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Nöjda kunder berättar för vänner, 
släkt och bekanta.

–  Nu får våra kunder som har för-
säkrat sitt boende hos oss även ra-
batt på bilförsäkringen med upp till 
25 procent, säger Roland Karlsson 
informationschef i Länsförsäkring-
ar Älvsborg och är du Förmånskund 
blir det ännu fl er rabatter.

När du tecknar en försäkring spelar det 
ingen roll var försäkringskontoret fi nns. 
När skadan däremot inträffar, är det viktigt 
att försäkringsbolaget fi nns i din närhet.

– Våra skadereglerare i Älvsborgsre-
gionen bor och verkar här. Vi ställer upp 
dygnet runt, ibland kommer vi till och med 
före ägaren till olycksplatsen.

Till älvsborgarnas tjänst i 166 år
Länsförsäkringar Älvsborg har funnits se-
dan 1841. Länsförsäkringar Älvsborg tar 
hand om kundernas behov när det gäller 

skydda, spara och låna. Bolaget står för så-
väl tradition och trygghet som nytänkande 
– alltid med närhet till kunderna som adels-
märke. 

Enligt oberoende undersökningar har 
Länsförsäkringar Bank Sveriges mest nöjda 
bolånekunder. Länsförsäkringar är störst i 
Sverige inom såväl villa-, fritidshus-, båt-, 
bil-, lastbil- samt lantbruks- och företags-
försäkringar.
 
Skadeförebyggande arbete
Länsförsäkringar Älvsborgs framgångar 
hos kunderna bygger också mycket på snabb 
och nära skadereglering. Bolaget satsar nu 
extra på skadeförebyggande arbete, med 
information och konkreta åtgärder, för att 
minska antalet skador. Hör gärna av dig för 
tips om du skall renovera eller bygga om ditt 
hus, speciellt viktigt när det gäller badrum. 

– Vi säljer egentligen en produkt ingen 
vill utnyttja, men när skadan är framme ska 
kunderna känna sig trygga i att vi snabbt 
ställer upp på deras sida.

Tel. 0322-785 00
www.lansforsakringar.se/alvsborg

Sveriges mest nöjda 
bolånekunder

Hellberg Safety har i 40 år 
utvecklat hörsel- och ansikts-
skydd för en världsmarknad. 

Nu satsar företaget på ökad 
marknadsföring och på att 
Stenkullen även i fortsättning-
en är bas för verksamheten.

Din hörsel är det viktigaste för oss 
på Hellberg Safety. I Stenkullen 
återfi nns idag administration, för-
säljning, marknadsföring och mon-
tering. Ända sedan starten 1962 har 
Hellberg fokuserat på att utveckla 
både effektiva och bekväma hör-
selskydd som stänger ute skadligt 
buller och släpper in ljud som man 
vill höra. 

Hellberg Safety är idag ett in-
ternationellt företag och investerar 
stora resurser för att stärka sina 
partners marknadsföring och för-
säljning för att öka kunskaperna om 
sina unika lösningar. Idag omsätter 
företaget ca 40 miljoner kronor med 
närmare 25 anställda i anläggning-
en i Lerums Företagspark Stenkul-
len.

- Våra ambitioner är att fördubbla 
omsättningen inom fem år. Det ska 
vi göra genom att stärka varumär-
ket och genom att bättre bearbeta 
marknaden och ta steget närmare 
kunden, säger Göran Hellberg, son 
till grundaren Arne Hellberg. 

För att nå dit krävs därför ökad 
kompetens och fl er medarbetare i 
framtiden.

Made in Sweden
Trots att 85 procent av företagets 

Ett varumärke värt att synasEtt varumärke värt att synas
produkter exporteras är varumärket 
alltför okänt. 

Göran förklarar:
- En stor del av vår försäljning 

går till private label, där våra pro-
dukter ingår under ett annat varu-
märke. Därför måste vi stärka vår 
egen profi lering.

Potentialen är stor. Made in Swe-
den smäller högt i branschen där 
Sverige länge legat långt framme i 
hörsel- och hörselvårdsforskning. 
Hellberg Safety ligger i framkant 
genom att satsa på avancerad tek-
nik och eget ljudlaboratorium när 
det gäller utvecklingen av nya hör-
selskydd. 

Inom EU sänktes dessutom deci-
belnivåerna för godtagbar ljudnivå 
på arbetsplatser förra året vilket gör 
att den globala marknaden växer.

Företaget är miljö- och kvalitets-
certifi erat enligt IS 9001-2000 se-
dan ett antal år tillbaka.

Kunskapsföretaget Hellberg Safetys målgrupper bland slutförbrukare är bygg, industri och Kunskapsföretaget Hellberg Safetys målgrupper bland slutförbrukare är bygg, industri och 
skog. Nu satsar familjeföretag i Lerum på att expandera på framför allt marknaderna i Europa, skog. Nu satsar familjeföretag i Lerum på att expandera på framför allt marknaderna i Europa, 
Nordamerika och Australien.Nordamerika och Australien.

Tel: 0302-244 50
www.hellbergsafety.com


