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Conny Blixt, Cayenne Cranning Hillgren, 
Ulrika Lennartsson, Maria Stam, Titti 
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Tryck: SibTryck Holding AB

Annonsbokning: Tel. 070419 57 08
epost: info@fonsterbacken.se

Sista annonsbokningsdag/
 utgivningsdag 2023: 

Nr 1  1 mars/4 april 
Nr 2  17 maj/27 juni 
Nr 3  21 augusti/26 september
Nr 4  30 oktober/5 december 

Med reservation för eventuella 
ändringar!

Redaktionsadress: 
Fönsterbacken Media AB
Faktorsvägen 5
786 33 Vansbro

Upplaga: Ca 4 000 ex

Distribution: Till alla hushåll och företag 
i Vansbro kommun med PostNord, som
marnumret delas även ut till fritidshus 
i Vansbro kommun. Tidningen finns 
även på näringsställen, infopunkter och 
bibliotek samt på www.fonsterbacken.se. 

Syfte: Tidningen Näringslivet i Vansbro 
kommun ska lyfta fram positiva och 
goda exempel på entreprenörskap 
och företagande i Vansbro kommun. 
Tidningen ska också vara en infor
mationskanal och en inspiration för 
företag och organisationer i och utanför 
kommunen. 

Övrigt: Redaktionen ansvarar ej för ej 
beställt material. Alla texter och bilder 
tillhör upphovsmakaren och får ej 
kopieras utan tillstånd. 

Omslag: Therese Åkerman och Monica 
Hermansson målar porträttomtar till 
Svenska Spel Triss.

Tidningen har från och med nummer 
1 2022 bytt namn och heter nu 
Näringslivet i Vansbro kommun.

En av våra medlemsförmåner är Företagarnas 
rådgivning. Har du frågor är våra jurister bara 
ett samtal bort. 

Som medlem i Företagarna får du  obegränsad 
och kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon. 
Företagarnas jurister som har  specialkompetens 
inom arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, fastighets-
rätt och skatter står till din tjänst. 
Du når dem på telefon 0771-45 45 45.

Du kan också ställa dina frågor via 
Företagarnas hemsida: 
www.foretagarna.se/medlemsformaner

Ditt företagande blir 
enklare om du är 
medlem i Företagarna

Näringslivsfunktionen 
Vansbro kommun

I I ÅR RÄCKER det inte 
med att kommunen toppar 
rankingen i länet. Vansbro 
är även bäst i sin kommun-

grupp där liknande kommuner i 
Sverige jämförs med varandra. 40 
kommuner ingår i gruppen.
 Det är också första gången vi 
har en kommun i Dalarna på topp 
20 i hela landet, Vansbro intar i 
år plats 19. Rankingen bygger till 
stora delar på företagares svar på 
hur de upplever företagsklimatet. I 
år svarade över 1600 företag i länet 
och cirka 100 i Vansbro kommun.
 Mycket finns att säga om varför 
det går så bra och ett par saker 
sticker ut. Det går också att fundera 
på om det finns något att fortsatt 
utveckla för att klättra ytterligare?

• En förutsättning för ett bra lokalt 
företagsklimat är givetvis att före-
tagare också engagerar sig och vill 
samverka med kommunen, något 
som verkligen görs i Vansbro.

• En kultur har skapats i kom-
munen, alla är delaktiga i både 
framgång och även i motgång 
som behöver lösas och insikten är 
stor kring det lokala näringslivets 
betydelse för Vansbros framtid.

• Inlyssnande gentemot näringslivet 
– man krokar arm med varandra 
och är lösningsorienterade, både 
politiker och tjänstepersoner.

• Just attityderna från politiker och 
tjänstepersoner sticker ut, där 
hamnar Vansbro på den enskilda 
frågan på plats 10 respektive 11 i 
hela landet.

 

Vansbro toppar rankingen 
av det lokalaföretagsklimatet 
i Dalarna – igen!

Det finns fortsatt uppsida och saker 
att utveckla:
 
• Bostäder behövs i attraktiva lägen 

för att få de som jobbar i kommu-
nen att också bosätta sig här. 

• Kompetensförsörjningen, skolan 
och näringslivet kan närma sig 
varandra ännu mer och skapa 
insikter och stolthet tidigt i 
skolan kring att alla kommer att 
vara behövda och att kommunen 
därmed över tid utbildar efter 
behoven i näringslivet och det 
offentliga. 

• Upphandling, här finns mer att 
göra vad gäller dialogen med det 
lokala näringslivet, både inför, 
hur underlagen och kraven sätts 
därefter och sist men inte minst 
uppföljningen. 

 
Vansbro ska känna stolthet över 
företagsklimatet och att ni alla har 
bidragit till det. En kommun utveck-
las på det här sättet när näringsliv, 
kommunala sektorn och inte minst 
föreningslivet drar åt samma håll och 
inte ställs emot varandra. Så upplever 
i alla fall jag Vansbro kommun.
 Många i Dalarna frågar vad 
de gör i Vansbro, och det är en 
långsiktig kultur och ett intresse för 
varandras möjligheter och utma-
ningar som jag ser som gynnsamt 
där. Fortsätt så, resan är långt ifrån 
i mål med tanke på alla investe-
ringar företagen i kommunen både 
har gjort och planerar framöver. 

Henrik Navjord, regionchef i 
Dalarna för Svenskt Näringsliv 
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NYSTARTAT

NYSTARTADE 

NÄRINGSLIVS-
FUNKTIONEN 
i Vansbro kommun

OSKAR LUNDGREN, näringslivschef 
Vansbro kommun
0281752 54
oskar.lundgren@vansbro.se

THERESE NIELSEN, verksamhets
ledare och rådgivare, Nyföretagar
centrum norra Dalarna
025057 19 01
norradalarna@nyforetagarcentrum.se

MARIA STAM, projektledare 
kompetensförsörjning, 
Vansbro kommun
0281752 55
maria.stam@vansbro.se

KATJA HEKKALA, affärsutveck
lare Visit Dalarna
010600 29 27 
katja.hekkala@visitdalarna.se

AHMET CAGLAR, VANSBRO – restaurangverksamhet 

PETRA SUNDQVIST, VANSBRO – hårvård 

MELVIN MORÉN, VANSBRO – sport och fritidsutbildning 

KARL HENRIK SKÅLBERG, ÄPPELBO – skogsskötsel 

ÅSAS MASSAGE, VANSBRO – kroppsvård 

JONEN FÖRLAG, DALA-JÄRNA – bokutgivning 

ANCOM AB, DALA-JÄRNA – konsulttjänster inom marknads

koordination och administration 

KARL-HENRIK BJÖRKLUND, VANSBRO – mark och grundarbeten, 

sport och fritidsutbildning  

ANDERS SERVICETJÄNST – övriga anläggningsarbeten, service till 

skogsbruk

MAGNUS LINDBERG, VANSBRO – skorstensfejarverksamhet

BACHAR HAMZA, VANSBRO – byggande av bostadshus och andra 

byggnader, byggnadssnickeriarbeten 

JENNIE TALLSKOG, VANSBRO – skönhetsvård 

SEBASTIAN REYER, VANSBRO – callcenterverksamhet

MYRBACKA RESTAURANG, DALA-JÄRNA – restaurangverksamhet 

Observera att företagens verksamhet endast beskrivs utifrån den så kallade SNI-koden som är en 
övergripande beskrivning av det område som verksamheten bedrivs inom. 

KÄLLA: SYNA

ETT 50-TAL NYSTARTADE 
FÖRETAG UNDER 2022

Pandemin och Nyföretagarcentrum är 
två faktorer som kan ligga bakom att det 
startats rekordmånga företag i Vansbro 
kommun under 2022. 

EN KOLL NÅGRA år bakåt i tiden visar att 2022 är ett 

rekordår när det gäller antal nystartade företag. 

 – Jag tror dels det har med Nyföretagarcentrum 

att göra, att det finns bra hjälp att få, och dels med 

pandemin faktiskt, säger Oskar Lundgren, närings

livschef på Vansbro kommun. 

 – Många har nog gått och funderat på framtiden 

under pandemin, en del har fått gå hem och tvingats 

fundera på grund av det. Nu har många tagit steget 

vilket är jättekul, säger han vidare. 

 Therese Nielsen på Nyföretagarcentrum norra 

Dalarna bekräftar att intresset för att starta eget är 

stort. 

 – Ett 20tal personer från kommunen deltog 

exempelvis på startaegetkurs under hösten, 

berättar hon. 

 2019 startades ett 30tal nya företag i Vansbro 

kommun, 2020 var det cirka 35 och 2021 drygt 40 

stycken.  A

Tre nystartade före-
tagare under 2022, 
Ann Bergström, 
Bergström Consul-
ting, Annika Ander-
ses, Ancom AB och 
Petra Sundqvist som 
är frisör. 
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98 PROCENT AV DE SVENSKA HUSHÅLLEN ÄR 

 POTATISKUNDER. När det blir sämre tider ekonomiskt 

ökar dessutom konsumtionen av potatis och det är 

bland annat vad organisationen Svensk Potatis ser 

just nu. Under 2022 räknar Svensk Potatis med att 17 

procent ökar sin potatiskonsumtion. 

 – Potatis är en billig basvara med högt näringsvärde 

som mättar bra – till och med bäst enligt forskarnas 

mättnadsindex. Ett bra tips är att behålla skalet på, så 

får du i dig en rejäl dos kalcium, järn, zink, fosfor och 

Bvitamin. 

 – Potatis håller dessutom långt efter bäst före, om 

du förvarar den svalt och mörkt. Gärna i en pappers

påse som inte släpper igenom ljus. Och om du äter 

upp maten, så har du kommit långt med att hålla nere 

matsvinnet. Kokt potatis som blivit över håller minst 

tre dagar i kylen och kan enkelt förvandlas till smashed 

potatoes, pyttipanna, rostade potatisklyftor eller något 

annat gott, säger AnnaKarin Hamilton som är VD för 

Svensk Potatis. A
Potatisrapporten finns att läsa på 

www.svenskpotatis.se.

EN SAMMANSTÄLLNING FRÅN STATISTISKA CEN-

TRALBYRÅN (SCB) visar att andelen försäljning av 

egna varumärken inom dagligvaruhandeln ökat rejält 

mellan 2004 och nu. 

 – Under 2021 utgjorde kedjornas egna märkesvaror 

27,3 procent av den totala livsmedelsförsäljningen 

i Sverige. Andelen egna varumärken har vuxit med 

nästan 19 procentenheter sedan 2004, vilket i det här 

fallet motsvarar en ökning med 221 procent, säger 

Daniel Wester, statistiker på SCB i ett pressmeddelande.

För livsmedel och alkoholfria drycker uppgick försälj

ningen av egna märkesvaror till 77,3 miljarder kronor 

under 2021. Andelen var större inom livsmedel (29,3 

procent) än inom alkoholfria drycker (10,5 procent).

Varugruppen mjölk, ägg och ost är den som vuxit mest 

sedan 2004.

 – Egna märkesvaror utgjorde bara 1,9 procent av för

säljningen av mjölk, ost och ägg år 2004. I fjol utgjorde 

de 28,6 procent. Det är alltså en skillnad på nästan 27 

procentenheter. A

Livsmedelskedjornas 
egna varumärken 
allt viktigare

Potatisrapporten 
2022
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OJ-GRUPPEN
en företagsgrupp inom 
elektronik och mekanik 

 Svetsning i metalliska material
 Rörbockning, radieväxling & extra långa rör
 Mekanisk bearbetning i CNC-maskiner
 CAD 3D och omkonstruktionsarbeten

Svetslego AB, Fabriksvägen 6,  786 33 VANSBRO
Tel: 0281-757 95, e-post: info@svetslego.se, www.svetslego.se

Tillverkar vågutrustningar för tuffa miljöer inom 
industri, jordbruk, slakteri och fiskodling. 
Balkvågar, slaktbanevågar, kundanpassade vågar.

Profilvågen, Fabriksvägen 6, 786 33 VANSBRO
Tel: 0281-757 96, e-post: info@profilvagen.se, www.profilvagen.se

Utveckling och tillverkning 
av professionell elektronik.
Batteriladdare, lego, 
kundanpassade lösningar.

Swede Electronics AB, Fabriksvägen 8, 786 33 VANSBRO
Tel: 0281-304 00, e-post: info@swedeelec.se, www.swedeelec.se

Kundanpassade lösningar 
för industrin.
Industridatorer, hand-
terminaler, kraftgivare, 
data kommunikation, programvaror.

Profcon AB, Fabriksvägen 8, 786 33 VANSBRO
Tel: 0281-306 00, e-post: info@profcon.se, www.profcon.se

Vår egenutvecklade SIOX fältbuss.
Perfekt för automation-, process-, och energi kontroll 
inom fastigheter och industri. Skräddarsydda system-
lösningar från hårdvarumoduler till mjukvara.

SIOX Solutions, Viktor Hasselbladsg. 9, 421 31 V. FRÖLUNDA
Tel: 031-40 30 60, e-post: info@siox.se, www.sioxsolutions.se

SIOX SOLUTIONS
PROFCON AB

Stor efterfrågan på 
spårsvetsare 
Vansbro Järnvägsskola arrangerar i år sin utbild-
ning till spårsvetsare för 13:e gången. Eleverna 
på utbildningen är attraktiva på arbetsmark-
naden, mellan 85 och 90 procent får jobb efter 
utbildningen. Många går direkt ut i arbete. På 
en minimässa på Lärcentrum under hösten fick 
eleverna träffa företag från branschen för att knyta 
kontakter och kanske hitta en praktikplats. 

GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR VAR ett av företagen 

som var på plats under mässan. Kevin Batti som gått 

spårsvetsutbildningen i Vansbro och hans kollega Buffy 

Johansson representerade företaget. 

 Det är brist på personal och särskilt då på kvinnor i 

yrkena på järnvägen och Buffy tror att många tvekar på 

grund av att det är tungt fysiskt. 

 – Det är tungt, men man lär sig tekniker för att lyfta 

och göra de tyngre jobben och det funkar, säger hon. 

Strukton Rail, JN Track, Infranord AB, NVBS, STG och 

Rallarsving fanns också bland utställarna på mässan. 

Bristen på arbetskraft är akut hos en del företag och att 

få praktikanter från Vansbro järnvägsskola kan vara ett 

sätt att hitta arbetskraft inom ett par år. 

 – Det finns en otrolig uppbackning från branschen 

och de använder oss även för vidareutbildning och 

kortare kurser för exempelvis certifieringar, säger Erik 

Gyllenvåg, utbildningsledare på Vansbro Järnvägsskola. 

 Utbildningen har statligt stöd för ytterligare två 

kursstarter. Cirka 30 elever utbildas i varje omgång. 

Utbildningen är 13 månader lång och av dessa är tre 

månader praktik. A

Kevin Batti och Buffy Johansson från Göteborgs spårvägar. 
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TOMTEVERKSTAD
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DET LILLA FÖRETAGET MED DET STORA UTBUDET
Hushållsnära tjänster som:
städning, snöskottning, trädgårdsarbete, röjning, barn- och djurpassning, 
flytthjälp, dödsbotömning, konsulttjänster som socionom, inom all a dministration 
samt bemanning inom den sociala sektorn.   

E-post för förfrågan och bokning: 
bergstrom@consultingdalarna.se
Telefon: 070-372 41 01
www.bergstromconsultingdalarna.se

Här är det 
tomteverkstad på riktigt

För en dag förvandlades hembygdsgården i Äppelbo till filminspelningsplats för 

Svenska Spels senaste reklamfilm för Triss. Filmskådespelare är dessutom bland 

annat de lokala företagarna Monica Hermansson och Therese Åkerman som 

numera också kan titulera sig tomtemakare. 

Therese Åkerman, Monica Hermansson och Sara Frii spenderade en dag under hösten för filminspelning på Äppelbo 
hembygdsgård. 
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TOMTEVERKSTAD

Från 1 januari 2023 är Adleva en del av Siljagruppen. 
För dig som kund innebär det förbättrad tillgänglighet, 
utökad service och nya tjänster. 

Kontakta oss på 0247-135 85 
eller besök oss på www.siljagruppen.se 

NUMERA EN DEL AV SILJAGRUPPEN

DET ÄR JU jätteroligt, säger Monica 
som tillsammans med Therese i skri-
vande stund laddar för att måla minst 
ett 50-tal tomtar innan julen. 

Tomtarna är cirka 15 centimeter höga och kan beställas 
inför julen genom Svenska Spels speciella webbshop 
knuten till Triss, där hela tanken är att hylla en givmilda 
personer i ens närhet. Tomtarna får ansiktena målade 
efter porträtt av sina ägare och är alltså unika. De finns 
i en begränsad upplaga och ambitionen är att de ska 
hinna levereras till mottagarna innan julen. 
 – Vi fick förfrågan från Anna Lisspers på reklam-
byrån Nord DDB som gör uppdrag för Svenska Spel, 
berättar Monica vidare. 
 Anna kommer från Vansbro och kände till konstnä-
rerna Monica och Therese, som verkligen är som klippta 
och skurna för uppdraget. Under hösten har de gjutit 
cirka 50 gipstomtar för att ha på lager när beställning-
arna börjar komma in. Tomtarna finns i två varianter, 

en tomtemor och en tomtefar och de målas alltså för 
hand efter foto som beställaren skickat med. 
 Blir intresset stort måste de begränsa på grund av att 
tiden är knapp till jul. Det blir lite först till kvarn på 
grund av det. 
 Filminspelningen i Äppelbo gjordes tidigare i höst, 
men de gamla byggnaderna är som gjorda för att skapa 
julstämning i. Väggmålningar, öppen spis, en gran och 
några gipstomtar så var saken klar. Modellerna och sta-
tisterna Hamid Ardalan, Soheer Bahnan, Rafi Thomas 
och Layla Potipa hade redan avbildats på tomtar som 
visas i filmen. 
 Filmteamet och Svenska Spel var så nöjda med platsen 
och allt runt omkring: 
 – Idylliskt, säger Sara Frii som var på plats för 
Svenska Spels räkning. 
 I vecka 47 började filmerna visas i olika digitala 
kanaler, och när den här tidningen kommer ut har 
tomteverkstaden startats upp på allvar hos Monica och 

Tomtarna är cirka 15 centimeter höga och i gips med unika 
ansikten. 

Tomtar på rad redo att målas. 
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TOMTEVERKSTAD

RELIABLE, DEPENDABLE AND UNCOMPLICATED 

WORLD CLASS WINCHES

Therese i Ateljé M på Järnvägsgatan i Vansbro. 
 – Filmerna kommer att visas till och med vecka 50, 
och kanske en bit in i vecka 51 beroende på hur stort 
tryck det blir. Det blir en fin del i årets julkampanj för 
Triss, säger Sara. 
 Budskapet i filmerna är att vara generös och ge bort 
Trisslotter till de man tycker om. 

 – För många är ju också lotterna väldigt förknippade 
med julen, jag fick nyss siffror på att vi säljer sex 
Trisslotter per sekund under julen vilket är en dubblering 
jämfört med resten av året, fortsätter Sara. 
 – Att ge bort en trisslott under just julen är en tradi-
tion för många. Budskapet i filmerna är att ta tillfället i 
akt och hylla givmilda personer, avslutar Sara. A

Rafi Thomas, Soheer Bahnan, Layla Potipa och Hamid Ardalan var på plats för att delta i filminspelningen. I händerna har 
de sina respektive porträttomtar. 
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• Massagebehandlingar
• Lymfbehandlingar
• Hot stone massage
• Andullationsterapi
• Försäljning av 
  kompressionskläder

Vill du må bättre?
Behandlingar för fot, 
kropp och själ som 
gynnar din själv läkning.

Susannes Fot- 
och kroppsterapi
Info och tidsbokning:
070- 324 84 53

MaVes Hälsomassage 
Info och tidsbokning:
070-228 23 67

VÄLKOMMEN TILL BLÅ HUSET • Kapellgatan 4 • VANSBRO

Högt tryck på 
omställningsstudiestödet 
Intresset är stort för det så kallade omställnings-
studiestödet som kan sökas av den som redan har 
arbete och vill vara redo för framtidens arbets-
marknad eller helt enkelt göra en karriärväxling i 
yrkeslivet. 

– STÖDET ÄR LITE olikt andra studie-
bidrag som finns och har funnits, i och 
med att det bland annat kan sökas för 
ända ner till 20 procents studier, och 

för att bidraget ska beskattas, säger Maria Lissmors, 
studie- och yrkesvägledare på Lärcentrum i Vansbro. 
 Än så länge har det inte varit någon rusch efter stödet 
i Vansbro vad Maria erfar, men några personer har hon 
hjälpt med ansökan. 
 – Många har jobb här som de också är nöjda med, 
då tänker man kanske inte så mycket på att byta, säger 
Maria. 
 För att börja studera med omställningsstudiestöd 
innan halvårsskiftet 2023 kan ansökan till CSN göras 
nu. Man behöver inte vara antagen till aktuell utbildning 
för att söka stödet. En ny ansökningsperiod öppnar 
sedan 1 april. Max 44 veckor kan stödet fås för heltids-
studier och vid deltidsstudier kan stödet fås för längre 
tid. Bidraget är upp till 80 procent av lönen och den 
som söker ska vara mellan 27 och 62 år, etablerad på 
arbetsmarknaden och ha jobbat minst åtta år. 
 – Det är ett väldigt bra tillfälle för den som vill göra 
en karriärsväxling inom sin befintliga arbetsplats eller 
utanför, säger Maria. 
 Stödet syftar till att bredda kompetensen och göra 
den som utbildar sig mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Har du frågor och funderingar kan du kontakta Maria 
Lissmors, studie- och yrkesvägledare på Lärcentrum via 
e-post på maria.lissmors@vansbro.se. 

Maria Lissmors, studie- och yrkesvägledare på Lärcentrum 
i Vansbro.

STUDERA
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SAMVERKAN

I de nybyggda delarna på Bäckaskogs 

särskilda boende tar nu bland annat 

badrummen form. I februari 2023 ska 

allt stå klart och då ska även de 67 

toalettstolarna från Svan Care i Ludvika 

vara på plats. Toaletterna har både 

Svetslego och Sals i Vansbro varit med 

och färdigställt. 

ET ÄR 

MÅNGA 

underleveran-
törer till PEAB 

som har entreprenaden för 
bygget. Vansbro Elektriska finns 
på plats liksom SKMA anlägg-
nings. I en annan leverantörs-
kedja ingår både Svetslego och 
Sals. Det sistnämnda företaget 
är underleverantör till Svetslego, 
som i sin tur levererar och 
konstruerar tillsammans med 

Svan Care i Ludvika och de, i sin tur, är underleverantör 
till Dahl. 
 – Det är vår höj- och sänkbara toalettstol Elevate det 
handlar om i det här fallet, berättar Marcus Bjurman, 
vd på Svan Care. 

Samverkan 
ger Vansbroföretag 
uppdrag

 Företaget har utvecklat den höj- och sänkbara 
toalettstolen och den tillverkas i Ludvika sedan 2017. 
Svetslego och Svan Care har en lång historia av samar-
beten så det var naturligt att involvera dem även när det 
gällde toalettstolen. 
 – Vi har ett väldigt bra samarbete och vi samarbetar 
gärna och ofta med dem, säger Marcus. 
 Näringslivstidningen träffar Torbjörn Fransson, vd på 
Svetslego och Lars-Olov Liss, vd på Sals i ett provbyggt 
badrum på Bäckskog. De visar vad deras respektive före-
tag bidragit med på den höj- och sänkbara toalettstolen: 

Lars-Olov Liss, Sals och Torbjörn Fransson, Svetslego i det 
provbadrum som byggts på Bäckaskog där toalettstolen 
Elevate som de varit med och producerat finns. 

D
Marcus Bjurman
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LYKOSPALTEN

Ett annonssamarbete med Lyko.se

Viktigt med stark gruppkänsla 
i personalgruppen
Brita Nilsson har jobbat nio år på Lyko. 
Hon har precis kommit tillbaka från 
föräldra ledighet och har nu en helt ny 
tjänst som teamchef.  
 – Det är kul att jobba med människor, 
att se människorna bakom yrkesrollerna 
och jobba med att stärka teamkänslan, 
säger hon.

På Lyko är det viktigt att nya medarbetare får en bra start. De 
får en introduktionsdag med Lykos historia, företagets policy 
och grunden till hela företagsidén när de börjar. Brita är 
även delaktig i rekryteringsprocessen. 
 – I onboardingen ingår även att de får kläder och får jobba 
med en fadder den första tiden i produktionen innan de 
släpps loss, säger hon. 
 – Jag är i huvudsak teamchef för våra medarbetare som 
inte kan jobba skift av olika anledningar, alltså de som jobbar 
dagtid, samt för våra extraarbetare, berättar hon. 
 För extrapersonalen finns det en pool där lediga jobbpass 
läggs ut, och de bokas snabbt upp, berättar Brita. 
 – Vi har cirka 200 personer som jobbar extra, och de är i 
åldrarna från skolungdomar till pensionärer, säger hon. 
 I takt med att företaget har växt har det också blivit allt 
viktigare att stärka gruppkänslan i personalgruppen.
 – Vi lägger tid och omsorg på att ha teammöten varje 
vecka, vi har löpande undersökningar med personalen 
kring stämningen på arbetsplatsen och vi har exempelvis 
friskvårdsbidrag, de får julklapp, julbord och vi serverar 
frukost på jobbet varje dag, berättar Brita. 
 – För oss är det jätteviktigt att våra anställa vill stanna kvar. 
 – Det är verkligen superkul att få vara en del i företagets 
växande och nu ser jag fram emot att gå en ledarskaps-
utbildning tillsammans med övriga teamchefer till våren, 
berättar Brita. 

 – Vi har bland annat tillverkat armstödet som är en 
komplex konstruktion, berättar Torbjörn. 
 Sals har stått för laserskärning och bockning. Toa-
lettstolen har tillverkats i cirka 1000 exemplar sedan 
starten. 
 – Vi brukar få in order om cirka 50 stycken i stöten, 
och så anlitar vi i vår tur Sals, säger Torbjörn. 
Höj- och sänkbara toaletter och tvättställ samt inred-
ning till vårdbadrum står för cirka en femtedel av Svan 
Cares affärsområden. Toaletten möjliggör tillgänglighet 
i badrummet för personer med olika kroppslängd och 
ger både brukare och personal bästa tänkbara ergonomi. 
 – Den fungerar också som ett uppresningsverktyg 
då den kan höjas och sänkas när användaren sitter på 
stolen, berättar Marcus. 
 Therese Kajgård är projektansvarig för bygget på 
Vansbro kommun. Hon blir glatt överraskad när hon 
upptäcker att fler Vansbroföretag är involverade i bygget. 
Redan i ett tidigt skede byggdes provbadrummet för att 
undvika misstag när det sedan blir skarpt läge. 
 – Allt går enligt planerna med bygget, och om bara 
ett par månader ska det stå klart, konstaterar hon. 
Svan Care och Svetslego fortsätter att samarbeta även 
framåt, både när det gäller konstruktion och produk-
tion. 
 – Vi har idéer om vad vi vill göra och Svetslego har 
idéerna om hur det kan göras, säger Marcus. A

FAKTA 
ELEVATE
Höj och sänkbar toa
lettstol anpassad för 
vårdbadrum. 

Kan användas även 
som uppresnings
verktyg då den kan 
hissas upp så högt att 
användaren hamnar i 
stående läge. 

Har konstruerats av Svan Care i Ludvika 2017. 

Tillverkas i Ludvika men vissa ingående delar och 
konstruktioner tillverkas på Svetslego som i sin 
tur anlitar Sals för bland annat laserskärning och 
bockning. 

Har levererats i 67 exemplar för att monteras i 
badrummen på Bäckaskogs särskilda boende 
som just nu byggs ut och renoveras. 
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Vi lägger tid och omsorg på teammöten varje vecka, säger Brita  Nilsson.
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Till den som har allt!
NATURBASERAT DISKMEDEL i pumpflaska 

med Carl Larssonmotiv. Fräsch pepparmint

doft och innehållet är baserat på kokosnöt

olja. Finns att köpa på Kox In. A

Fixarjulen i SVT 
UNDER NOVEMBER HAR serien Fixarjulen med Malin 

Olsson sänts varje dag i SVTPlay. Programmet är inspelat 

i de djupa dalaskogarna på Myrängsgården i Bonäs och är 

stämningsfullt juligt, mest för barnen men också för vuxna. 

Serien ligger kvar på SVTPlay fram till i vår och kan alltså ses 

under julledigheten om man missat den tidigare. Om man 

gillar myset på gården så finns det möjlighet att hyra den 

över veckoslut till exempel. A

god jul!

PostNord förbereder sig 
inför julen
NOVEMBER OCH DECEMBER är intensiva 

perioder för PostNord då ehandeln är 

som störst under året. För att förbereda 

sig har PostNord vidtagit en rad åtgärder 

som förstärkning av verksamheten under slutet av året. Det handlar 

om ökade öppettider för kundservice, lördagsleveranser i delar av 

landet, 1000 fler servicepunkter, alltså postombud, utlämningsstäl

len och paketboxar, jämfört med förra året och dessutom tillfälliga 

julombud.  

 – Vi har förberett oss hela året och precis som föregående år 

ser vi med glädje fram emot årets roligaste period! Vi har under 

året bland annat fokuserat på att utöka antalet servicepunkter till 

privatpersoner med en storsatsning på paketboxar runt om i hela 

landet. Jämfört med samma period förra året erbjuder vi i år 1000 

fler serviceställen och är nu uppe i över 3 500 paketboxar, säger 

Agnes Karlsson, produktionsdirektör på PostNord i ett pressmed

delande. A

Årets julklapp är hemstickat 
I ÅR VAR HUI RESEARCH, Klimatklubben och 

organisationen Medveten konsumtion rörande 

överens om årets julklapp – det hemstickade 

plagget. Alla organisationerna motiverar sitt val 

med att det är en omtänksam gåva, som en varm 

kram, att ge sina nära och kära i oroliga tider 

med bland annat ett pågående krig i Europa. 

Klimatklubben och Medveten konsumtion 

uppmanar också till att köpa garn och stickor 

second hand. A

JULSPECIAL
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en bok till jul
BACKOLARS JOHAN HERMANSSONS 

nya bok Välkommen hem! är en feel

goodroman om den unga kvinnan Liv 

som hamnar i en stor omställning i livet 

och allt det för med sig. Boken finns 

både i tryckt format och som ljudbok. A

Ladda frysen med pizza 
från Orklas vansbrofabrik 
ÅRETS STORA PIZZADAG, Nyårsdagen, när

mar sig. Varför inte ladda frysen med Orklas 

goda växtbaserade pizzor från varumärket 

Anamma? I Anammasortimentet finns också 

vegopajer och vegopirog, samt en vegokebab 

som nyligen tillkommit i sortimentet.  A

LYKO är med app 
– DETTA ÄR STARTEN på vår 

appresa och nästa steg i vår 

mobile first strategi. Vi vill 

driva engagemang och skapa 

flera anledningar att besöka 

oss än att bara göra ett köp.

Vi vill koppla samman skön

hetsentusiaster med varandra, 

varumärken med sina fans 

och ge blivande skönhets

konstnärer, som frisörer, 

hudterapeuter och makeupar

tister, en plattform där de kan 

växa i sina egna communitys. 

Nu börjar resan i och med att 

appen finns tillgänglig i App 

Store och på Google Play, 

säger Rickard Lyko, vd. 

I appen är det fokus på de 

sociala funktionerna, det vill 

säga att kunder själva kan 

lägga ut filmklipp och bilder 

på sina egna looks och skön

hetstips. Det här gör appen 

intressant för användarna och 

det går även att kommunicera 

i inläggen, ställa frågor och 

kommentera. Det går förstås 

också att handla via appen, 

som kan hämtas från App 

Store eller Google Play. A

JULSPECIAL

FOTO JOHAN HERMANSSON
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BRÅDA DAGAR FÖR 
TEAM MARKETING

I Nic Swedens två personer starka marknadsförings-
team lyser flitens lampa upp höstmörkret. Det är nu 

som all planering, all fotografering och alla trycksaker 
ska färdigställas inför nästa säsong.

– Det är en hektisk och väldigt rolig period, säger 
Theres Broberg, Marketing Manager på Nic Sweden.

I skrivande stund är det material till och produktion av 
2023 års produktkatalog som tar mest tid, men även 

fotografering för kunders räkning. 

– Vi fotograferar mycket till oss själva men det kommer 
också hit kunder som säljarna har workshops med. 

Under workshopsen skapas många härliga menyer som 
vi i Team Marketing hjälper till att fotografera, berättar 

Theres.

I källaren hos Nic Sweden finns nämligen ett full-
utrustat provkök med mjukglassmaskin och chockfrys. 

I anslutning till köket finns även en foto- och green 
screen-studio. Under pandemin, när säljarna inte 

kunde resa som de brukar, valde man att etablera en 
filmstudio med green screen för att inte tappa 

kontakten med kunderna. Man satsade på både 
förinspelade videos och öppna eller kundspecifika 

livesessioner som blev otroligt uppskattade.
 

– Hela projektet är ett jättefint exempel på hur vi 
många gånger samarbetar över teamen och drar 

fördel av den fantastiska kompetens som finns i huset, 
avslutar Theres.

nicice.se

Följ de unga talangerna 
i Vansbro Next! 
Det har varit en framgångsrik höst för flera av 
talangerna inom Vansbro Next. Noah Viklund, 
tyngdlyftning, har gjort landslagsdebut på Island 
och Elise Käck, simning, tävlade i SM i fjärilssim och 
frisim i Stockholm precis när den här tidningen gick 
till tryck. 

FÖRUTOM NOAH OCH ELISE är det också Edith Vik

lund, friidrott, Melwin Morén, frieeski, Leo Kristiansson, 

skidskytte och Michelle Cranning, ridning, som är årets 

talanger. På Vansbro Nexts facebooksida kan talang

erna följas i sina respektive karriärer. 

 Noahs tävlande på Island slutade så här: 

”Fick med mig 126 kg i andra stöten och sen blev det en 

näramiss på 130 kg i sista. Det räckte till en 6:e plats i 

81kg klassen.”

 Elise har också bland annat tävlat i Jöns Svanbergs

simmet i Uppsala i mitten av september och därifrån 

hade hon med sig elva medaljer hem. I Wadköpingslop

pet i Örebro tog hon sju guld och ett silver. 

 ”Mest nöjd är jag nog med tiden 9,08,67 på 800 

frisim som var 4:e svensktid på landslagsuttagningen i 

Väsby”, berättar hon på Facebook efter tävlingarna. Nu 

stundar lite julledigt innan vintersäsongen fortsätter. A
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Vansbro Next-talangerna 2022, från vänster Leo Kristians-
son, Elise Käck, Edith Viklund, Noah Viklund och Michelle 
Cranning. Saknas på bilden gör Melwin Morén.  
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Vi utför små och stora byggprojekt 

Om-, till-, och nybyggnationer

Grundisolering
Byggplåt

Kakel och klinkers
VVS
Takbyte
Målning
Tapetsering

VVS/Plåt

 

Målare 
Henrik 

Bygg 
Anders 070-697 51 30 
Andreas 070-535 69 79 

anders.strandberg@muntersbygg.se andreas@muntersbygg.se 

 
Anders 070-697 51 30
David 076-033 35 29

070-350 07 69 

Handelsbanken.se/vansbro

Har du råd  
att bli sjuk?
Glöm inte bort dig själv, 
som företagare är det  
extra viktigt att vara  
rätt försäkrad.

Vi hjälper dig att se över 
dina behov.

FANTASTISKT SÅ MÅNGA som är intresserade av att 
starta företag i Vansbro kommun. 
 20 personer deltog på Starta eget-kursen del 1 och 2 
som arrangerades i Medborgarhuset under oktober. 
Mycket information blev det på två kvällsträffar, både 
vad det innebär att starta företag, företagsformer, skatt, 
moms, affärsplan, budgetering, bokföring, prissättning 
och att ta betalt för ett hållbart företag. 
 Många av deltagarna var tidigt i sin företagsresa, 
i ”tänkafasen” medan andra precis startat upp sitt 
företag.
 Under 2023 kommer föreläsningar och nätverksträf-
far arrangeras tillsammans med Nyföretagarcentrum 
norra Dalarnas lokala partners. Mycket kunskap och 
expertis finns att tillgå från både bokföringsfirmor, 
betallösningsföretag, tryckerier och print, jurister, 
försäkringsbolag och banker som gärna delar med sig 
till dig som funderar eller redan har startat ditt företag. 
 Håll utkik efter kommande träffar – följ Nyföreta-
garcentrum norra Dalarna på Facebook, Instagram eller 

NYFÖRETAGARCENTRUM:

Många vill starta eget i Vansbro!

Therese Nielsen

LinkedIn för att inte missa vad som händer framöver. 
 Nu under hösten har också mentorprogram startats 
upp i kommunen, denna gång för kvinnliga företagare. 
Sex adepter (nystartade företagare) och sex mentorer 
ingår i dagsläget i detta nätverk. 
 Under hösten kommer mentorparen att träffas både 
i enskilda möten med varandra och alla tillsammans. 
Träffar kommer att arrangeras i Vansbro och de som 
deltar i mentorprogrammet är även välkomna till hela 
norra Dalarnas nätverk av mentorpar, för att träffa 
andra företagare och skapa nätverk. 
 Om du vill vara en del av detta eller tipsa en kvinnlig 
företagare – kontakta Therese på Nyföretagarcentrum 
norra Dalarna. A
Therese Nielsen, tel: 0250-57 19 01, 
e-post: norradalarna@nyforetagarcentrum.se
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FTER MÅNGA ÅR med arbete i skogen 
sadlade Claes någon gång på 1990-talet om 
till IT-branschen. 

 – Jag har alltid varit intresserad av datorer 
och är självlärd, berättar han. 
 – När Wallininstitutet i Borlänge sökte lärare sökte 
jag och fick uppdraget, berättar han. 
 Under den här tiden var Datorteken många runt om 
i länet och det satsades mycket på att befolkningen 

ITTEKNIKER

16

E

JORDVÄRMEPLÖJNING, SCHAKTARBETEN, 
ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR, BUSKRÖJNING MM

God Jul & 
Gott Nytt År!

Dala-Järna, tel. 0281-211 88

Tyger, garner 
och mängder av
tillbehör, samt en 
hel del färdigsytt.

Fantisera,
bli inspirerad, hos

EKOLOGISK POTATIS
till julbordet

Henrik 073-277 16 90 • Lizzie 070-378 85 75

God jul & gott nytt år

Från skogen till IT

skulle lära sig använda datorerna. Claes jobbade med 
utbildningar på olika nivåer. Jobbet i Borlänge blev 
också starten på tio års pendlande mellan Äppelbo och 
Borlänge för Claes, något som han till slut tröttnade på 
och som delvis blev grunden till att han startade eget 
företag istället. 
 – Som egen gjorde jag fortfarande uppdrag åt Wallin-
institutet, men då som konsult och började även få andra 
kunder, berättar han. 

Claes Hermansson med sitt 

företag Hecla IT-lösningar 

AB är IT-ansvarig på 

femton företag i Vansbro 

kommun. Dagarna blir 

aldrig långtråkiga, Claes 

växlar mellan sina kunder 

ute på fältet och sin butik 

på Järnvägsgatan i centrala 

Vansbro. 

Claes Hermansson gillar att skoja med kunderna som en del i att skapa en bra relation. 
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ITTEKNIKER

Bra boende
God service 
Boinflytande

Tel 0281-75 400  www.vansbrohem.se

Hela kommunens
bostadsföretag!

Produktion AB     0281-59 59 50

• Installation• Försäljning • Service av

God jul och gott nytt år!
önskar

Titti Lorentzson grafisk form

 Numera servar han ett femtontal företag med de 
tjänster de behöver inom IT och utöver det har han 
förstås andra kunder och dessutom butiken med IT-till-
behör och kontorsmaterial. 
 – Ska du ha en egen IT-tekniker i huset som företag 
behöver du nästan vara i storleksordningen 200 
anställda för att det ska vara lönt, säger Claes. 
 – Många tycker att det här är en bra lösning istället. 
Jag kommer och går som jag vill, och ofta behöver jag 
vara på plats när lokalerna är tomma, kanske på sönda-
gar, för att uppdatera och göra underhåll på servrarna 
till exempel, berättar han. 
 Butiken är öppen tre dagar i veckan. 
 – Det är då jag kan lova att jag är på plats, säger han. 
 – Är jag i lokalerna utanför ordinarie öppettider så 
låser jag alltid upp dörren och det är okej för kunder att 
komma in. 
 Att Claes gillar att ”slänga käft” med kunderna håller 
han gärna med om. 

FÖRETAGSFAKTA 

Hecla IT-lösningar AB
ÄGARE Claes Hermansson

VERKSAMHET ITtjänster för företag och 

privatpersoner, butik med ITtillbehör och 

kontorsmaterial. 

STARTADES Cirka 1995

ANTAL ANSTÄLLDA 1, samt extrapersonal vid 

behov.

Färgpatroner till skrivare är en av storsäljarna i butiken, här 
finns ett stort utbud. 

 – Jag hoppas att ingen blir kränkt, men jag tycker det 
är roligt att munhuggas lite. Jag känner ju nästan alla 
kunder så jag vågar skämta med dem, säger han. 
 – Jag tror på bra kundkontakter, på att bygga bra 
relationer med kunderna, säger han. 
Många företag i bygden handlar också sitt kontorsmate-
rial hos Hecla. 
 – Tyvärr har jag inte så stort utrymme för att hålla 
ett lager, men det går rätt mycket kopieringspapper till 
exempel. Jag får beställa hem oftare istället. 
På Järnvägsgatan har butiken funnits i drygt tio år. 
Innan dess utgick Claes från Lokstallet. A



18

BYGGNATION

VI HJÄLPER ER GÄRNA • RING OSS FÖR RÅDGIVNING OCH BESTÄLLNING
Vansbro 0281-103 78 | www.maserfrakt.se | info@maserfrakt.se

Närhet   Ansvar   Förtroende   Framtid

 

VI SÄLJER  grus, berg, sand, 
salt, bark, morän och jord. 

VI ERBJUDER samtliga 
transport- och maskintjänster

• Kranbilstransporter
• Containeruthyrning av alla dess slag
• Grävning och schaktning
• Slåtter/maskinröjning busk
• Snöröjning, halkbekämpning/sandning!

Snöborg Gård 
bygger för framtiden

Janne och Ann Eriksson bygger kalvstall  i Nås.
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Begravningsbyrån Brandser 
Järnvägsgatan 52, 786 31 Vansbro 
www.brandser.se
Tel: 0281-140 36 – besvaras dygnet runt

Lev livet lite lättare
Personliga möten med människor har lärt oss vad 
man funderar över mitt i livet. Förutom tankar på 
hur man vill ha sitt eget sista avsked, handlar det 
ofta om familjejuridiska frågor.

Vi ser dagligen följderna av att saker och ting är 
oklara, att man inte har tagit hand om frågor som 
samboavtal, äktenskapsförord, framtidsfullmakt, 
arv och testamente. Därför har vi bestämt oss för 
att bidra till att alla ska kunna leva livet lite lättare, 
under hela livet! 

Vi erbjuder ett komplett utbud av juridiska tjänster 
för hela livet och det som kommer senare. De allra 
flesta besöker oss bara en eller två gånger i sitt liv. 
Vi tycker att du ska komma till oss lite oftare. 

Varmt välkommen!

300 kalvar kommer det att finnas plats för när det 
nybyggda kalvstallet står klart på Snöborg Gårds 
anläggning på Sveden i Nås. 
– Blir det en mild höst och vinter kan det stå klart i 
februari, berättar ägarna Ann och Janne Eriksson. 

ET NYA STALLET blir 23 x 62 meter 
plus biytor och kommer att rymma bås 
för djuren. Planen är att utfodring och 
även så småningom invägning av dem 

ska automatiseras, så några fler anställda genererar inte 
byggnationen den här gången. 
 – Det är i alla fall ambitionen, att vi ska automatisera 
så mycket som möjligt, säger Janne. 
Idag har företaget tio anställda och verksamhet i både 
Snöborg och i Nås. 
 – Det är säsongerna som styr var personalen jobbar. 
Vi har både odlingar av potatis och spannmål utöver 
köttproduktionen, fortsätter Janne. 
 – Vi har suverän personal, fyller Ann i. 
 Totalt, när det nya stallet är klart kommer det att 
finnas 650 nötkreatur i verksamheten. Lägg till 100 
hektar potatis och 80 hektar spannmål bestående av 
havre, vete och korn så finns i det här företaget Dalarnas 
största primärproducent av livsmedel. Numera är de 
också till 70 procent självförsörjande på gödning. 

 – Det känns väldigt bra när priserna på konstgödsel 
gått upp med flera hundra procent, säger Janne. 
Snöborg Gård har också investerat i solceller som får ner 
elkostnaderna rejält. De har ett par egna kraftstationer 
som också hjälper till med elförsörjningen. 
 – Det gör oss mindre sårbara, säger Janne. 
Nu ser Ann och Janne fram emot att det nya stallet ska 
bli klart så att de får testa automationen. 
 – Ska bli jäkligt kul att se hur det ska gå i lås. Sedan 
ska vi landa lite i det här innan kommande investeringar 
och ta hand om det vi har, konstaterar de. A

FÖRETAGSFAKTA 

Snöborg Gård AB 
ÄGARE Ann och Janne Eriksson 

VERKSAMHET Livsmedelsproduktion från nöt
kreatur, potatis och spannmålsodlingar. Verk
samhet både i Snöborg och i Nås. 

STARTADES 1989 i Snöborg. 2014 förvärvade 
företaget Lindéns gård på Sveden i Nås. 

ANTAL ANSTÄLLDA 10 

D
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RADANNONSER

tel 0281-59 49 90  www.waltech.se

- SERVICE
- SUPPORT
- PRISER
- SORTIMENT

Järnvägsgatan 56, Vansbro

BRA

Maskinförarutbildning 
som klarar kraven

tel. 0281- 59 44 50  www.bobe.se

Gedigna kök tillverkade i Dalarna
Tel: 0281-102 21,  info@vansbrosnickeri.se

www.vansbrosnickeri.se

    www.facebook.com/KarinsHarverksta
tel. 0281-106 47

070-633 31 81  • ÄPPELBO

 tel  0281-101 11   www.vansbroel.se

Förmedlar och värderar 
jord- och skogsfastigheter

070-295 73 03AREAL.SE

NÅS

DALA-JÄRNA

VANSBRO
VANSBRO BIBLIOTEK

VANSBRO 
UTBILDNINGSCENTER

ÄPPELBO

Här kan du hämta tidningen 
– om du vill ge bort eller ha 

något extranummer!

www.lmiab.se   tel. 0281307 10

Text • Foto • Kommunikation 
Tel. 070-419 57 08 www.fonsterbacken.se

ipsum ipsumoptimum.se

branding & design
optimum

www.snoborggard.se 

           Följ oss på Facebook

God jul och gott nytt år!

J Ä R N H A N D E L  A B  

Massor av 
julklappstips!
Vi har presentkort.

Vansbro, tel. 0281-710 25

Godaste julklapparna hittar du hos oss!

Följ oss på Facebook och Instagram!

Diskarna fyllda 
med bröd och 
godsaker! Välkomna! 
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tillverka sin egen kalender anpassad till sitt eget arbets 

eller privatliv. Ett 20tal deltagare fick jobba med sina 

egna attgöralistor och fick tips om hur det går att 

organisera en bra papperskalender. Den kan funka 

ensam eller i kombination med digital kalender. 

 Under Lises föreläsning kom en rad tankar och råd 

kring att prioritera tid för det som är viktigt och roligt. 

Lise har erfarenhet av att ha jobbat som chef på Gekås i 

Ullared. Efter en utmattning startade hon eget. A

Nästa nummer kommer ut i påskveckan 2023, 
sista annonsbokningsdag är 1 mars 2023. 

Boka via info@fonsterbacken.se alternativt på 070-419 57 08.

En riktigt god jul 
och gott nytt år!

NOTERAT

Redaktionen önskar alla läsare och annonsörer 

Mindre stress och mer skoj, och mer tid 

för det som är viktigt och roligt. Det 

pratade Lise Hellström om under en 

föreläsning på Ateljé M i november. 

LISE KOMMER FRÅN VARBERG och driver företaget 

Ink & Lise där hon jobbar som illustratör, bokstavsritare, 

kursledare och föreläsare. Hon är också författare till 

två böcker – Lises lettering och Planering. 

 Lise har tidigare varit i DalaJärna två gånger för 

att hålla workshop i lettering, ett kreativt sätt att rita 

bokstäver, för nöjes skull eller för affischer, loggor och 

annat professionellt. Denna tredje gång var planering 

i fokus. Föreläsning först och sedan workshop för att 

Goda råd för ett lugnare liv

Lise Hellström föreläste och höll workshop i Vansbro. 

LISES TIPS: 
• Skaffa ett anteckningsblock 

för att få överblick över allt 

du ska komma ihåg och 

göra. 

• Lugn, du kommer inte att 

hinna! Med andra ord – prioritera!

• Jobba på ytan och på djupet. Djupjobbet är din 

kärnverksamhet, ytjobbet är alla småsaker som 

du gör: lägga ut inlägg på sociala medier, läsa 

mejl, beställningar, sortera kvitton med mera. 

Bestäm dig för när du är mest effektiv för ditt 

djupjobb och prioritera det. 

• Ha disciplin!

• Planera också för roliga saker! Och håll dig till 

planen. 

• Fortsätt framåt när du prioriterat klart! Låt inget 

komma i vägen. 

• Skärma av skärmen, det vill säga surfandet på  

telefonen. Det stjäl massor av tid!

• Om du misslyckas en dag, ta nya tag nästa!
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ÖPPET HUS

– Alla verkar väldigt nöjda. 
Det säger Maria Stam, projekt-
ledare på näringslivsfunktionen 
på Vansbro kommun om det 
Öppet hus som arrangerades 
på tio industriföretag i Vansbro 
kommun i november. Tidningen 
Näringslivet följde med på en 
rundtur på Elmab i Dala-Järna.  

NDUSTRIFÖRETAGEN 

ÖPPNADE SINA dörrar för 
allmänheten på kvällstid 
och under dagen var även 

tre skolklasser, årskurs 8, på 
studiebesök på PVI Hydroforming, 
Monark Exercise och BoBe. 
– Vi vet att fler företag hade velat 
ha besök av skolelever och ska 
försöka organisera det framöver, 
säger Maria vidare. 
På Elmab var det Tomas Persson, 
teamleader för montage och 
utleverans, som visade runt i 
produktionen efter att han och vd 
Fredrik Bertils visat ett bildspel som 
presentation av företaget. Cirka 
100 personer besökte Elmab under 
Öppet hus, och andra företag som 
hade öppet under kvällen var också 
mycket välbesökta.  A

I

Ni når oss dygnet runt på 
0281-209 90, 0241-209 90, 0241-230 00

Besök gärna vår hemsida 
www.dalkullornas.se

Irene & Elin ..   

Lyckat Öppet hus i industriföretagen  

Tomas Persson, teamleader på Elmab, visade runt i produktionen under Öppet hus.
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ÖPPET HUS

Mer info och
tävlingsregler 
på vår facebooksida
eller rocknallen.se. 

SÄTT IHOP ERT BAND 
OCH BÖRJA REPA TILL

VANSBRO 
FÖRETAGSROCK!

info@rocknallen.se

Vansbro teater 
17 februari 2023 kl. 19.00. 
Anmälan senast 30 
december till:

Arrangör: 
Föreningen Rocknallen
med stöd av:

Simon Tesfalem sköter en av robotarna i företaget. 
– Den sköter sig bra, konstaterade han. 

Monica Israelsson finslipade detaljer till hydraulcylindrar. 

Jocke Aalhuizen provtryckte en  cylinder. 

Fredrik Bertils, vd på Elmab, säger att 
prognosen för kommande år är en ök-
ning i omsättningen från 189 miljoner 
2022 till 234 miljoner 2023. 



070-34 55 666

ALLT inom målning
Vansbros största sortiment av tapeter

ROT-
AVDRAG!

ALLT för simning och dykning
Vattensportbutik

Västerdalarnas trevligaste företagscenter
Lokalbehov? Kontakta oss på tel 070-521 93 23

072-531 26 41 Johan • 072-531 20 41 Daniel
vdalael@gmail.com

Johan 072-531 26 41 • Daniel 072-531 20 41

vdalael@gmail.com

STOR UTSTÄLLNING OCH FÖRSÄLJNING 
av kakel och klinker från

Butiksutställning i Lokstallet
• Golv • Kakel • Klinker 
•  Kaminer
•  VVS, duschblandare, 
     WC-stolar, kranar för kök och bad

tel 070-678 73 87
cegebyggochmark@gmail.com

facebook.com/lokstallet

Din skog- och trädgårdsbutik

GOLV OCH VÅTRUM
070-491 06 31

GIDDES URSERVICE
Nu erbjuder vi kostnadsfri hämtning, lämning, 
montering, undersökning & prisförslag

Reparerar: Väggur • Golvur • Moraklockor 
Bordsur • Armbandsur • Fickur • Batteribyte 
Försäljning: Armbandsur • Läderarmband

ÖPPET onsdag – fredag  kl 14.00–17.00
Tel. 0281-100 38 • Lokstallet, Vansbro. 
VÄLKOMNA!

God jul 
önskar  
Lokstallet!

Träning & glädje!
Gym | Massage | Medicinsk laser | Personlig träning

Öppet varje dag 05-23  | Receptionen öppen: Mån-Tor 15.30-18.30
Magasinsvägen 1, Vansbro 0281-712 00  info@wdwellness.se 

Försäljning, reparation och service
0281-141 44


