
www.tidning.netUpptäck Tierp18

  www.tierp.se Upptäck Tierp

   
mlt har såväl det stora företagets 
som det lilla företagets fördelar.

– Vi kan åta oss alla transportupp-
drag samtidigt som vi har stark kän-
nedom om den lokala marknaden 
och dessutom småföretagarens ser-
viceanda, säger vd Hannes Morger.

Mellansvenska logistiktransporter AB, 
f.d. Lastbilscentralen, med 185 delägare 
och 70 års erfarenhet löser kundens alla 
transportbehov.
mlt erbjuder:
• Bygg- och anläggningstransporter
• Industritransporter
• Bud- och distributionsuppdrag
mlt är kvalitetscertifierade enligt ISO 

mlt – din transportpartner

Ing-Britt Zakariasson och Lasse 
Bergvik är två av MLT:s säljare av 
transportlösningar.
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9001 och miljöcertifierade enligt ISO 
14001, samt även trafiksäkerhetscertifie-
rade.

Hujjas Care & Share AB staplar fram-
gångar på en konkurrensutsatt mark-
nad. 

– Vi växer med våra uppdrag. Våra 
kunder uppskattar att vi gör det där 
lilla extra, förklarar Tina Bengtsson 
som äger företaget tillsammans med 
Mohammed HujjaTullah.

Hujjas Städservice utför allt från traditionell 
städning, fönsterputs, ångtvätt av storköksut-
rustning och byggstädning till mer avance-
rade golvbehandlingar som såpabehandlingar 
av trägolv och diamantslipning av stengolv. 
De stora fastighetsbolagen, regionens indu-
striföretag, kontor och butiker är företagets 
kunder liksom privatpersoner – en marknad 
som växer.

Bazar och loppis
Hujjas Care & Share AB har flyttat in i Hant-
verkscentrum i Tierp. I de tidigare lokalerna 

Tel: 0293-715 85 • Fax: 0293-715 86
Mobil: 070-239 47 94

info@hujjas.com • www.hujjas.com

Hujjas Care & Share AB nyanställer kontinuerligt tack vare att företaget anlitas av allt fler 
kunder. Hög kvalitet, service och kompetens är avgörande för framgångarna.

på Grevegatan driver företaget numera bazar 
och loppis där försäljning av hantverkspro-
dukter samsas med secondhand. 
Mohammed förklarar:

– Vi stödjer ett kriscentrum för kvinnor 
och barn i Dhaka, Bangladesh. Projektet, 
Prakritajan, har internationellt stöd och inne-
bär att vi säljer de produkter som dessa kvin-
nor tillverkar. Vi tror på hjälp till självhjälp 
utan mellanhänder.

 ”V
i är inte nöjda förrän kunden är nöjd”

...mellan människor
och siffror...

0293- 227 50

Med ett nytt telefonsystem får 
alla stationer inom räddnings-
tjänsten Norduppland samma 
riktnummer.

– Jag brukar säga att ring 
112 vid akuta ärenden, innan 
nödläge ring 0173-86 000, ut-
talar räddningschef Lars-Erik 
Falk.

Inom Räddningstjänsten Nordupp-
lands verksamhetsområde finns 5-
6 riktnummer representerade. För 
organisationen har det här varit 
onödigt komplicerat och kostbart. 
Dessutom har kommunikationen 
gentemot nyttjarna, det vill säga 
medborgarna i Tierps och Östham-
mars kommuner, varit otydlig.

– Det blir enklare för alla att nå 
oss. Att vi valt 0173 som riktnum-
mer beror på att vi har övervägande 
delen av administrationen i Östham-
mar centrum, ditt de flesta vänder 
sig vid exempelvis sotningsärenden 
eller förebyggande ärenden. Med 
alla våra enheter samlade under ett 
riktnummer kan vi även använda 

Enklare att ringa Räddningstjänsten

Tel: 0173-86 000
SOS Alarm: 112

www.rtjnorduppland.se

oss av interntelefoni inom organi-
sationen. Det sänker våra omkost-
nader vilket frigör mer medel till 
utåtriktad verksamhet.

Utbildningar som räddar liv
Räddningstjänsten Norduppland är 
en mycket kompetent informations- 

De flesta vet att Räddningstjänsten Norduppland 
snabbt är på plats när olyckan är framme. Alla vet 
kanske inte att Räddningstjänsten är en mycket kom-
petent utbildningsanordnare som erbjuder skräddar-
sydda utbildningar. Bilden är från saneringsarbete 
vid syrautsläpp i kemisalar, Centralskolan i Tierp i 
september.

    Vår huvud-
inriktning idag, en-
ligt lag, är att vi ska 
stödja den 
enskilde medbor-
garen i ett före-
byggande arbete.

” och utbildningsorganisation som 
erbjuder skräddarsydda säkerhets-
utbildningar för såväl privatperso-
ner som institutioner, företag, för-
eningar och förvaltningar.

– Vår huvudinriktning idag, 
enligt lag, är att vi ska stödja den 
enskilde medborgaren i ett förebyg-
gande arbete.

Fakta:

Organisationen ska känneteck-
nas av kompetent och snabb 
hjälp samt ett trevligt bemö-
tande mot kunderna. 

Räddningstjänsten Nordupp-
land, ett kommunalförbund, 
bildades 2005 genom samman-
slagningen av räddningstjäns-
terna i Tierp och Östhammar 
för att bland annat öka effekti-
viteten i verksamheten.

Räddningstjänsten Nord-
uppland skall för Tierps och 
Östhammars kommuner arbeta 
för att minska risker och kon-
sekvenser till följd av bränder 
och andra olyckor för alla som 
bor, vistas eller verkar i kom-
munen - såväl i fred som under 
höjd beredskap.

Räddningstjänsten Nord-
uppland skall vara en effektiv 
skadeavhjälpande organisa-
tion samt genom en expertroll 
svara för olika förebyggande 
tjänster.


