
 

FIRA ARBETSMILJÖDAGEN MED OSS!  
Den internationella Arbetsmiljödagen är en årlig internationell kampanj 

för att främja en säker, hälsosam och anständigt arbete.  

När: Tisdag 28/4 2020 klockan 9-16. 

Var: Hos oss på Ergofokus, Cirkelgatan 16, Borlänge. 

Anmäl dig och dina kollegor till sara@ergofokus.se 

eller via Facebook senast fredag 24/4. 

ANMÄL DIG ÄVEN TILL VÅRT ERGONOMISEMINARIUM! Belysning av typiska risker inom storkök, 

och grundläggande tips på hur du undviker dem. Kl. 11.00-11.20 alt. 14.00-14.20. 

Tipspromenad hos alla utställare, där alla som 

deltar, vinner en blandad ”goodie bag” ! 

God mat & dryck och fina erbjudanden & rabatter, utlovas hela dagen! 

Ni kan så klart handla via er avtalspartner. 



 

Vårt mål är att minska ohälsan och öka er produktivitet, genom produktlösningar, 

som inte bara avlastar, utan även effektiviserar tunga och svåra arbetsmoment. 
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Ljunggren & daughters AB  startade med lyfthjälpmedel inom storkök 2001. 

I samband med att vi vidgade vår målgrupp till livs- & läkemedelsindustrin år 2015, 

bytte vi namn till Ergofokus, och numer gör vi även uppdrag inom den traditionella industrin. 

Vi har ett brett standardsortiment där lyftvagnar, arbetsbord, plattformar och mattor mm 

ingår. Våra produkter är modulbyggda och finns i olika material och utföranden, för att kunna 

anpassas till era behov. Vi är även agenter och återförsäljare för andra  produkter och      

märken, och samarbetar med ergonomer och skyddsombud runtom i landet. De flesta av våra 

standardprodukter tillverkas i Sverige och de populäraste finns på lager för snabb leverans. 

VÄLKOMNA! 

Några av våra lokala referenser är: 

Clas Ohslon, Insjön    Högskolan Dalarna   Kunskapsskolan, Falun 

Morakniv, Mora     Romme Alpin, Borlänge  Totum Facilities, Avesta 

Orkla Foods, Vansbro   Falu Lasarett    Skedvi Bröd, Stora Skedvi 

Orkla Care, Falun    Borlänge Kommun   Artic Paper, Grycksbo 

Leksands bröd, Leksand   Bilmetro, Avesta   Grådö Mejeri, Hedemora 


