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Naturnära boende i Norduppland

Villa uthyres med dusch och bastu, tvättstuga och tre sepa-
rata sovrum i skogsnära miljö. Nära till naturreservat, bra 
fiskevatten och fågelsjö. Självhushåll.

Uthyrning av rum och stugor med lugnt läge i skogsbrynet i 
Kastebo 2 km väster om E 4. Vedeldad bastu i trädgården. TV 
på rummen. Kök finns för självhushåll, frukostbuffé i caféet. 
Öppet året om.

Här kan ni bo bekvämt och billigt i en vinterbonad stuga i 
herrgårdsmiljö med plats för sju gäster. Stugan är välutrus-
tad med tvättmaskin, torktumlare och modernt kök. Öppet 
hela året.

Goboda
TämnarTurism är en nybildad ekonomisk 
förening. Vi som bildat föreningen har rum, stu-
gor och konferensanläggningar i Norduppland.

Vår målsättning är att alla som söker över-
nattning ska få hjälp om de ringer till vår bok-
ningstelefon 0703-411 611 eller besöker vår 
hemsida www.tamnarturism.se.

Vi i TämnarTurism vill tacka Tierps kommun, 
KUUL, Hushållningssällskapet och Region-
förbundet Uppsala Län för all hjälp, inspiration 
och ekonomiska bidrag som möjliggjort star-
tandet och marknadsföringen av vår förening.

Norrgården

Konferens- och kursgård för grupper om 6-16 personer med 
helpension eller självhushåll. På gården finns bastu med relax 
och grillmöjligheter. Vi önskar gärna kontakt med kursar-
rangör för gemensamma koncept. 

Tel: 0293-410 24 
 www.norrgarden.nu

Tel: 0293-320 07 
www.medvetenhet.se

Orkebo 
Gård

Chefer, ledare, personalgrupper och enskilda välkomnas för 
coachning och personlig utveckling. På Orkebo Gård kan 
förmågan att kommunicera utvecklas genom ett spännande 
och nära samspel med hästar. 

Tel: 018-34 30 27
0702-452838
olle@goboda.nu 
www.goboda.nu

Tel: 0293-540 13
 tojje.l@telia.com Tel: 0293-511 61

monica@syltkrukan.se
Tel: 0293-513 40 
peder.aakesson@telia.com

Persbo 
Gård

Syltkrukans 
Kastebo

Stynsbergs 
B & B

Välkommen till en genuin herrgårdsvistelse i vackra 
Strömsbergs Bruk. Rum & frukost eller självhushåll i väl-
utrustade lägenheter.

Tel:  0293-411 88 
www.strombergsherrgard.se

Strömsbergs 
Herrgård

Försäljning av fårskinn, honung och ägg från naturligt 
hållen djurbesättning. Produktion av hemsidor, logoty-
per och PR-material..

Bokningstelefon:
0703-411 611

Varje dag tillagar Sodexho 4 500 mål-
tider till Tierpsbor.

– För oss är det viktigt att såväl barn 
som äldre erbjuds god, näringsriktig 
och inte minst en trevlig måltid, säger 
Jan Adolfsson, måltidschef på Sodexho 
i Gävle.

Sodexho levererar sedan januari i år 4 500 
måltider till förskola, skola, gymnasium, 
hemtjänst och äldreomsorg till Tierps kom-
mun. Avtalet med Tierps kommun är treårigt 
med möjlighet till förlängning.

– Vi levererar till 28 förskoleavdelningar, 
12 skolor, 6 äldreboenden, 5 hemtjänstområ-
den och Tierps sjukhus, bekräftar kosteko-
nom Malin Lundberg, som även är kundan-
svarig för Tierps kommun.

Höga krav för nöjda kunder
Sodexhos affärsidé är att driva, utveckla och 
samordna effektiva servicelösningar som 
långsiktigt ska stödja kundernas kärnverk-
samhet.

I Sodexhos moderna storkök i Gävle jobbar 
40 personer. Hygien- liksom kvalitetskrav är 
mycket höga och medarbetarnas kompetens 
uppfyller mer än väl de högt ställda kraven. 
I ett separat dietkök tillagas även måltider för 
de med särskild kost, exempelvis allergiker. 

– Vi har mycket stränga krav på tempera-
turkedjan för att säkerställa hög kvalitet på de 
måltider vi tillagar och distribuerar. För oss är 
måltiden en helhetsupplevelse där inramning 
har stor betydelse, därför är vi också väldigt 
måna om att måltiderna serveras på trevligt 
sätt, säger Jan, som bland annat själv tidigare 
arbetat som kock på en förskola i Gävle.

Regelbundna kundundersökningar
I nära dialog med Tierps kommuns personal 

skapas kontinuerligt goda och näringsrika mat-
sedlar anpassade för barn, ungdomar och äldre.

– Vi på Sodexho är måna om att våra slut-
kunder, gästerna, är nöjda med våra målti-
der, därför utför vi kundundersökningar två 
gånger per år. Dessa kundundersökningar lig-
ger sedan till grund för vårt framtida arbete 
med att hela tiden utveckla och förbättra vår 
verksamhet. 

God tillagad mat från Sodexho på väg till 
gästerna. Från råvara till färdig leverans är 
engagemanget högt bland Sodexhos personal 
för bästa resultat. På övre bilden: Kökschef José 
Gomez, kostcontroller Gunilla Grahn Brandell, 
chaufför Maritha Korpe, kostekonom Malin 
Lundberg, måltidschef Jan Adolfsson och produk-
tionschef Öyvind Englund.

Tel: 026-457 18 00 • Fax: 026-457 18 10
www.sodexho-se.com

Alla är värda en god måltid

Allt fler kommuner och landsting i Sverige 
ser fördelarna med att anlita Sodexho för 
kringservice. Sedan augusti 2004 låter Gävle 
kommun all kommunal städning och matlag-
ning med tillhörande transporter utföras av 
Sodexho. Sedan 2005 ansvarar Sodexho även 
för kommunens städverksamhet i Älvkarleby 
kommun.

Fakta:

Sodexho Alliance, idag världens ledande ser-
viceföretag inom måltids- och supporttjänster, 
grundades i franska Marseille år 1966. Sodexho 
erbjuder näringsliv och offentlig sektor sup-
porttjänster anpassade till kundens behov inom 
måltids- och städservice, vaktmästeri, växel & 
reception, konferens & evenemang och fastig-
hetstjänster samt effektiv samordning av dessa 
tjänster.

Företaget har verksamhet i 76 länder och har 
över 300 000 medarbetare på närmare 25 000 
olika platser från Brasilien och USA i väster till 
Singapore i öster. Företaget är börsnoterat i Pa-
ris och New York och huvudkontoret återfinns 
i Paris.

I Sverige ansvarar man bland annat för all 
service på Ringhals kärnkraftverk och städ-
ningen på Liseberg.


