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Maltdryckerna från 
Äppelbo Bryggeri 

sprids över landet 
SID 10-11

Många mil i bil 
för Jessica Geidnert SID 6–7

Vansbrosimningen planerar för 70-årsfest 2020 
SID 14-15
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0281-752 54

oskar.lundgren@nlsvvansbro.se

• Nyföretagarrådgivning

• Frågor kring ditt befintliga företagande

• Diskutera utveckling av en idé

Vi arrangerar även företagarfrukostar, 
 föreläsningar, seminarier och är en del 
av projektet Hållbar handelsutveckling i staden. 

Vi finns i Lokstallet i Vansbro, ingång D 

Välkommen 
att boka tid för besök! 

J AG TROR STARKT på att vi har det bästa 
framför oss. Det digitaliserade samhället 
målar ofta upp en bild som jag upplever 
som väldigt skev. Genom att sänka vår ofta 

höga förväntan kan vi vara mer nöjda med oss själva. 
För - det handlar inte om att göra det vi tycker om utan 
att tycka om det vi gör. Det är viktigt att känna sig nöjd 
och tacksam över det vi har. I det lilla finns det stora 
och i det kan alla hitta en trygghetsbas, men också 
spänning, tillhörighet och en plats att bli omtyckt på. 
Vi kan låta människor växa och få ett samhälle där alla 
orkar ge något tillbaka. Det här är behov som behöver 
tillgodoses för att vi ska trivas, tycka om det vi gör och 
betrakta oss själva som framgångsrika.  
 Många framgångsrika människor har förebilder. I 
vår kommun kryllar det av goda förebilder som vi kan 
inspireras av och på det viset bli en bättre version av oss 
själva.

 Jag tycker att alla som bor här ska sträcka på sig och 
känna sig stolta över det vi har. Det finns en otrolig 
kraft och framåtanda i Vansbro kommun. Vi behöver 
människor som har förmågan att vara nöjda med livet, 
vi behöver alla våra fina företag som utmärker sig gång 
på gång. I företagen finns företagsamma människor, och 
med företagen kommer skatteintäkter, sysselsättning, 
tillhörighet och stolthet, och även känslan av att vara 
behövd och eftertraktad. I Vansbro har vi en härlig 
mix av politiker, näringsliv, Näringslivssamverkan och 
andra positioner som alla vet vikten av företagsamma 
människor och företag. 
 För att kunna behålla det goda klimatet, en blomst-
rande bygd och kommun, måste vi vara rädda om våra 
unga människor, det är de som är framtiden. Vi ska 
därför investera i skolan och våra barn. Det kommer att 
ge en avkastning större än vi kan mäta. 
 Livskunskap borde införas på schemat i skolan, ju 
tidigare desto bättre. Tänk om alla barn fick chansen att 
lära sig att tycka om sig själva, vara tacksamma och att 
sänka sina förväntningar. Det fina är att det fungerar 
omvänt också: vi sänker våra förväntningar, vilket ökar 
graden av tacksamhet och vi blir mer tillfreds med oss 
själva. När jag blir stor ska jag bli politiker och arbeta 
för att införa livskunskap på schemat. Om det ska bli 
någon förändring måste vi sluta med det vi gör dåligt 
och istället börja med det som är bra! Då skapar vi 
förutsättningar för extrem framgång. 
 Vd:n på Walt Disney sa en gång: ”It ś all about how 
we do things around here”. Allt handlar om kulturer 
och vilka attityder vi accepterar. Vi får det vi fokuserar 
på och det vi accepterar. Många idéer och drömmar 
föds ur det faktum att vi bara behöver vara modiga i 20 
sekunder för att åstadkomma förändringar och mirakel. 
Så varför inte spendera 20 sekunder i ditt liv med att 
komma närmare tanken om att det bästa finns i framti-
den? Det är många gånger allt som behövs, 20 fjuttiga 
sekunder!
Cayenne Cranning Hillgren
ordförande Företagarna Vansbro

Det bästa finns
i framtiden
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Syfte: Tidningen Näringslivssamverkan i 
Vansbro kommun ska lyfta fram positiva 
och goda exempel på entreprenörskap och 
företagande i Vansbro kommun. Tidningen 
ska också vara en informationskanal 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 
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Omslag: Veronica Hellström och Farouk 
Aldabag kan summera ett mycket bra första 
år som ägare till mikrobryggeriet. 

Läs tidningen Näringslivssamverkan 
på internet! www.vansbro.se/narings-
liv-och-arbete.

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

 Fler nystartade företag

E

NYSTARTAT

Dalkullornas Begravningsbyrå 
med bas i Dala-Järna kan nu 
lägga verksamhetens första 
halvår till handlingarna. Lokala 
samarbeten, tillgänglighet 
och personliga begravningar 
och minnesstunder är viktiga 
byggstenar för företaget. 
– Viktigast av allt är dock mötet 
med människan och att vara den 
som stöttar och ger stabilitet i en 
svår tid, säger Iréne Gustafsson 
och Eva Strand som driver byrån. 

VA OCH IRÉNE fick idén 
om att starta en lokal 
begravningsbyrå efter 
att ha träffats på en 

minnesstund på Snöå Bruk där de 
båda serverade. Det ena ledde sedan 
till det andra.  
 – Vi vill kunna erbjuda det lilla 
extra, om man vill det, när det gäller 
exempelvis minnesstund, men också 
hjälpa till med juridiska frågor och 
allt annat praktiskt kring begrav-
ningen, säger Irené. 
 Dalkullornas har byggt upp ett 
lokalt nätverk med musiker, solister, 
näringsställen, jurister med flera för 
att kunna erbjuda det som efterfrå-
gas. Idag finns inte rätt eller fel när 
det gäller de här bitarna, utan det 

är fullt möjligt att ha en personlig 
begravning eller minnesstund 
efter egna önskemål. Och hjälpen 
finns oavsett om begravningen är 
borgerlig, kyrklig eller av annan 
trosinriktning.  
 – För oss handlar det om empati 
och fingertoppskänsla, säger Eva. 
 – Ingen fråga är för dum, det här 
är saker man inte tar reda på förrän 
man måste och då finns vi, om 
man vill, som en del i allt det som 
behöver göras. 
 – Vi känner stor vördnad inför 
att få förtroende att hjälpa till när 
anhöriga har fullt upp både känslo-
mässigt och praktiskt, avslutar Eva 
och Irené. A

Sammy Karlsson, Dala-Järna – blandat jordbruk

Ibrahim Al Karseh, Vansbro – livsmedelsbutik

Tobias Albinsson, Vansbro – mark- och grundarbeten

Rickard Sven Taring, Vansbro – åkeriverksamhet

Ulrika Johansson, Dala-Järna – produktion av artistiska verk

Max Landegren, Äppelbo – produktion av artistiska verk

Lifestyle Couple HB – postorder och detaljhandel via internet

Anna Gustafsson, Vansbro – skönhetssalong

Cecilia Johanna Maria Oud, Vansbro – arkitektkontor

Michael Palmqvist, Vansbro – fotoateljé

Sindy Walczok, Vansbro – städföretag

Mötet med människan i fokus

KÄLLA: BISNIS ANALYS 

Eva Strand och Iréne Gustafsson
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NOTERAT

CIRKA 25 FÖRETAG deltog när Vansbro Expo, den 

lokala företagarmässan, återuppstod under Vans-

brosimningen. Mässan arrangerades i en mobil större 

vagn precis i anslutning till Vansbrosimningens arena 

och Vansbro camping. Det fanns aktiviteter för barn 

i form av spel och olika pyssel, bland annat en mini-

hydraulcylinder att montera isär och ihop som ELM AB 

tillverkat speciellt för mässan. 

 På mässan delades det ut blommor från Vansbro 

Trädgård, näringslivstidning, turistinformation från Visit 

Dalarna. Besökarna kunde fotograferas i folkdräkter på 

bild vid en fotovägg, testa att beställa en våtdräktstvätt 

från en automat från Sterners och titta på fotoutställ-

ning av Jons Jonna Photo och fotograf Sofie Enander. 

Hemmadirekt.se hade placerat ut sköna utemöbler 

utanför mässvagnen och Monark bidrog med en 

eltransportcykel som kunde provcyklas. Övriga företag 

som deltog var Swedeprint, AE Reklam, Fönsterbacken 

Media, Kox In, Kollektion, Ritex/Sko-Centrum, Station 

Sågen, Tant Orange, Snöå Bruk, Nimatopaal, Hemköp, 

BoBe, HDL, Aspia, W-Dyk, Bergslagens spårservice AB 

och Lindesnäs Herrgård. A

Lyckat Expo under Vansbrosimningen

Det var många som besökte mässan, och nu planeras det en liknande satsning inför nästa år.  

Det första Daladrivet i Mora
I slutet av augusti arrangerades det allra första Daladrivet 
i Dalarna. Arrangörerna Annethe Andersson, Jörgen 
Malmberg och Hannah Risander kallar eventet för en 
festival där drivna människor som verkar och brinner för 
Dalarna kan hitta en mötesplats. Denna allra första upplaga 
av Daladrivet arrangerades i Mora. 2020 är det Ludvikas 
tur att stå som värdkommun. Daladrivet vill föra samman 
politiker, tjänstemän, entreprenörer och företagsledare, 
UF-företagare och alla andra som driver Dalarna framåt. 
Under festivaldagarna kunde deltagarna till exempel delta 
i passionspass, affärsverkstad mingel och middagssafari. 
Vansbros näringsliv representerades av Rickard Lyko, vd på 
Lyko.A
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NOTERAT

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

LYKO 
har passerat 
en miljard 
i omsättning
EN VIKTIG MILSTOLPE passerades under andra kvar-

talet 2019 då Lyko passerade en miljard i omsättning 

räknat på de senaste tolv månaderna. Största tillväxten 

finns inom onlinesegmentet, där omsättningen ökade 

med 44 procent jämfört med samma period 2018. 

Online står för 70 procent av Lykos totala omsättning. 

En positiv e-handelsupplevelse, ett brett sortiment 

och effektiv marknadsföring förklarar ökningarna. Nu 

fortsätter Lyko att satsa på den norska och den finska 

marknaden samt utveckla sitt butikskoncept med syfte 

att öka igenkänningen mellan webbplats och fysiska 

butiker. 

 – Summerat har den första halvan av 2019 inneburit 

stark tillväxt, ökade marknadsandelar, förbättrad lön-

samhet och bra kassaflöde. Lyko fortsätter att investera 

i tillväxt och för att bygga långsiktiga lönsamhetsförut-

sättningar, säger företagets vd Rickard Lyko. 

 Under första kvartalet 2020 ska Lykos flytt till de nya 

lokalerna intill E16 tre kilometer väster om Vansbro vara 

klar. Under hösten påbörjas flytten av alla lagervaror 

allt eftersom den avancerade automationen kring det 

robotiserade lagret installeras. Byggnaden är för övrigt 

klar och innehåller förutom lager också kontor, studio 

och butik. A
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Många mil i bil 
för Jessica
– Närvaron hos kunderna är oerhört viktig! 

Det säger Jessica Geidnert, försäljningschef för den 

svenska marknaden på Nimatopaal i Dala-Järna. Det blir 

periodvis långa resor och många nätter på hotell runt 

om i landet för Jessica. 

Jessica Geidnert, försäljingschef för svenska 
marknaden på Nimatopaal i Dala-Järna. 
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ÖSTEN ÄR STARTEN på nästa verk-
samhetsår för Nimatopaal som säljer 
glasstillbehör över hela Norden och har 
sin bas i Dala-Järna. 

 – Nu planerar vi nästa säsong och jobbar med nästa 
års priser och produkter, berättar 
Jessica.  
 Under oktober ska nyheterna inför nästa år vara klara 
så att de under vintern kan presenteras för grossisterna. 
 – Jag får ofta frågan vad jag gör under den här tiden 
på året i ett företag som jobbar med glasstillbehör, och 
kan svara att det är en otroligt intensiv och tidskrävande 
period, med mycket avtalsskrivande och många förhand-
lingar, berättar Jessica. 
 Hon är ansiktet utåt för Nimatopaal genom sitt jobb 
som Area Sales Manager Sweden, eller försäljningschef 
för den svenska marknaden om man så vill. 
 – Vi är en liten säljavdelning inom företaget med 
utesäljare, och vi har även ordermottagare och säljare 
inhouse, berättar Jessica. 
 Hon ansvarar för försäljningen av alla företagets 
produkter i Sverige utom gelaton (äkta hantverksmässigt 
gjord italiensk glass), som det satsas separat på eftersom 
det behövs en annan sorts service till kunderna, med 
bland annat utbildning. Där träffar säljaren slutkunden, 
något som Jessica inte gör så ofta i sitt jobb. 
 – Vi säljer in 90 procent av säsongens produkter 
till grossister, vilket betyder att vi i säljteamet jobbar 
mycket med att skapa intresse för hur kunden själv och 
även deras kunder i sin tur kan skapa merförsäljning 
genom fler exempelvis användningsområden för att 
förlänga säsongen, säger hon. 
 Hennes och övriga säljares uppgift blir därför att 
skapa intresse för glasstillbehören, presentera nyheter 
och visa fler användningsområden för produkterna för 
att förlänga säsongen. 
 – Vi jobbar mycket med att låta kunden bjuda in sina 
kunder till workshops där vi visar hur man förädlar och 
paketerar produkterna, till exempel genom att skapa 
glassmenyer, berättar Jessica.   
 – Menyerna med spännande smakkombinationer 
proffsigt fotograferade kan boosta vilken glassförsälj-
ning som helst, menar hon. 
 – Tvärtemot vad man kanske tror spar det också i 
längden tid då kunden får hjälp att snabbt välja sin glass. 
 Hon trivs utmärkt med sitt jobb, trots att hon en gång 
i världen var övertygad om att hon inte var en säljare. 
Det är främst under årets första månader som hon reser 
mycket. Hon gillar att köra bil men tycker ibland att 
kvällar och nätter på hotell blir enformigt. 

 – Vi skulle kunna komprimera och lägga in mer jobb 
på samma dag för att komma hem snabbare, men det är 
också viktigt att ta hand om sig själv och sova ordentligt 
när man jobbar ute så här, säger Jessica. 
 Nimatopaal har som policy att personalen ska ta 
hand om sig, att inte jobba för långa dagar ute på fältet. 
Det är intensivt att jobba med kundbesök, workshops 
och mässor, och viktigt med återhämtningen. 
 – Vi planerar också resorna minutiöst för att de ska 
vara så effektiva som möjligt. Tyvärr funkar det inte 
att åka tåg med alla produkter som vi behöver ha med 
oss, men vi försöker lägga rutterna så att vi kan göra så 
många besök som möjligt på samma resa, säger Jessica. 
 Hon reser varannan vecka under säsongen och har 
varannan vecka hemma på kontoret. Det är också en 
förutsättning för att få privatlivet som mamma till två 
tjejer i lågstadieåldern att fungera.  
 – Jag behöver också veckan inne på kontoret för att 
följa upp beställningar och planera inför nästa rutt, det 
är ett bra flöde att jobba så. 
 – Nimatopaal är ett fantastiskt företag att jobba för, 
säger Jessica vidare. 
 – Det är högt i tak, ofta aktiviteter för personalen, 
jag har inspirerande kollegor som alla har fullt upp men 
ändå hjälps vi åt när det behövs, fortsätter hon. 
 – Jag ser mig mer som en inspiratör som ska hjälpa 
våra kunder att sälja produkterna vidare i sin tur än som 
en säljare, konstaterar hon. A

Det är högt i tak, 

ofta aktiviteter för 

personalen, jag har 

inspirerande kollegor 

som alla har fullt upp 

men ändå hjälps vi åt 

när det behövs. 

H
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LÄRLINGSUTBILDNING

Öppettider
v. 39-42 Semesterstängt
v. 43-47 Tor-sön 14-20
v. 48-51 Tor-lör 14-18 JULBUFFÉ 19-21*
v. 52 Mån 13-16 
 Tis-tor stängt
 Fre-sön 14-20
från  v. 1   Tor-sön 14-20 

ryggasstugan.com  |  070-261 66 93  |  ryggasstugan@gmail.com

Ryggåsstugans julkasse
När ni köper en julkasse av oss 

får ni mer tid att umgås & ha det 
gott i jul! Se vår hemsida för 

innehåll & storlekar.
Bokas senast 8/12  Hämtas 23/12

* Julbuffé
Vi serverar ett urval 
av varma & kalla rätter.
Till det bröd & en dessertbuffé.
Vi bakar & lagar själva!
285 kr/pers 
10 kr/år barn 6-12 år
Förbokning krävs!

Företagare! Ta med era anställda 
på julbuffé. Boka i tid!
Vi kan även hjälpa till med jul-
klappar, kontakta oss för förslag.

STORT INTRESSE FÖR LÄRLINGSUTBILDNING 

Nu behöver Lärcentrum samarbeta 
med fler företag

Lärcentrum vill samarbeta med fler företag kring lärlingsut-
bildning. Det säger Lotta Oskarsson, studie- och yrkesvägs-
ledare och Susanne Hedberg Eriksson, rektor. 
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L ÄRLINGSUTBILDNING INNEBÄR ATT 
minst 70 procent av studietiden förläggs 
på arbetsplatsen med arbetsplatsförlagt 
lärande. Arbetsgivaren står för handledare 

och den som studerar ska vara en del av verksamheten 
och följa arbetstider och arbetsuppgifter. Cirka 30 
procent av studietiden är sedan teori, exakt andel är 
beroende på vilka teoretiska kunskaper som behövs. 
 – Just nu har vi sju personer ute i lärlingsutbildningar, 
vilket är jättebra, säger Susanne. 
 De sju lärlingarna studerar till kock, undersköterskor, 
CNC-operatörer, målare och svetsare. De har sina 
studieplatser på företag i kommunen och förhoppningen 
är att de kan få jobb där eller på något annat företag 
efter utbildningstiden. 
 – När det gäller vårdområdet har vi ett speciellt 
koncept som vi ska arbeta fram under hösten, berättar 
Susanne vidare. 
 Det saknas lärlingsplatser inom bland annat industri, 
fordon, måleri, VVS och bygg. Lärcentrum jobbar också 
tillsammans med Näringslivssamverkan för att hitta 
företag som kan ta emot lärlingsstuderande. 
 – De företag som tagit emot har varit så positiva, 
och tyckt att det varit utveckling även för dem, säger 
Susanne. 
 Lotta Oskarsson är ny SYV på Lärcentrum sedan 
1 juli i år. Behöver man vägledning kring studier som 
vuxen kan man vända sig till henne. 
 – Det som också är bra med lärlingsutbildningen är 
att man får gymnasiebetyg som man sedan har med sig, 
vilket jobb man än vill söka, förtydligar hon. 
 – Det finns ju också andra sätt att utbilda sig som 
vuxen, det är bara att höra av sig om man har funde-
ringar kring yrken eller studier, eller bara tankar om att 
göra en förändring i sitt liv, avslutar Lotta. A

I tre år har Joakim Aune dagpendlat 
från hemmet i Malung till jobbet på 
Lyko i Vansbro. 

 – Jag trivs jättebra, speciellt med alla kollegorna och 
dagarna går så snabbt här, säger han. 
 Han låter stolt när han berättar att han fick jobbet 
på Lyko som en av fem personer bland 200 sökande. På 
lagret, på avdelningen som kallas ”pack och plock” har 
Joakim sin arbetsplats. Här varieras arbetsuppgifterna 
och från att tidigare kört mycket truck är det idag mer 
jobb i Pater Noster-systemet med inleveranser och plock 
för utleveranser av varor. 
 I Joakims team jobbar sex personer, och de ingår i 
sin tur i en större arbetsgrupp. Joakim gillar att det är 
många aktiviteter för personalen, det är utvecklande 
och teambildande – och roligt förstås. 
 – I framtiden känner jag att jag skulle kunna tänka mig 
nya utmaningar och större ansvar, och de möjligheterna 
vet jag finns i det här företaget om man visar framföt-
terna, säger Joakim. 
 – Det skulle vara roligt att lära sig något nytt, exem-
pelvis inom inköp, och jag vill växa och få mer ansvar 
men ändå försiktigt och i min takt, fortsätter han. 
Nu stundar flytten till den nya lagerbyggnaden som är 
minutiöst planerad under hösten. För lagerpersonalen 
innebär det såklart en hel del utmaningar. 
 – Det viktigaste är ändå att kunden ska bli nöjd 
i slutändan, det är ett gemensamt mål för oss alla i 
personalen och något som vi jobbar för gemensamt, 
avslutar Joakim. 

Sju personer utbildar sig just nu 

i gymnasial lärlingsutbildning via 

Lärcentrum i Vansbro, och minst lika 

många till står på kö och vill påbörja 

utbildning. Nu behöver Lärcentrum 

samarbeta med fler företag, något som 

rektor Susanne Hedberg Eriksson och 

studie- och yrkesvägledare (SYV) Lotta 

Oskarsson jobbar mycket med i höst. 

Ett annonssamarbete med Lyko.se

LYKOSPALTEN

Utvecklande 
och roligt arbete 
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S EX OLIKA SMAKER finns nu av den för 
Sverige unika maltdrycken som produceras 
på Äppelbo Bryggeri i Äppelbo. 
 – Drycken är helt unik för Sverige, men 

vanlig i exempelvis USA, Dubai och Turkiet – dock i en 
betydligt sötare variant, berättar Veronica. 
 – Vi använder mer naturliga råvaror och mycket 
mindre socker i våra drycker, säger hon. 
De sex smakerna har alla släppts sedan Veronica tog 
över företaget tillsammans med Farouk Aldabag och 
Rania Aldabag för ett år sedan. Rania studerar fortfa-
rande och är inte så aktiv i företaget ännu. 
 Planen är att det totalt ska finnas tolv olika smaker av 
maltdrycken, ett lagom antal för ett mikrobryggeri. 
 – Dessutom håller vi på att ta fram en energidryck 
med naturliga råvaror, och så ska ölbryggningen komma 

igång igen under kommande året, säger Veronica. 
 Bryggmästare är Per-Erik Pea Eliasson som en gång 
grundande bryggeriet. Nu är han kvar som anställd 
och aktieägare i företaget. Först kommer en folköl, 
sedan planeras för lager, stout och enbärsölen. Musten, 
lingondrickan och enbärsdrickan som funnits tidigare 
kommer också tillbaka. 
 Företaget jobbar för närvarande på högtryck för att 
hinna leverera maltdryckerna ut till kunderna. Det är än 
så länge främst i Dalarna som drycken finns i butikshyl-
lorna, men det börjar också komma förfrågningar från 
övriga landet och även utlandet. 
 – Vi ser just nu över möjligheten att exportera, det 
handlar om hur marginalerna ser ut för oss om det är 
lönsamt i de mindre mängder som vi kan producera, 
säger Veronica. 
 – Vi behöver se till att mätta hemmamarknaden först 
och främst, och vi tänker kvalitet före kvantitet, säger 
Farouk. 
 Mycket arbete läggs på försäljningsbiten, med 
kundmöten och mässor till exempel. I november finns 
Äppelbo Bryggeri till exempel på mässan Food & Wine 
i Stockholm. 

ÄPPELBO BRYGGERI:

Veronica Hellström, Farouk Aldabag och Rania Aldabag (ej med på bild) driver Äppelbo Bryggeri i Äppelbo. Deras malt-
drycker har sålt över all förväntan under det första året som de producerats i mikrobryggeriet. 

Bra första år 
för nya ägarna

Maltdryckerna från Äppelbo Bryggeri ser ut att bli 
en succé. Just nu levereras 100 kartonger dryck i 
veckan, bland annat till ICA Maxi-butikerna runt 
om i Dalarna och även en del utanför länet. 
 – Det har gått långt över förväntan, säger 
Veronica Hellström, vd i företaget. 
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Ditt lokala tryckeri!
Dekaler, bildekor, skyltar, banderoller, beach�aggor, 

rollups, a�scher, kuvert, visitkort, tryck på textil, 
arbetskläder, t-shirts och mycket mer!

Lärlingsutbildning för vuxna 
Utbilda dig till ditt drömyrke genom lärlingsutbildning! 
Utbildningen sker till ca 70% på ett företag 
och kan variera från 1–4 terminer.
Du som företagare har förmånen att genom lärlingsutbildningen 
rekrytera för framtiden! 

Intresserad av att gå utbildningen eller ta emot en lärling?
Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare Lotta Oskarsson, 
telefon: 010-121 97 58 eller e-post: lotta.oskarsson@vduf.se 

Kontakta mig 
om företagsförsäkring

och företagsfordon!
Marcus Windahl
Företag Sak & Motor

023-930 17, 070-315 86 00
marcus.windahl@dalarnas.se

Moravägen 4, Box 49,  782 31 Malung
www.dalarnas.se

 – Där riktar vi oss till restaurangbranschen, då vi 
vill marknadsföra vår dryck dels som ett alkoholfritt 
alternativ, dels som en ingrediens i drinkar, berättar 
Veronica. 
 När bryggeriet går för fullt bryggs 16 kubikmeter 
dryck i månaden. Det betyder att cirka 100 kartonger 
maltdryck per vecka lämnar lastkajen. Det är ett till 
ytan litet bryggeri så för att kunna hålla ett större lager 
bygger företaget ett sådant i Sågmyra. Produktionen 
flyttar de dock inte på, de har blivit så väl mottagna i 
Äppelbo och har långsiktiga planer för verksamheten 
där. 
 – Det är bra läge här och vi trivs så bra både med 
hyresvärden och övriga i byn. De har varit otroligt 
hjälpsamma och tillmötesgående sedan vi tog över 
verksamheten här, säger Farouk. 
 Visionerna inför framtiden är stora. Utvecklingspla-
ner av både lokaler och verksamhet finns i massor. Och 
läget med närheten till Dalafjällen är perfekt tycker 
Veronica och Farouk. 
 – Att driva företag på landsbygden är en styrka och 
vårt företag har verkligen hjärtat här i Äppelbo. 
 – Här vill vi utvecklas och skapa arbetstillfällen, 
avslutar Veronica. A

FÖRETAGSFAKTA 

Äppelbo Bryggeri
www.appelbobryggeri.se

Ägare Veronica Hellström, Farouk Aldabag, 
Rania Aldabag

Startades Togs över av nuvarande ägare 2018. 

Verksamhet Mikrobryggeri som producerar 
maltdrycker i olika smaker. Startar även inom 
kort ölbryggningen igen och producktion av 
must, lingondricka, enbärsdricka och energi-
dryck. 

Antal anställda 5 
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I NOVEMBER ARRANGERAS 
WORKSHOPS vid tre tillfällen 
för företagare i området kring 
Malung-Sälen och Vansbro. Temat är 
ledarskap i organisationer som växer 
och workshopparna leds av Anders 
Landgren, ledarutvecklare, som 
visar hur man som ledare bygger en 
verktygslåda som underlättar arbetet 
och ger nya insikter. 
 Workshop-serien riktar sig till led-
are i ägarledda företag. Tillsammans 
med seminarieledaren och ett nätverk 

TANKESMEDJAN FORES OCH 
Studieförbundet Vuxenskolan 
arrangerade i början av september 
en frukostspaning på Värdshuset 
Flottaren i Vansbro dit personer 
med ett samhällsintresse bjöds in att 
närvara. Lena Holmestig från Fores, 
Christina Jolhammar från Studieför-
bundet Vuxenskolan och Andreas 
Hedbom, vd Leksands IF och tidigare 
vd på Monark Exercise i Vansbro, 
ledde spaningen. Andreas berättade 

som inledning om sitt nuvarande 
uppdrag som vd i idrottsföreningen, 
och diskussionerna fortsatte sedan 
kring frågor som skolans vikt för en 
kommun, hur man kan jobba med 
kompetensförsörjning i en mindre 
kommun som Vansbro, utbild-
ningsfrågor, hur man får fler unga 
att engagera sig i föreningsliv och 
politik, vidareutbildning i arbetslivet, 
kommunala servicens betydelse för 
inflyttningen och mycket annat. På 

bilden ses de närvarande: Jonna 
Andersson, Jons Jonna Photo, Conny 
Blixt, vd Nimatopaal och ordförande 
i Näringslivssamverkan, Andreas 
Hedbom, vd Leksands IF, Jessica 
Brännkärr, Nimatopaal, Marie Svan, 
Marie Svan AB, Christina Jolhammar, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Isak 
Aarnseth, Vansbro Utbildningscenter, 
Theres Johansson, Vansbrosimningen 
och Lena Holmestig, Tankesmedjan 
Fores. A

Frukostspaning med utvecklingsfokus

Ledarskapsutbildning med ALMI

Workshop-serien 
arrangeras vid tre tillfällen: 
12/11, 19/11 och 26/11 
på Hotell Sankt Olof, Malung. 
Priset är 1000 kronor per deltagare. 
Intresseanmälan och frågor till:
Mats Jacobsson
mats.jacobsson@almi.se 
0243-48 88 62

på cirka 15 deltagande företagsledare 
i liknande situation gås förändrings-
processernas olika faser igenom. A
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Ring för mer info!
070-523 32 50

anna@stadohemservice.se

Utnyttja

     RUT-avdraget!Får du tiden att räcka till?
Ekonomi • Administration

Deklarationer

070-228 02 38 

Produktion av bl.a. broschyrer, 

REKLAMBYRÅN
som använder hela färgskalan

Gluten- och mjölkfria 

Ring för mer info!
070-523 32 50

anna.ivars@lokstallet.net

UTNYTTJA 

RUT-AVDRAGET!

Fastighetsbolaget 
i Vansbro AB

Västerlånggatan 2
Tel 070-523 32 50

Lediga lokaler i centrala Vansbro

Fastighetsbyrån  
Vansbro & Gagnef

tel. 0241-520 10  
www.fastighetsbyran.se/gagnef

Dygnet-runt-öppet på Baggården
KRISTINA ENGMAN OCH GUNNAR LUNDAAHL på 
Baggården har ekologisk odling av grönsaker och 
blommor i Kvarnåker i Dala-Järna. I sommar har de haft 
sin lilla gårdsbod öppen för självbetjäning dygnet runt. 
Många olika sorters grönsaker och dessutom självplock 
av blommor har erbjudits kunderna. Ett roligt och mycket 
trevligt initiativ! A

Föreläsning om ägarskifte 
och affärsutveckling
ALMI BJUDER IN till en föreläsning om ägarskifte 
och affärsutveckling den 8 oktober på hotell Sankt 
Olof i Malung. 

Eventet startar med fika kl 15 och föreläsningarna 
pågår 15.30 – 17.00. 

För information och anmälan se almi.se/dalarna och 
leta reda på Kalendariet. 
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VANSBROSIMNINGEN 70 ÅR

Tel: 076-251 32 39  info@swedeprint.eu  Järnvägsgatan 28, 786 31 VANSBRO

T

 

 
 

Med vårt team av konsulter har vi samlat de kompetenser du behöver 
när du har frågor om arbetsmiljö, hälsa och personal.
Välkommen att höra av dig så berättar vi  vad Adleva kan bidra med i din verksamhet.

Vansbro – Mora – Leksand   0247-135 85 (vxl.)  info@adleva.se   www.adleva.se

ETT HÅLLBART ARBETSLIV 
I HELA DALARNA

OMAS BÖRJADE SITT jobb 1 juni i år, 
medan Jan Palander fortfarande var kvar 
som generalsekreterare. 
– Det känns jättebra att ha fått gå bredvid 

under sommaren och under evenemanget, säger han. 
Vansbrosimningen är dock inte på något sätt obekant 
för honom. Han är tidigare tävlingssimmare och har 
simmat Vansbrosimningen 13 gånger. Första gången i 
början av 1980-talet. I Vansbro har också farmor Berta 
och farfar Oskar, med efternamnet Viker funnits, och 
Tomas pappa Lennart var uppväxt här. 
 – Ibland känns det lite som om livet går i cirklar, 
klart att hjärtat klappar lite extra för Vansbro, säger 
han. 
 På Tomas och medarbetarnas agenda inför framtiden 

Nya generalsekreteraren redo för 

Vansbrosimningens 70-årsjubileum
Tomas Viker är ny generalsekreterare på 
Vansbrosimningen och rivstartar sitt uppdrag med 
planering inför nästa års 70-årsjubileum. 
– Det ser jag verkligen fram emot, vi ska jobba för 
att visa upp Vansbro och Vansbrosimningen från 
sina bästa sidor, säger Tomas, som har ett hjärta 
som klappar lite extra för bygden tack vare sitt 
ursprung. 

Tomas Viker är ny generalsekreterare på 
Vansbrosimningen. 



15

VANSBROSIMNINGEN 70 ÅR

TACK!
Till alla funktionärer, partners, 

deltagare och åskådare för ännu ett 
fantastiskt evenemang.

Anmälan till Vansbrosimningen 2020 öppnar 1 oktober.

Vi utför små och stora byggprojekt 

-Om, till och nybyggnationer

- Grundisolering
- Byggplåt

-Murningsarbeten
-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 

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

070-350 07 69 

Nya generalsekreteraren redo för 

Vansbrosimningens 70-årsjubileum
står nu närmast planering av 70-årsfirandet av Vans-
brosimningen 2020. Planeringen är i full gång och det 
kommer att märkas på olika sätt att simeventet jubile-
rar. 
 – Vi kommer också att bjuda in till ett möte i oktober 
för att fånga upp idéer och tankar från vad närings- och 
föreningsliv skulle vilja bidra med under firandet (se mer 
på sidan 20). 
 – Vi i Vansbrosimningen har fullt upp med att 
arrangera simloppen, vi behöver vara fler som jobbar 
med kringarrangemangen, säger Tomas, som hoppas på 
stort intresse. 
 Tomas har en bakgrund inom simning och triathlon. 
Han har varit klubbchef i Falu SS och en period också 
sportchef på Svenska Triathlonförbundet med placering 
i Göteborg. Idag är han bosatt i Torsång och kommer 
att pendla till jobbet. 
 Känslan för Vansbro är en av hans styrkor i jobbet, 

men också den livslånga erfarenheten av idrottsrörelsen. 
Han är också en god organisatör och har ett entrepre-
nörstänk. 
 – Jag vill utveckla Vansbrosimningens betydelse 
för bygden mer, och till exempel få våra deltagare och 
besökare att stanna några dagar extra i kommunen, 
säger han. 
 – Vi ska inte nödvändigtvis växa ännu mer när det 
gäller antalet deltagare utan satsa mer på kvalitet, så att 
de som kommer vill komma tillbaka och stanna längre 
tid. 
 – Hela familjen ska trivas här under vårt evenemang 
och för att klara det måste vi ha näringsliv och fören-
ingsliv med oss. 
 Vansbrosimningens fastighet behöver snyggas till och 
arenan ses över. Tomas är väl medveten om Plaskets 
betydelse för vansbroborna. 
 – Vi ska absolut se över om vi kan utveckla arenan 
så att den kan användas av fler under större del av året, 
säger han. 
 – Det är en vältrimmad organisation som jag kommit 
till och allt rullar på fantastiskt bra, från kansliet 
till alla volontärer och andra samarbetspartners. Jag 
trivs väldigt bra och ser fram emot nästa sommar och 
speciellt då 70-årsfirandet, avslutar Tomas. A
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Tel 0281-758 40
www.sepson.se

Simm

LANTLIGT BOENDE • tel 070-537 49 21

På väg till fjällen?
Boka boende hos oss! Äppelbo

Friggebod • Lägenheter • Hus • Husvagns- och tältplatser

Tel 070-273 08 06  •  NORDANÅKER 22, DALA-JÄRNA

Salong Jeanette
Allt under samma tak!

Butik med kvalitetsprodukter inom färg, golv, kakel 
och klinkers. Vi utför även måleri och golvarbeten.

Besök oss i vår butik i Dala-Järna!
Tfn 0281-59 60 40, öppet: mån–fre 10–18 Lör 10–13

DET HÄR ÄR en jättebra 
och enkel service för 
arbetsgivarna där de 

enkelt kan söka efter kompetens 
inom ett valfritt geografiskt område, 
säger Joakim Palm, Arbetsförmed-
lingens ansvarige för Rekryterings-
guiden i Vansbro. 
Tjänsten har funnits i några år på 
Arbetsförmedlingens hemsida. Nu 
lanseras den även på kommunernas 
hemsidor för de som vill – och det 

är stort intresse. Arbetskraftsbristen 
är fortfarande stor även om det 
förespås en dämpning i högkonjunk-
turen och många arbetsgivare lägger 
mycket tid och energi på att hitta 
kompetens till sina verksamheter. 
Med Rekryteringsguiden kan 
arbetsgivare snabbt får en överblick 
över de som är arbetssökande i 
aktuellt geografiskt område eller 
inom en yrkesgrupp. 
 – Arbetssökande som skriver in 

sig hos oss på Arbetsförmedlingen 
väljer själva om de vill finnas 
tillgängliga på Rekryteringsguiden, 
och det är sedan arbetsgivaren själv 
som tar kontakt om intresse finns, 
berättar Joakim. 
 Mattias Christianson på Närings-
livssamverkan i Vansbro har varit 
Joakims kontaktperson när det 
gäller guiden och nu är det klart 
att den också kommer att finnas på 
Vansbro kommuns hemsida, under 
fliken som heter Näringsliv. Här kan 
arbetsgivare gå in och registrera sig 
för att jobba enkelt med sin rekryte-
ring. 
 – Det här är en superservice för 
kommunens arbetsgivare, säger 
Mattias. 
 Arbetsförmedlingen förenklar 
därmed matchningen mellan 
arbetsgivare och arbetssökande, 
men kommer att fortsätta jobba med 
de personer som står längre från 

Nu blir det enklare att använda 

Rekryteringsguiden
Arbetsförmedlingens webbjänst Rekryterings guiden är ett enkelt 

matchningsverktyg för arbetsgivare och arbetssökande. Nu blir 

guiden enklare att använda genom att den blir tillgänglig på 

kommunens hemsida. Vansbro är en av hittills 65 kommuner i landet 

som anslutit sig till tjänsten. 
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ring 0281-103 78 www.maserfrakt.se

Container för flera behov
trä • brännbart • deponi • skrot
 
Vi säljer grus • berg • sand • salt

Maserfrakt – en del av din vardag

Telefon 0281- 48 19 90   www.sals.se   info@sals.se

arbetsmarknaden för att även de ska 
bli tillgängliga för jobb i framtiden. 
 – Vi har också goda möj-
ligheter att gå in med stöd för 
språkutveckling vid exempelvis 

introduktionsjobb, är man intresse-
rad av det går det bra att kontakta 
oss, säger Joakim. 
 Arbetslösheten i Vansbro kom-
mun är fortsatt mycket låg, i juli 

månad 2019 fanns enligt Arbets-
förmedlingens månadsstatistik tio 
öppet arbetslösa personer i kom-
munen och åtta som var inskrivna i 
någon form av aktivitetsprogram. A

Mattias Christianson, Näringslivssamverkan och Joakim Palm, Arbetsförmedlingen är glada över att Rekryteringsguiden nu 
lanseras på kommunens hemsida. 

Nästa nummer 

av tidningen 

Näringslivssamverkan 

kommer den 9 december. 

Sista dag 

för annonsbokning 

är 30 oktober. 

samverkan
 NR 3 A 2019

i Vansbro kommunEN TIDNING SOM LYFTER NÄRINGSLIVET I VANSBRO
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ARBETSGIVARFRÅGOR

Ett rikt föreningsliv och en aktiv 
fritid i Vansbro kommun!

Besök vansbro.se

Bra boende
God service 
Boinflytande

Tel 0281-75 400  www.vansbrohem.se

Hela kommunens
bostadsföretag!

Tillverkning av hydraulcylindrar och gripklor
0281-202 61 www.elmab.se

JORDVÄRMEPLÖJNING, SCHAKTARBETEN, 
ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR, BUSKRÖJNING MM

KRAV-odlad potatis
köper du hos oss!
Ekologiskt griskött kan beställas
för leverans i höst

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

Arbetsgivarfrågor på agendan 
när industriföretagen träffades

Kompetensförsörjningen 

var en av de frågor som 

diskuterades när arbetsgivare 

från industriföretagen i 

Vansbro och Malung-Sälens 

kommuner bjöds in till ett 

möte i somras. Arrangörer var 

arbetsgivarorganisationen 

Teknikföretagen med 

rådgivare Lars Johansson i 

spetsen. 

 – För oss som organisation 

är det viktigt att träffa 

företagen innan den nya 

avtalsperioden startar, 

men det finns också 

ett allmänintresse från 

företagen för att diskutera 

arbetsgivarfrågor, säger han. 

Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen arrangerade en träff i Vansbro på 
försommaren. På bilden: Lars-Olov Liss, SALS, Torbjörn Fransson, Svetslego, 
Lars Johansson, Teknikföretagen, Owe Westerberg, Olsson & Jansson AB, Åsa 
Johansson, Arbetsförmedlingen, Kalle Dahl, Arbetsförmedlingen, Christer Hesse-
born, Svetslego, Erik Gyllenvåg, Lärcentrum, Alf Larsson, HDL, Robin Lundin, 
Waltech, Oskar Lundgren, Näringslivssamverkan och Susanne Hedberg Eriksson, 
Lärcentrum.
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SLANG OCH LEDNINGSK OMPONENTER

Hydroscand är marknadsledande inom slang och 
lednings-komponenter i Skandinavien. I Vansbro 
ligger vår butik för både företag och privatpersoner 
på Kyrkbyvägen 1 (brevid Lyko).

Öppet måndag – fredag  07.00–16.00 | Tel: 0281-299 90
Lunchstängt 12.00–13.00 

 

Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet 
för Dig som kund i begravning eller juridiska ärenden.   
Vi är en etablerad lokal begravningsbyrå med lång erfarenhet 
och kunnande. Vi är underställda SBF´s (Sveriges Begravnings-
byråers Förbund) regler när det gäller prisinformation, tystnads-
plikt, etik, arbetsmetoder och utbildning samt hantering av  
reklamationsärenden. 

Varmt välkommen till Begravningsbyrån Brandser

Begravningsbyrån Brandser
Järnvägsgatan 52, 786 31 Vansbro 

0281-140 36             brandser.se

MALUNG-SÄLEN OCH Vansbro har de här frå-
gorna tidigare diskuterats inom organisationen 
Industrikraft. Den konstellationen är dock lagd 
på is sedan några år tillbaka, och ser inte ut att 

återuppstå i just den formen för tillfället. Istället kan det 
bli fler träffar arrangerade av Teknikföretagen. 
 På mötet i somras där Svetslego i Vansbro var värd, 
deltog förutom Lars Johansson från Teknikföretagen, 
Susanne Hedberg Eriksson och Erik Gyllenvåg från 
Lärcentrum i Vansbro, Oskar Lundgren från Närings-
livssamverkan, Åsa Johansson och Kalle Dahl från 
Arbetsförmedlingen samt representanter från industri-
företagen i de båda kommunerna. 
 – Målet är att träffas cirka tre-fyra gånger per år, och 
gärna ute på företagen så här som vi gjorde hos Svets-
lego, säger Lars. 
 Rekrytering och kompetensförsörjning stod bland 
annat på agendan på det mötet, men det är upp till 
företagen vilka frågor som ska lyftas och vilka gäster 
som kan bjudas in. 
 – Det är jätteviktigt att det här blir på företagens 
villkor, säger Lars.A

Välkomna på informationsmöte 
om handelsprojektet 

Hållbar handelsutveckling i staden
Informationsmöte om ett projekt som riktar sig till
• företag som jobbar med försäljning
• fastighetsägare med kommersiella lokaler
 
Vi träffas i Dala-Järna alternativt Vansbro 
i oktober enligt följande: 

onsdag 9 oktober kl 8–10 
Annexet på Dala-Järna Hotell

torsdag 10 oktober kl 8–10 
Flottaren i Vansbro
 
Näringslivssamverkan bjuder på frukost!
Anmälan till info@nlsvvansbro.se. 

I
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NOTERAT

tel 0281-59 49 90  www.waltech.se

 tel  0281-101 11   www.vansbroel.se

- SERVICE
- SUPPORT
- PRISER
- SORTIMENT

Järnvägsgatan 56, Vansbro

BRA

Transport & Entreprenad
Tel 0281-717 33   www.sevabab.se

Maskinförarutbildning 
som klarar kraven

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

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

RADANNONSER

NÅS DALA-JÄRNA VANSBRO

VANSBRO BIBLIOTEK

VANSBRO 
UTBILDNINGSCENTER

ÄPPELBO

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

Vansbrosimningen firar 70 år 
– vill din organisation medverka? 
VANSBROSIMNINGEN I SAMARBETE med Visit 
Dalarna, Näringslivssamverkan och Vansbro kommun 
bjuder in intresserade organisationer till en diskussions-
kväll inför 70-årsjubileet 2020. 

Mötet blir den 9 oktober klockan 18–20 på Värdshuset 
Flottaren. Har du frågor kan du kontakta Näringslivs-
samverkan eller Vansbrosimningen. Välkomna!
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VANSBRO NEXT

D ET ÄR SJÄTTE 
året som Vansbro 
kommuns näringsliv 
i form av organisa-

tionen Vansbro Next utsett unga 
talanger från kommunen som stöttas 
i sin idrotts- och kulturutövning 
under ett år. På Vansbro Nexts 
facebooksida kan man följa deras 
aktiviteter och tävlingar. Under 
sommaren har skidskytten Märta 
Andersson till exempel tävlat i SM i 
rullskidskytte med två åttondeplat-
ser som resultat. För Alfred Eriksson 
blev det en guldmedalj i J-SM i 
rullskidskytte. Alfred tävlar i både 
skidskytte och längdskidor. Han var 
också kransmas under Vansbrosim-
ningen. Stephanie Elovsson-Jägmo 
har turnerat med sina buktalar-
dockor, och bland annat framträtt 
i Säterdalen, i Lokparken i Vansbro 
under Parvellöpet, på Guldmark-
naden i Dala-Järna och i Fagersta. 
Melvin Morén har kunnat träna lite 

Aktiv sommar 
för talangerna i Vansbro Next

Årets Vansbro Next-talanger Märta Andersson, skidskytte, Michelle Cranning 
Hillgren, hästhoppning, Stephanie Elovsson-Jägmo, buktaleri, Alfred Eriksson, 
längdskidåkning och skidskytte samt  Melvin Morén, freeski kan summera en 
aktiv sommar. 

tack vare vattenskidåkning bland 
annat och han har blivit uttagen till 
juniorlandslaget i sin sport freeski 
i vinter. För Michelle Cranning 

Hillgren som tävlar i hästhoppning, 
har sommaren inneburit bland 
annat tävlingar på EM i Holland. A

Michelle Cranning Hillgren, hästhopp-
ning

Stephanie Elovsson-Jägmo, buktaleriMelvin Morén, freeski
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REPORTAGE

FÖRETAGSFAKTA

Äppelbo vandrarhem 
och camping AB

facebook.com/Äppelbo-Vandrarhem-
Camping

Ägare Jon Lund och Jonas Larsson

Startades Juni 2019

Verksamhet Vandrarhem och camping 

Antal anställda 1

VI SIKTAR PÅ att utveckla verksamheten året 
runt, säger Mona Helmersson som arbetar som 
allt-i-allo i företaget. 

 – Idéer finns om att satsa på samarbete med hund-
klubbar, hyra ut cyklar, samarbeta med olika föreningar 
inom friluftsliv då vi har både vandringsleder och 
skidspår i närheten, säger hon. 
 – Ett sommarcafé med enklare fika och glass planeras 
inför nästa sommar och sedan vill vi hitta samarbeten 
med företagen både här i bygden och runt om i Dalarna.
 Det planeras också för renovering av huvudbyggnaden 
på fastigheten. Vandrarhemsrummen på nedervåningen 
ska bland annat renoveras där. 
 Även rummen på övervåningen som tidigare användes 
av secondhandbutiken i Äppelbo Gemenskaps regi 
kommer att renoveras. 
 Till fastigheten hör också fristående stugor med 
lägenheter för permanentboende samt rum med vandrar-
hemsstandard för uthyrning kortare tid. 
 – Det verkar vara stort intresse för lägenheter och 
boende i Äppelbo då alla lägenheter på fastigheten är 
uthyrda och vi ser ett ökat intresse för att hyra våra 
vandrarhemsrum på månadskontrakt, berättar Mona.
 Verksamheten kommer att satsa på uthyrningen av 
rum och lägenheter. Secondhandbutiken som fanns i 
lokalerna tidigare kommer inte att återuppstå i det här 
företagets regi. 
 – Däremot hoppas jag kunna arrangera den traditio-
nella marknaden igen med lokala knallar, i alla fall en 
gång per år, säger Mona.
 På fastigheten finns även en lekpark och vid älven 
finns möjligheter att bygga brygga och kanske även ha en 
båt för uthyrning för fiske till exempel. En badtunna och 
bastu planeras och även grillplats och kanotuthyrning.
Det finns även planer för en camping, vilket kräver en 
servicebyggnad med toaletter och duschar.
 – Vi har många idéer, vi får se vad som hinns med 
redan inför nästa sommar då det också måste sökas 
bygglov och olika tillstånd, säger de nya ägarna Jon och 
Jonas. 

 – Där är vi tacksamma för kommunens byggavdel-
nings engagemang och hjälp med bygglovshanteringen 
hittills. Vi är även tacksamma för att folket i Äppelbo 
har tagit emot oss med öppna armar, säger de båda 
vidare.
 Mona jobbade på Äppelbo Gemenskap tidigare och 
tycker att det är jättekul att hon fick jobba kvar när det 
nya företaget tog över. Förutom uthyrningen av rum och 
allt som hör till det jobbar Mona med fastighetsskötsel 
av alla de slag och förstås utveckling av verksamheten.
 – Under sommaren har vi haft bra beläggning under 
exempelvis Vansbrosimningen. Ägarbytet blev klart lite 
i senaste laget för att hinna med marknadsföringen inför 
den här sommaren, men till nästa år är vi mer beredda, 
säger hon.  A

Älvgården blir 
vandrarhem och camping
Jon Lund och Jonas Larsson från Eskilstuna är 
sedan i juni i år nya ägare till Älvgården i Äppelbo 
som tidigare varit Äppelbo Gemenskaps lokaler. 
Nu har verksamheten fått nytt liv genom duons 
företag Äppelbo vandrarhem och camping AB. 

Äppelbo vandrarhem och camping finns sedan juni i år på 
Älvgården i Äppelbo. Mona Helmersson jobbar i verksam-
heten och ser fram emot hösten med bland annat renove-
ringar av fler rum. 

”
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MATTIAS DRIVER OCKSÅ 
Win X Energi som säljer och 
installerar värmepumpar från 
Mitsubishi samt jobbar med 
fjärrvärmemätare och drift av 
fjärrvärmeanläggningar. 
– Konstigt nog så känns det 
ändå som att varva ner nu när 
jag förvärvat snickeriet, säger 
Mattias. 
     Han förklarar att han nu 
kommer att ha Vansbro som 

bas för båda bolagen och att det förhoppningsvis blir lite 
mindre resande för honom i jobbet. 
 Vansbro snickerifabrik startades 1939 och har i 
huvudsak tillverkat kök under det väletablerade varu-
märket Vansbrokök. Den höga kvaliteten har varit ett 
signum och det kommer den att fortsätta vara också 
i Mattias regi. Företaget kommer förutom köksinred-
ningar även att jobba vidare med produktionen av bland 
annat badrumsinredningar och garderober. De har även 
en hel del inredningsdetaljer som lampor och dekoratio-
ner i lager. 
 – Tanken är att vi ska vara ett naturligt val när man 
ska renovera eller byta sitt kök, oavsett om det gäller 

hela inredningen eller exempelvis byte av bänkskivor, 
komplettering av gångjärn eller lackering av luckor, 
säger Mattias. 
 – Vi menar att vi är rätt i tiden när det gäller våra 
produkter, med tanke på hållbarhet och miljö. Här är 
närproducerat och det går att välja hållbara material 
på våra produkter. Och framför allt går våra kök att 
renovera och på det viset ha länge. 
 – Vi kommer även att åta oss legoarbeten inom 
snickeri och målning, säger Mattias. 
 För att nå ut med produkterna bygger företaget ett 
nätverk av återförsäljare, både nya och de som tidigare 
funnits, runt om i landet. Visningskök finns på plats 
i snickeriet i Grönalid och det är öppet på annonse-
rade tider, då det också finns personal på plats för 
rådgivning. Under sommaren har en del investeringar 
gjorts i maskinpark och måleri och under hösten rullar 
produktionen igång på allvar. Mattias är glad över att 
veteranerna i företaget, Hans Johansson och Tommy 
Forsberg finns med i ”kulisserna” som han säger, för att 
stötta och hjälpa. 
 – Jag tycker verkligen att det är viktigt att det får 
fortsätta att finnas ett snickeri här i byn, och välkomnar 
gamla och nya kunder till oss med förfrågningar och 
beställningar, säger Mattias. A

Nystart för Vansbro snickerifabrik

Vissa verksamheter kan tyckas att som katten ha nio liv. Vansbro snickerifabrik 

som säljer och producerar Vansbroköket är en av dem.  I juni togs snickeriet 

över av Mattias Windahl och nu rullar produktionen igång i lokalerna igen. 

Nystart i Vansbro snickerifabrik med den här personalstyrkan på plats: Katarina Ahlström, Ida Windahl, William Windahl, 
Hans Johansson, Mattias Windahl och Martin Hedvall.

Mattias Windahl



 070-34 55 666

ALLT 
inom målning

ROT-
AVDRAG!

ALLT för simning 
och dykning.
Vattensportbutik

Vansbros största sortiment av tapeter.

Västerdalarnas trevligaste 
företagscenter

Lokalbehov kontakta oss på
tel 070-521 93 23

Journalistik • Pressfoto
Kommunikation

Tel. 070 - 419 57 08    
www.fonsterbacken.se

Välkommen att höra av dig!

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

Skogsavverkning
Avverknings planering

070-318 36 09

Vill du bolla idéer kring 
företagande och  utveckling?

Välkommen till oss!

Mattias Christianson 0281-752 50

Oskar Lundgren 0281-752 54

BYGGNADS- OCH 
MURNINGS ARBETEN

• Golv • Kakel • Klinker 
•  VVS 
• Värmepumpar 
•  Badrumsinredning

Butiksutställning i Lokstallet
tel 070-678 73 87

cegebyggochmark@gmail.com

Din skog- och 
trädgårdsbutik

Försäljning, reparation och service

0281-141 44

GOLV OCH VÅTRUM

070-491 06 31

Välkommen till Lokstallet!
Träning och glädje!

Öppet 05-23 varje dag
reception öppen: mån-tor 16-20, fre 14-17

Magasinsvägen 1,  780 50 Vansbro
0281-712 00  info@lokstalletgym.se

facebook.com/lokstallet

GIDDES URSERVICE
NU ERBJUDER VI KOSTNADSFRI 

HÄMTNING. LÄMNING. MONTERING 
UNDERSÖKNING & PRISFÖRSLAG

Reparerar: Väggur. Golvur. Moraklockor. Bordsur.
Armbandsur. Fickur. Batteribyte.

Försäljning av Armbandsur. Läderarmband 

ÖPPET VARDAGAR KL. 09.00 – 16.00
Tel.0281-10038. Lokstallet, Vansbro. VÄLKOMNA!

NU ERBJUDER VI KOSTNADSFRI
HÄMTNING, LÄMNING, MONTERING
UNDERSÖKNING & PRISFÖRSLAG

Reparerar: Väggur ● Golvur ● Moraklockor ● Bordsur
Armbandsur ● Fickur ● Batteribyte

Försäljning: Armbandsur ● Läderarmband

ÖPPET VARDAGAR KL. 11.00 - 17.00

Tel. 0281-10038 ● Lokstallet, Vansbro. VÄLKOMNA!

Vi önskar dig 
en skön höst 
med ny energi!


