.
- Vi har tre studiecirklar igång
parallellt i höst. Dessutom håller
vi Öppet Hus varannan lördag med
start 27 oktober i våra lokaler på
Hantverkargatan i Hofors. Här kan
man ställa allmänna eller speciﬁka
frågor, säger Lasse Forsling som
leder verksamheterna tillsammans
med Stig Ronnegren.
Kunskapens sken lyser alltid över Studieförbundet Vuxenskolan. På bilden:
Ulla Eklöv, Mats Ericsson, Stig Ronnegren, Lasse Forsling samt kursdeltagare Linda Nordqvist.

Estetik på schemat
Björkhagsskolan, gymnasieskolan i

Hofors, köper kurser i akvarell- och
akrylmålning av SV.
Ulla Eklöv leder kurserna för de
som valt ämnet inom ramen för fritt
val:
- Det är oerhört spännande att se
dessa ungdomar fokusera och kanalisera sin kreativitet.
Elprogrammet, som har ämnet
obligatoriskt i undervisningen, har
Jan Hagberg som lärare.

tälja, såga, sy och göra luffarslöjd,
förklarar Mats Ericsson som är huvudansvarig för SV:s verksamhet i
Hofors kommun.

Rock och slöjd
För unga människor är särkilt två
verksamheter populära; replokalen
för rockgrupper och slöjdklubben i
Torsåker.
- Vi har sju band som regelbundet
repar hos oss. I slöjdklubben, med
deltagare i 7-14 års åldern, lär de sig

Tel: 0290-76 50 70
Fax: 0290-76 50 71
mats.ericsson@sv.se
www.sv.se/hofors

Från topp till tå
Företag byter och tvättar vår arbetskläder kontinuerligt. Men hur är det
med skorna?
- Med fräscha välkonstruerade
skydds- och yrkesskor orkar man mer.
Dåliga skor, däremot kan ge fotskador
som leder till sjukskrivningar. Vi har
nu lösningen, säger Christer Sundberg,
platschef för Berendsen i Hofors.

Berendsen i Hofors erbjuder även uthyrning
av arbetsskor. På bilden Belinda Eriksson,
ansvarig för rekonditioneringen av skor, i
samspråk med platschef Christer Sundberg.

www.tidning.net

Berendsen Textil Service AB erbjuder logistik- och servicelösningar för tvätt och uthyrning av bland annat textilier, mattor och
hygienartiklar.
- De ﬂesta känner till att vi erbjuder ett bekvämt och kostnadseffektivt hyrsystem för
arbetskläder. Sedan en tid kan vi även erbju-

da samma service för skydds- och yrkesskor.

Glöm inte fötterna
Berendsens hyrsystem för skydds- och yrkesskor inkluderar både hantering och rekonditionering av skorna. Berendsen ser till att
kundens personliga skydds- och yrkesskor
(försedda med datachip) håller bra passform
och är hela och rena.
- Skydds- och yrkesskor i industriell miljö
utsetts för tuff behandling både från yttre och
inre påverkan. Man svettas 4-8 cl per fot och
dag och det gör att det samlas en hel del bakterier i skorna under deras livslängd. Nu erbjuder vi våra kunder möjligheten att rekonditionera skorna en gång i månaden, tack vare
att man hyr två par skor per person.
Genom att hyra skydds- och yrkesskor får

Hofors kommun vänligast i Sverige

kunderna ﬂera fördelar: enklare hantering,
ökad bekvämlighet, friskare och nöjdare personal, kostnadseffektivitet och bättre image.

Marknadsledande
Berendsen är idag marknadsledande i Sverige, med 1 700 medarbetare och ca 30 000
kunder. Vid anläggningen i Hofors, som servar kunderna i regionen, arbetar 40 personer.

Tel: 0290-270 35
www.berendsen.se
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