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i Vansbro kommunEN TIDNING SOM LYFTER NÄRINGSLIVET I VANSBRO

Swede Electronics 
trivs bra i nya lokalerna SID 4–5

Dags igen för Träffa Vansbro 
SID 22–23

Ny marknad för 
Sterners SID 15
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Mattias Christianson
0281-752 50
mattias.christianson@nlsvvansbro.se

Oskar Lundgren
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 F7 i Dalarna. 

Vi finns i Lokstallet i Vansbro. 

Välkommen att boka tid 
för besök! 

UST NU GÅR det bra för industriföretagen 
i Västerdalarna. Jag har haft förmånen att 
vara vd för två företag i området som är 
väldigt framstående. Båda är Europaledande 

och båda verkar inom fordonsindustrin. Gemensam 
nämnare är den kompetens, det engagemang och den 
långsiktighet som gjort att de genom hårt arbete uppnått 
sina positioner. Båda företagen är en del i den återin
dustrialisering av Sverige som vi ser idag. Denna har 
möjliggjorts tack vare en stor automatisering (som vi nog 
bara har sett början på) där produktionen kunnat öka 
utan att öka antalet anställda i lika hög grad. Ytterligare 
en orsak till återindustrialiseringen är att det blir vikti
gare att minska transporttiderna mellan leverantörer och 
kunder, vilket gör det svårare att vänta på en produkt 
med lång leveranstid från exempelvis Sydostasien.
 För att denna återindustrialisering ska kunna fort
sätta krävs det dock en del från omgivningen.
 Det första som krävs är förståelse från kommuner 
och myndigheter kring villkoren för företagande och 
möjligheten att utveckla företagen lokalt. Här har 
kommunerna i Västerdalarna varit framgångsrika och 
krattat manegen väldigt bra. Kommunikationen mellan 
kommuner och företag kan självklart alltid bli bättre, 
men med erfarenhet från många olika kommuner i 
Sverige måste jag säga att både Vansbro och Malung är 
duktiga på att hjälpa och underlätta för företagen. Detta 
bekräftas också regelbundet i framförallt Vansbro i de 
olika undersökningar som genomförs kring företags
klimatet.
 Det andra som krävs är tillgång till välutbildad 
arbetskraft (både tjänstemän och kollektivpersonal). 
Här har vi i Västerdalarna en utmaning i att både visa 
att arbetena finns och att utbilda för dessa. Industrin har 
utvecklats enormt de senaste trettio åren och kraven på 

en industriarbetare är 
helt annorlunda idag 
mot när jag började 
arbeta till exempel. 
Arbetena har blivit 
datoriserade och ställer 
höga krav vad gäller 
kvalitet och miljöar
bete. När det gäller 
miljöarbetet så kommer 
de svåraste och mer 
långgående kraven från 
våra kunder inom fordonsindustrin.
 Det tredje som krävs är bra kommunikationer. Även 
om Vansbro ligger närmare Centraleuropa (där den 
stora marknaden finns för oss) än Sydostasien så är 
det fortfarande en bra bit bort! Eller, som man kan 
konstatera, att när en inköpare för en fordonstillverkare 
i södra Tyskland reser till oss så passerar han/hon en hel 
del industrier på vägen! För att industrin ska fungera 
krävs fungerande vägar och järnvägar, internationella 
handelsavtal samt rättvisa transport/drivmedelsskatter 
som gör transporterna så billiga som möjligt mellan 
länderna. Detta tredje krav är det som är svårast för oss 
att hantera eftersom det inte är vi själva eller kommu
nerna som styr utan detta hanteras i stor utsträckning 
på nationell/internationell nivå. Det är viktigt att vi 
tillsammans alltid påtalar vikten av detta för att indu
strin och arbetstillfällena ska finnas kvar.
 Klarar vi att hantera dessa tre krav på ett framgångs
rikt sätt så går industrin i Västerdalarna en fin framtid 
tillmötes!

Håkan Gustavsson
vd Hydroforming Design Light

Industriföretagen i Västerdalarna står starka!
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NYSTARTAT

Tidningen produceras av  Fönsterbacken 
Media AB på uppdrag av Näringslivssam-
verkan i  Vansbro kommun. Medfinansiärer 
är  Företagarna i Vansbro och Lärcentrum. 

Ansvarig utgivare: Åsa Larsson, 
tel. 070-419 57 08

Redaktionsgrupp: Oskar Lundgren, Conny 
Blixt, Anna Frosch, Annica Palm, Titti 
Lorentzson, Mattias Christianson och 
Åsa Larsson

Text och foto: Fönsterbacken Media AB 
om ej annat anges

Formgivning/layout: Titti Lorentzson

Tryck: Sib-Tryck Holding AB

Annonsbokning: Tel. 070-419 57 08
e-post: info@fonsterbacken.se

Sista annonsbokningsdag/
 utgivningsdag 2018: 
Nummer 2: 14 maj / 26 juni
Nummer 3: 27 augusti / 25 september
Nummer 4: 5 november / 11 december

Redaktionsadress: 
Fönsterbacken Media AB
Magasinsvägen 1
780 50 Vansbro

Upplaga: 4 500 ex

Distribution: Till alla hushåll och företag 
i Vansbro kommun.  Distribueras med 
PostNord. Tidningen finns även digitalt som 
PDF på Vansbro kommuns hemsida, 
www.vansbro.se/naringsliv.

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 
utan tillstånd. 

Omslag: Lars Olsson, vd på Swede 
 Electronics, är nöjd med företagets nya 
lokaler i Grönalid i Vansbro. 

Läs tidningen Näringslivssamverkan 
på internet! www.vansbro.se, 
klicka på ”Näringsliv”

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

Välkommen att boka tid 
för besök! 

OUTDOOR TRAVEL SCANDINAVIA AB, Sågen – arrangera 
 äventyrsresor, vandrarhem- och restaurangverksamhet. 

STEFAN OLSSON, Vansbro – handel med och service av 
 motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör

PER NORENIUS, Dala-Järna – teknisk konsultbyrå inom elteknik

FAZIL YÖNEYMAN, Äppelbo – restaurang

FRETOM HOLDING i Dala-Järna AB – äga och förvalta aktier och 
värdepapper, konsultverksamhet inom företagsledning 

JOHANNA LILJA FRIMODIG, Dala-Järna – redovisnings- och 
 bok föringsbyrå

LORAN HB, Vansbro – restaurang 

LARS ÄHDEL, Äppelbo – professionell idrottsutövare, 
 sportarrangör, sportadministratör

BUYANT MNG AB, Vansbro – restaurangverksamhet 

SVENSKA CYKELBANOR AB, Äppelbo – cykelverksamhet

DALA COMPOSITE & GLASFIBER AB, Nås – tillverkning och 
 försäljning av composite- och glasfiber och därmed förenlig 
 verksamhet.

I ETT PAR år har Ann funderat på 
att starta eget. 
 – Jag brinner för att få människor 
att växa och utvecklas, säger hon. 
 – I mina kurser får deltagarna 
också stöd och tips kring sin 
vardagsekonomi, exempelvis tittar 
vi på det orangea kuvertet, och hur 
man kan tänka om sin ekonomi i 
framtiden, fortsätter hon. 
 Ann är igång med en kurs och 
startar nästa i april. I kursupplägget 
ingår att göra en analys av nuläget, 

sätta upp mål och visioner och att 
sedan utifrån det börja rita en karta 
utifrån sina egna förutsättningar. 
 – Just det är väldigt viktigt, att 
det är helt utifrån de egna förutsätt
ningarna, säger Ann. 
 Det har varit mycket kreativitet 
och jätteroliga diskussioner i grup
pen som gått kursen under vintern.  
 Ann kommer att driva företaget 
på deltid till att börja med och ha 
kvar sin tjänst på Vansbro kommun. 
A

Ann testar sin dröm

Ann Bergström brinner för personlig 
utveckling och vardagsekonomi och har 
nu startat Bergström Konsult som erbjuder 
utbildning inom området. 
 – Jag börjar i liten skala för att utveckla 
kurserna som jag vill ha dem, berättar Ann.  
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OJ-GRUPPEN INGÅR Swede Electronics, 
Profcon, Profilvågen, Svetslego och Siox 
Solutions. När Svetslego för ett par år sedan 
förvärvade Samhalls verksamhet och flyttade 

in i deras dåvarande lokaler i Grönalid föddes tanken att 
flytta Swede Electronics, Profcon och Olsson & Jansson 
från Nås till Svetslegos tidigare lokaler. Sagt och gjort, 
lokalerna sanerades och byggdes om från mekanisk 
verkstad till modern elektronikproduktion. Nu huserar 
de tre företagen i nyrenoverade, ljusa och öppna lokaler 
med gott om kontorslokaler och ett konferensrum. 
 – De öppna ytorna är bra för oss då vi har jobbat 
mycket med effektiva produktionsflöden, berättar Lars 
Olsson, vd på företaget. 
 Det är många moment i tillverkningen, monteringen 
och testningen av batteriladdarna. Efter försäljning 
utförs också service här åt Landstinget. Kretskorten till 
laddarna tillverkas på plats, testas noggrant, monteras i 
höljet och testas sedan igen med en elsäkerhetstest upp 
till 4 000 Volt. Sedan paketeras de också här innan de 
levereras till kunderna. 

 Profcon erbjuder industridatorer med industristyr
ningar samt displayer till exempelvis busshållplatser 
och tågstationer. Profcons vd Mikael Andersson har sin 
arbetsplats i Göteborg och platschefen Robert Holter 
finns på plats i Vansbro. Profcon säljer mest kundanpas
sade lösningar, men har även utvecklat standarddatorer 
för exempelvis fastighetsautomation. 
 Swede Electronics har nio anställda och Profcon tre 
anställda stationerade i Vansbro samt tio personer i 
Göteborg och tre i Stockholm. 
 – Vårt mål är förstås mer produktion in i huset och 
fler anställda, säger Lars. 
 Just nu pågår en intressant utveckling för Swede 
Electronics produkter, mycket tack vare att batteridrivna 
produkter blir allt mer populära och att eldrift ofta är 
miljövänligt.  
 – Ja, det ser bra ut, vi ökade vår produktion med över 
40 procent under 2017 och målet är att fortsätta öka, 
säger Lars. 
 Nya jobb är på väg in och ska kunna skapa 
åtminstone ett arbetstillfälle till. När det gäller 

Swede Electronics igång 
i nya lokalerna

5 000 batteriladdare per år tillverkas på Swede Electronics i Vansbro. 70 procent 

exporteras och de som stannar i Sverige är i huvudsak laddare till elrullstolar med 

Landstinget som kund. I de nya lokalerna i Grönalid finns även företaget Profcon 

och moderbolaget OJ-gruppen. 

Swede Electronics vd Lars Olsson och Samuel Nilsson som jobbar i paketeringen på företaget. I de nyrenoverade, ljusa och 
öppna lokalerna har företaget satsat på ett bra produktionsflöde. 

I
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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.
 Ombesörjer: Ytbehandling och montering.

Svetslego AB, Fabriksvägen 6,  780 50 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, 780 50 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, 780 50 VANSBRO
Tel: 0281-304 00, e-post: info@swedeelec.se, www.swedeelec.se

Kundanpassade lösningar 
för industrin.
Industridatorer, handterminaler,
kraftgivare, datakommunikation, 
programvaror.

Profcon AB, Fabriksvägen 8, 780 50 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

Shela Andersson jobbar bland annat med våglödningen av 
kretskorten som ska sitta i batteriladdarna. 

specialkompetenser brottas Swede Electronics med 
samma problem som många andra industrier. 
 – Det är svårt att hitta, och vi anlitar konsulter när 
det är möjligt ekonomiskt, säger Lars. 
 Företaget internutbildar också för att hänga med i 
utvecklingen. Och samarbetar mycket med andra lokala 
företag på alla områden, vare sig det gäller marknads
föring eller något i själva produktionen. A

FÖRETAGSFAKTA 

Swede Electronics AB 
swedeelec.se

Ägare Ingår i OJ-gruppen (Olsson & 
 Jansson-gruppen) tillsammans med 
Profcon AB, SIOX Solutions, Svetslego 
AB och  Profilvågen. 

Verksamhet Utveckling, tillverkning 
och försäljning av batteriladdare och 
annan elektronisk utrustning.

Startades 1982

Antal anställda 9

Profcon AB
profcon.se

Ägare Ingår i OJ-gruppen 

Verksamhet Konstruktion och produk-
tion av industrielektronik som industri-
datorer och terminaler.

Startades 1974

Antal anställda Totalt 16 varav 3 
i  produktionen i Vansbro.
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ÄR SWEDE ELECTRONICS, Profcon och 
OJgruppen flyttade till andra lokaler i 
Vansbro öppnade sig möjligheten för LMI 
att också flytta från gamla postkontoret 

i Nås till industrilokalerna i Hjärpholn. Med hjälp av 
lokala företag som bland andra TERöj och Vansbro 
Elektriska har lokalerna gjorts ändamålsenliga för 
LMI:s verksamhet. 
 LMI står för Laser Machining Inc. och företaget 
erbjuder allt inom industriell laser, som lasermärkning, 

lasersvetsning samt service och support av lasermaski
ner. Företaget är dotterbolag till det världsomfattande 
företaget PRECO Inc. med säte i USA vilket tillsammans 
med större lokaler öppnar möjligheter för legotillverk
ning i lokalerna i Nås. 
 – Vi blir ett miniPreco här i Nås och vi har bland 
annat satsat på att nyanställa en säljare, sade Tim 
vidare. 
 Företaget startades 1997 av Tim Smith och Anders 
Mattsson. Idag finns här tio anställda. A

Invigning av LMI 2.0
I början av året invigdes de nya lokalerna för LMI AB i Nås. Företaget firade 

20 år förra året med att flytta till betydligt större lokaler i byn. 

- Vi går nu från att nästan ha undvikit att bjuda in kunder till oss för att vi 

haft så ont om plats till att verkligen kunna bjuda in med öppna armar, sade 

Tim Smith, företagets vd. 

Tim Burns till höger i bild, ledare för LMI:s moderbolag Preco Inc. i USA gratulerade Tim Smith, vd för LMI AB i Nås, till 
de nya lokalerna. 

N
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INVIGNING

FÖRETAGSFAKTA

LMI
www.lmiab.se 

Ägare Ingår i Preco Inc.

Verksamhet Allt inom industriell laser

Startades 1997

Antal anställda 10

Dala-Järna – Nås

Ditt lokala tryckeri!
 

alltireklam.se   tel. Anders 076-187 64 82

Under invigningen var de nya lokalerna på Hjärpholn inbäd-
dade i snö. Här finns nu gott om plats för LMI:s verksamhet 
och de kommer att utöka med exempelvis legotillverkning.    

Anders Matsson grundade LMI AB för 
21 år sedan tillsammans med Tim Smith. 
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Tillverkning av hydraulcylindrar och gripklor
0281-202 61 www.elmab.se

NU ÄVEN BUSKRÖJNING
Jordvärmeplöjning, shaktarbeten, enskilda avloppsanläggningar mm

Bra boende
God service 
Boinflytande

Tel 0281-75 400  www.vansbrohem.se

Hela kommunens
bostadsföretag!

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

ALARNAS FÖRSÄKRINGSBOLAG 

INGÅR i Länsförsäkringar och är ett så 
kallad ömsesidigt bolag, det vill säga 
kundägt, där eventuell vinst går tillbaka 

till kunderna till exempel i form av återbäring och 
helkundsrabatter. 
 – I vårt fall betalas återbäringen ut vartannat år, 
förutsatt att det varit ett normalt försäkringsår utan 
storskador, berättar Marcus. 
 På kontoret i Malung är det ytterligare fem anställda 
som jobbar med bank och försäkring. Organisationen 

Rätt försäkring viktigt  

– Mitt uppdrag är att se till att 

kunderna har rätt försäkring för 

sin verksamhet. Det säger Marcus 

Windahl, försäkringsrådgivare 

för företag, sak och motor på 

Dalarnas Försäkringsbolag. Hans 

upptagningsområde är från Nås till 

Sörsjön, med bas på kontoret i Malung. 

Full fart på Dalarnas Försäkringsbolags kontor i Malung. Här jobbar från vänster: Leif Munters, Anna Brandt Jansson, 
Åsa Björlin, Anneli Skoog, Jussi Ehnlund och Marcus Windahl (ej med på bild Erik Skålberg).

D
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BEGRAVNINGSBYRÅN BRANDSER
Tel. 0281-140 36, Järnvägsgatan 52, 780 50 Vansbro
www.brandser.se

VÅR VIKTIGASTE UPPGIFT ÄR ATT GE DIG RÄTT HJÄLP

-

Vi har många års erfarenhet av familjejuridik och att arrangera 
begravningar. Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en 
trygghet för dig som kund. Välkommen att kontakta oss!

Lärlingsutbildning för vuxna – på gymnasial nivå
Passa på att utbilda dig till ditt drömyrke genom lärlingsutbildning.
Utbildningen sker till cirka 70 procent på ett företag och kan vara
allt från 1–4 terminer och vänder sig till dig mellan 20–64 år.

Intresserad av att gå en lärlingsutbildning eller ta emot en lärling?
Ta kontakt med Syv. Maria Lissmors 010-121 97 58 
Rektor Annica Palm 010-121 97 66 

Gilla oss på Facebook
– Lärcentrum Vansbro

Vi ingår från 1 januari 2017 i VDUF.

FÖRETAGSFAKTA 

Dalarnas 
Försäkringsbolag
www.dalarnas.se

Ägare Ömsesidigt bolag som 
ägs av kunderna och ingår i 
Länsförsäkringar tillsammans 
med ytterligare 22 länsbolag. 
Styrs av ett fullmäktige där 
Lizzie Säljgård representerar 
Vansbro kommun, och av en 
styrelse med ordföranden 
Maria Engholm och Marie Svan 
som vice ordförande. 

Verksamhet Försäkringar för 
 privatpersoner och företag, 
bank för privatpersoner och 
företag. 

Antal anställda 6 anställda på 
 kontoret i Malung. 350 perso-
ner totalt i Dalarna fördelat på 
sju lokalkontor och huvudkon-
toret i Falun. 

Startades Dalarnas 
försäkrings bolag bildades 
1846.

är inne i en stark utvecklingsfas och har nyanställt två 
personer i banken det senaste året. Bankkontoret är 
öppet varje vardag och erbjuder sina tjänster till både 
privatpersoner och företag, precis som försäkringsdelen 
också omfattar både privatpersoner och företag. 
 – Det är ett helt fantastiskt läge just nu med en enorm 
inflyttning av kunder, berättar Åsa Björlin, chef för 
bankkontoret. 
 För Marcus del består arbetsdagarna av en hel del 
kundbesök. Att bygga relationer och att se till att 
kunderna har rätt försäkringar är oerhört viktigt i 
försäkringsbranschen. 
 – För företagare kan det betyda väldigt mycket att 
ha rätt försäkring, och där kan ju förutsättningarna 
förändras vid exempelvis nyanställningar och utveckling 
i företaget, därför följer jag upp och hjälper till med det, 
säger Marcus. 
 Han har sak och motorförsäkringar som sitt område, 
och när det gäller personförsäkringar för företag är det 
kollegan Daniel Bergström som är experten. 
 Att jobba förebyggande med utbildning i till exempel 
entreprenadjuridik är en annan viktig arbetsuppgift.
 – Det handlar om att vara mån om våra kunder så att 
de i sin tur har bra avtal med sina kunder. 
 Allt för att hålla försäkringsskadorna nere, vilket 
gynnar kunderna både personligen men också genom 
att återbäringen och rabatterna för helkunder kan finnas 
kvar. 
 Dalarnas Försäkringsbolag har totalt 350 anställda 
i länet. Huvudkontoret finns i Falun och utöver det 
och malungskontoret finns ytterligare fem lokalkontor. 
Totalt består Länsförsäkringar av 23 olika bolag i 
landet. 
 – Bolaget är uppbyggt kring att varje produkt i sig 
ska vara lönsam, vilket till exempel betyder att många 
skador inom ett försäkringsområde inte drabbar andra 
områden ekonomiskt, berättar Marcus. 
 – Det här är en del av det som skapar trygghet för 
både kunder och för oss som jobbar i organisationen.  

Det märks att han gillar närheten till kunderna och 
att åka ut och besöka dem i sin tidigare hemkommun 
Vansbro. 
 – Ja, den personliga kontakten är jätteviktig. Det 
blir ganska enkelt när jag är ute på mina kundbesök i 
Vansbro kommun i och med att jag pratar järnamål och 
är uppväxt i bygden, säger han. A
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NOTERAT

ÖPPETTIDER: 

mån–fre 10.00

 

–18.00 (lunch 12.00
 
–13.30)

lör 10.00

 

–13.00

Välkommen!
Myrbacka 85, Dala-Järna, tel 0281-200 05

www.htenglund.se

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

2017 AVSLUTADES MED företagarfrukost och firande 

av tidningen Näringslivssamverkan som fyllde tio år 

 förra året. Ett 30-tal frukostgäster kom till Lokstallet 

och fick bland annat höra historia och framtidsplaner 

för tidningen. Det arrangerades en tipspromenad med 

en annons i tidningen som vinst och denna vanns av 

Anna Ivars på Städ- och Hemservice. 

 Ett par frukostmöten har arrangerats under 2018 och 

de kommande under våren är följande: 

28/3  Framtidssäkra dina affärer (web-sändning i  

 Lokstallet)

12/4 Tengbom bjuder in till frukost på 

  Järnvägsgatan 34

27/4 Företagarnas vd Günther Mårder intervjuar  

 partiledare Ulf Kristersson (web-sändning i  

 Lokstallet)

8/5 Snöå Bruk bjuder in till frukost på herrgården

29/5 Olsson & Jansson-gruppen bjuder in till   

 frukost på Fabriksvägen i Vansbro

 – VI HAR EXEMPELVIS ett samar-

bete med Hermods där det finns ett 

stort utbud av distansutbildningar, 

säger Annica Palm, rektor på Lär-

centrum. 

 Det kan också handla om kompe-

tenshöjande insatser i en kortare utbildningsinsats eller 

vid flera tillfällen direkt på arbetsplatsen. 

 – Vi kundanpassar utifrån de behov som finns, säger 

Annica. 

 – Vi kommer att försöka inventera utbildnings-

behoven hos företagen i kommunen för att se vilka 

utbildningar vi kan erbjuda, och de får gärna höra av sig 

till oss med önskemål, säger hon. 

 Inom Lärcentrum finns idag också vuxenutbildning 

som grundvux, gymnasievux, sfi och lärvux, YH– 

 utbildningar, Vansbro Järnvägsskola och högskolan. A

Företagsutbildningar 
efter behov hos Lärcentrum

Distansutbildningar, kom  pe tenshöjande insatser 
och internutbildningar inom många olika områden. 
Det är en del av möjligheterna hos Lärcentrum 
i Vansbro när det gäller vad de kan erbjuda 
företagen i kommunen. 

DAGS FÖR 

FLER 

FÖRETAGAR FRUKOSTAR
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www.pwc.se/malung

Vi hjälper dig, kontakta oss i Malung.

NOTERAT

I BÖRJAN PÅ året presenterades fyra nya talanger som 

ska stöttas inom Vansbro Next. Det är från vänster på 

bilden Melvin Morén, freeski, Alfred Eriksson, skid-

skytte/längdskidåkning, Kevin Asker, sång och Märta 

Andersson, skidskytte. Talangerna skriver själva om vad 

som händer under året på Vansbro Nexts facebooksida, 

gå in och följ dem där!

 Som målsättning för 2018 har de uppgett följande: 

Melvin: bli antagen till freeskigymnasiet i Malung, 

behålla sin plats i juniorlandslaget och delta i junior-VM 

Föreläsningsserie 
om att leva frisk längre
FRISKVÅRD & REHABILITERING, A & Y Specialistvård, 

Studieförbundet Vuxenskolan och Biblioteket i Vansbro 

kommun har under våren arrangerat en föreläsningsse-

rie i Grottan i Vansbro på temat ”Att leva frisk längre”. 

De fyra föreläsningarna tar upp ämnen som övervikt 

som ett ökande folkhälsoproblem, beroendeproblema-

tik, stress och sömnproblem samt mat som medicin. Av 

de fyra föreläsningarna är det en kvar nu under våren 

och den arrangeras den 12 april. ”Mat som medicin” är 

rubriken och föreläsare är Åsa Lundberg, licensierad 

kostrådgivare. A

Nya talanger stöttas 
av Vansbro Next

på Nya Zeeland samt en topptioplacering i senior-SM. 

Alfred: kvala in till junior-VM i skidskytte, delta i Swe-

Cup och SM-tävlingar i skidskytte samt delta i Scandic 

Cup och SM-tävlingar i längdskidåkning. 

Kevin: utveckla sin sång genom att gå hos en sångpe-

dagog och marknadsföra sig på sociala medier. 

Märta: komma in på skidgymnasiet i Torsby, prestera 

på så bra nivå som möjligt under SM och SWE-cupen, 

utveckla skyttet i och med att stående är nytt för 

juniorer och tävla i längskidåkning för att utvecklas. A
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VI MÖTER

RELIABLE, DEPENDABLE AND UNCOMPLICATED 

WORLD CLASS WINCHES

Arbetskraftsbrist 
kräver kreativa lösningar

Den låga arbetslösheten i Vansbro kommun är positiv i många bemärkelser, 

men bidrar också till att det kan vara svårt för företagen att hitta 

personal. Lara Feller, Eures Adviser och Jimmy Sys, företagsrådgivare på 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att hitta lösningar som passar både 

arbetsgivare och arbetssökande. 

Lara Feller, Eures Adviser, och Jimmy 
Sys, företagsrådgivare, jobbar med rekry-
tering på Arbetsförmedlingen i Vansbro. 
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VI MÖTER

IMMY KONSTATERAR ATT de flesta arbets
givare nu har märkt det som förutspåddes 
för cirka tio år sedan, nämligen arbets
kraftsbrist på grund av exempelvis många 

pensions avgångar samtidigt som konjunkturen pekar 
uppåt och företagen vill utvecklas.
 Han och Lara jobbar aktivt med företagskontakter 
och samarbete med arbetsgivare. Det handlar om både 
uppsökande verksamhet och om förfrågningar att 
hjälpa till med att hitta lösningar. I Vansbro kommun är 
arbetslösheten lägst i hela Dalarna (december 2017) och 
det gör att man även måste titta på att hitta arbetskraft 
utanför länet och utanför landet. Lara jobbar med den 
typen av rekrytering med hela Europa som arbetsfält och 
ett av exemplen hon nämner är när Kläppen och HM 
Mat & Dryck i Sälen sökte kockar till sina anläggningar 
och rekryterade från bland annat Spanien. 
 – Ja, just kockar är det stor brist på så det här blev en 
bra lösning för att hitta rätt personal där, säger hon. 
En annan viktig del i arbetet med att hitta rätt kompe
tens och arbetskraft är att utbilda. 
 – Det är naturligtvis en längre startsträcka för att få 
ut de personerna i arbete, men på sikt är det ett måste 
att satsa på utbildning och anpassning av de arbetssö
kande som faktiskt finns hos oss, säger Jimmy. 
 I regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen är 
det stort fokus på just studier och även på att hitta så 
kallade enkla jobb. 
 – Det viktiga är att det är en hållbar rekrytering och 
en långsiktig lösning för både arbetsgivare och arbets
sökande, som till exempel när vi rekryterade lärare till 
Mora kommun från Nederländerna, säger Lara. 
 En viktig del i Arbetsförmedlingens uppdrag idag 
är att titta på de sökande på ett annat sätt än tidigare 
för att hitta alternativ till lösningar. Det kan utifrån 
mer mjuka kompetenser vara att titta på utbildning 
eller annan anpassning som passar för den som står lite 
längre från arbetsmarknaden på grund av en diagnos 

eller ett funktionshinder. Det behöver oftast inte vara ett 
hinder för att komma ut på arbetsmarknaden. 
 – Eftersom arbetsmarknaden ser ut som den gör 
finns inte möjlighet för arbetsgivaren att välja i så stor 
utsträckning. Då erbjuder Arbetsförmedlingen istället att 
hjälpa till att utrusta och anpassa en person som faktiskt 
är arbetssökande, säger Jimmy. 
Här kommer SIUS (Särskilt introduktions och uppfölj
ningsstöd) in, som i praktiken betyder ett nära stöd från 

FRAMTIDSTRO  och  UTVECKLING
– kommunen där drömmar besannas

Blomstrande 
arbetsmarknad 

med många 
lediga tjänster. 
Kom och jobba 

hos oss!
Rikt 

föreningsliv 

och ökande 

befolkning 

– allt �er vill bo 

i Vansbro!

Vansbro – en del av Dalarna

Välkommen 
att jobba hos oss! 

Besök 
vansbro.se/
ledigajobb

 vansbrokommun  vansbro.sefacebook.com/vansbrokommun

J
Det viktiga är att det är 
en hållbar rekrytering 
och en långsiktig 
lösning för både 
arbetsgivare 
och arbetssökande.

Arbetsförmedlingen till både arbetsgivare och arbets
sökande. Utifrån att förutsättningarna analyseras görs 
en anpassad introduktion på arbetsplatsen och det följs 
sedan upp under lång tid. På det sättet blir allas behov 
tillfredsställda och det kan bli en långsiktig lösning. Det 
finns många goda exempel på när det här blivit jättebra 
lösningar för alla parter. 
 – Vi behöver också bli bättre på att hitta kompeten
serna bland de nyanlända, men här krävs det i nuläget 
mer personella resurser till Arbetsförmedlingen, säger 
Jimmy. 
 Ett team på sju personer jobbar med rekryterings
frågorna med Arbetsförmedlingen i Mora och Malung 
(där Vansbro ingår) som utgångspunkt. Vill man komma 
i kontakt med Jimmy eller Lara söker man dem via 
Arbetsförmedlingens växel på 0771-60 00 00. A
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UTBILDNING

KURSEN ÄR UPPLAGD på elva till
fällen, till en början en gång i veckan 
och sedan ett tillfälle varannan vecka. 

När kursen avslutas den 1 juni får 
deltagarna ett diplom som bevis för 
att de genomgått den. 

Laser Machining Inc. LMI AB konstruerar och säljer lasermaskiner för
industriella tillämpningar som lasermärkning, lasersvetsning, 
laserskärning, laserperforering, laser converting, etc. 

Maskinerna kan vara standardmaskiner eller kundanpassade. 
Vi säljer komponenter, förbrukningsartiklar samt service till lasermaskiner. 
LMI erbjuder också legotillverkning.

Välkommen till LMI angående industriell laser!

www.lmiab.se

Stort intresse för starta-eget-kurs
Den 1 juni avslutas en populär kurs om nyföretagande för nyanlända 
som arrangerats i Vansbro. Kursen leds av Deborah Sundell och det är 
Företagarna som står bakom initiativet till utbildningen. Nio personer 
från Vansbro deltar och många av dem har redan företagarbakgrund 
sedan tidigare och vill veta mer om det svenska regelverket kring 
företagande.  

 – Vi arrangerar den här kursen 
på flera ställen i landet, och just 
nu går den i Stockholm, på flera 
orter i Västmanland och Uppland 
samt i Vansbro och Leksand. Totalt 
är det femton platser i landet som 
kan erbjuda utbildningen, säger 
 Deborah. 
 – Deltagarna har anmält sig till 
kursen på eget initiativ efter att 
ha varit på en informationsträff, 
berättar hon vidare. 
 Flera av dem som deltar i kursen 
har också redan gått på rådgivning 
på Näringslivssamverkan. Andra 
har drivit företag tidigare och vill 
veta mer om det svenska regelverket 
kring företagande. 
 En av de viktigaste kursuppgif
terna är att göra en affärsplan, som 
de ska jobba utifrån under hela 
kursen. Det ingår även att träffa 
företagare från orten och att träna 
på att skriva personligt brev. A 
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NY BRANSCH

En helt ny bransch öppnar sig nu för 

Sterners i Dala-Järna efter att de har 

utvecklat biljettautomater anpassade 

för nöjesfält. Första stora kunden är 

Liseberg i Göteborg där det under 

förra året succesivt installerades tre 

biljettautomater och tio automater för 

åkpass.  

ÖR ETT ÅR sedan fick Sterners en förfrågan 
från Liseberg som gällde en biljettautomat 
kopplad till åkattraktionen Gasten. 
– Under tiden som diskussionerna kring 

den produkten pågick dök det upp ytterligare behov 
av automater för både åkpass och biljetter, berättar 
Andreas Steffansson, säljansvarig på Sterners. 
 Med sin långa erfarenhet av betalautomater med olika 
funktioner var det inga problem för Sterners att uppfylla 
Lisebergs önskemål. Tre månader efter första kontakten 
med Liseberg fanns den första färdiga produkten. Under 
sommarsäsongen 2017 installerades sedan även resten 
av automaterna successivt. De testades en i taget innan 
nästa automat installerades. Allt för att få den bästa 
servicen för Lisebergs besökare. 
 – Vi valde Sterners just för att de hade förståelse för 
vad vi ville ha och också för att de har lång erfarenheten 
av de här produkterna. Arbetssättet att installera en 

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

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

automat i taget 
och sedan testa så 
att allt fungerade 
passade oss väldigt 
bra, berättar Mats 
Andersson, chef för 
affärsområde spel 
på Liseberg. 
 Nu hoppas 
både Sterners och 
Liseberg på ett 
fortsatt samarbete. 
Biljettautomaterna 
är förberedda för 
att kopplas till 
exempelvis en app 
där besökarna kan 
få erbjudanden och 
rabatter, och de har 
inbyggda funktioner 
för att se köpstatistik och för att ta fram ett bra underlag 
till bokföringen. 
 Andreas Steffansson ser också en helt ny marknad 
öppna sig för Sterners i och med leveransen till Liseberg. 
Bara i Sverige finns ytterligare 35–40 nöjesfält. 
 – Det här är en mycket intressant resa och en helt ny 
bransch för oss att marknadsföra oss i, säger han.  
 – Vi är mycket nöjda med leveranserna till Liseberg 
och ser det som en spännande utveckling inom Sterners 
produktion. A

Liseberg första stora kunden 
i ny bransch för Sterners

Sterners i Dala-Järna har levererat 
biljettautomater till Liseberg. En 
av dem finns vid åkattraktionen 
Gasten. 
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Samla kollegorna och kickstarta 
semestern med Vansbro Swimrun!

5 juli kl.16:00
Start på Vansbrosimningens arena

Pris: 2100kr/lag 

Läs mer och boka på vansbrosimningen.se

#vansbrosimningen

Vi utför små och stora byggprojekt 

Om, till och nybyggnationer

- Grundisolering
- Byggplåt

-Murningsarbeten
-Kakel och klinkers

-VVS
-Takbyte

-Målning
-Tapetsering

VVS/Plåt 
Leif 070-6540760

Målare 
Henrik 073-055047

Bygg 
Anders 070-6975130 
Andreas 070-5356979 

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

Murare Plattsättare 
Anders 070-6975130
David 076-0333529

Nybygget klart hos ELM:

”Nu klarar vi 
att växa”

Tom och Fredrik Bertils på 
Edvin Larssons Mekaniska 
i Dala-Järna är nöjda med 
den senaste utbyggnaden av 
företagslokalerna. 
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Tel 070-273 08 06
NordaNåker 22, dala-JärNa

Salong Jeanette
Produkter helt utan parabener och ammoniak!

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

Simm

LANTLIGT BOENDE • tel 070-537 49 21

På väg till eller 
från Malung-Sälen? 
Övernatta i Äppelbo!

– 10 mil till Sälen –

ÄppelboFriggebod • Lägenheter • Hus
Husvagns- och tältplatser

R 2016 INVIGDES 300 KVADRATMETER 
utbyggnad som nu byggts på ytterligare. 
Kvar i de gamla lokalerna är sliperiet, 
måleriet och monteringen. Även där har det 

blivit mycket rymligare, en positiv effekt av flytten till de 
nya lokalerna. 
 För att få till ett så effektivt och bra produktions
flöde som möjligt anlitade företaget Jan Alfredsson på 
Grönalid Konsult AB och de är nöjda med resultatet. 
 – Nu behöver det nya sätta sig och personalen komma 
in i sina nya roller, säger Tom. 
 Totalt inklusive den förra utbyggnaden är de nya 
lokalerna nu 1590 kvadratmeter. Det är ljusa och 
rymliga lokaler, var sak har sin plats och det är lätt att 
få överblick över produktionskedjan. 
 – Personalen är enormt bra, de ställer upp och hjälper 
varandra på ett fantastiskt sätt, säger Fredrik. 
Målsättningen är att allt i den nya organisationen ska 
vara klart till den 30 april. 
 Fredrik och Tom är också väldigt nöjda med 
bemötandet från kommunens tjänstemän och politiker 
i samband med bygget. Allt har gått smidigt. Investe
ringen i nybygget och omorganisationen landar på 10,5 
miljoner kronor. 
 – Nu ska vi klara en omsättning på 100–120 miljoner 
tack vare det här, säger Fredrik. 
Det är hårt tryck i branschen just nu och stor orderin
gång. ELM har ökat omsättningen stadigt de senaste 

åren och låg 2017 på 81 miljoner. Fyra nyanställningar 
har det också blivit den senaste tiden och totalt har 
företaget 42 anställda. 
 – Nu ska vi jobba för en ökad flexibilitet bland 
personalen, så att de kan hjälpa varandra när det behövs 
och även täcka upp för varandra om någon exempelvis 
blir sjuk, säger Fredrik. 
 Företaget driver också Edvin Larssons Maskinteknik 
AB i Falun. Där finns tolv anställda. 
 – Den kompetensen kommer att bli kvar där. De 
sköter sig nästan helt och hållet själva och det fungerar 
jättebra, säger Tom och Fredrik. A

FÖRETAGSFAKTA 

Edvin Larssons 
Mekaniska
www.elmab.se

Ägare Fredrik och Tom Bertils, som 
är fjärde generationen i företaget. 

Verksamhet Producerar och 
utvecklar hydraulcylindrar och 
gripklor. 

Antal anställda 42

Startades 1946

Å

Nu står Edvin Larssons Mekaniskas (ELM) senaste utbyggnad 

klar. Ytterligare 1290 kvadratmeter blev det, med plats för 

kapning, svetsning och svarvning. Ett omfattande arbete för att 

få till ett bra produktionsflöde har också gjorts. 

 – Det känns väldigt bra och nu ska den nya organisationen 

sätta sig, säger Tom och Fredrik Bertils som driver företaget. 
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NOTERAT

Nu bygger Lyko ett nytt central-

lager i Vansbro. Investeringen 

är på cirka 85 MSEK och bygget 

beräknas vara klart 2020. Med ett 

automatiserat varulagersystem 

uppnås en högre kostnads- och 

resurseffektivitet, vilket ger lång-

siktiga lönsamhetsförbättringar, 

skriver Lyko i ett pressmeddelande. 

Att bygga anläggningen i Vansbro 

gör att kompetens inom lager och 

logistik bibehålls på orten samt att 

en smidig flytt av verksamheten blir 

möjlig.

 

 
 

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

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, 

eller GDPR (General Data Protection Regulation) i 

kraft. Den ersätter personuppgiftslagen, PUL, som 

finns sedan tidigare. Syftet med GDPR är att ytterligare 

stärka skyddet för den enskilde när det gäller personlig 

integritet. Lagen gäller för de företag och myndigheter 

som har personuppgifter i någon form av register. GDPR 

gäller även bilder. Det ställs högre krav på företagen och 

myndigheterna att kunna garantera säkerheten för de 

som finns i register och bildarkiv. Bland annat måste man 

anmäla till Datainspektionen om det händer en säkerhets-

incident. Läs mer och sätt dig in i vad som gäller just din 

verksamhet på datainspektionen.se. A

Lyko investerar i automatiserings-
anläggning i Vansbro

Joanna Hummel, vd för Lyko.

 – Det nya centrallagret kommer 

att vara konkurrenskraftigt med 

en kostnadseffektiv och flexibel 

logistiklösning som är anpassad för 

stegvis utbyggnad i takt med ökade 

volymer. Detta är en betydande 

investering för att möta en ökad 

tillväxt och säkerställa att vi har 

kapacitet både vad gäller personal 

och utrymme, säger Joanna 

Hummel, vd för Lyko (bilden).

Bygget kommer att ligga intill E16. 

A

Har du koll på nya 
dataskyddsförordningen GDPR?  
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NOTERAT

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!

Lediga lokaler i 
centrala Vansbro

Västerlånggatan 2

Telefon 070-523 32 50 Fastighetsbolaget
i Vansbro AB

Får du tiden att räcka till?
Ekonomi • Administration

Deklarationer

070-228 02 38 

Produktion av bl.a. broschyrer, 
annonser, logotyper

tantorange.se 

Gilla oss på Facebook!

REKLAMBYRÅN
som använder hela färgskalan

Gluten- och mjölkfria 
produkter

ÖPPET  ONSDAGAR 12.30–17.30

Ingång från rondellen i Vansbro

Ring för mer info!
070-523 32 50

anna.ivars@lokstallet.net

UTNYTTJA 

RUT-AVDRAGET!

God Jul & Gott Nytt År

Lediga lokaler i 
centrala Vansbro

Västerlånggatan 2

Telefon 070-523 32 50 Fastighetsbolaget
i Vansbro AB

23

Får du tiden att räcka till?
Ekonomi • Administration

Deklarationer

070-228 02 38 

Produktion av bl.a. broschyrer, 
annonser, logotyper

tantorange.se 

Gilla oss på Facebook!
070-691 01 60

REKLAMBYRÅN
som använder hela färgskalan

Gluten- och mjölkfria 
produkter

ÖPPET  ONSDAGAR 12.30–17.30

Ingång från rondellen i Vansbro
Gilla oss på Facebook!

Ring för mer info!
070-523 32 50

anna.ivars@lokstallet.net

UTNYTTJA 

RUT-AVDRAGET!

personalstyrkan plats och kontor samt tvättstuga finns på ett och 
samma ställe. Här fångade vi hela personalstyrkan under ett möte.

ch

ett 
. 
ag

God Jul & Gott Nytt År

Lediga lokaler i 
centrala Vansbro

Västerlånggatan 2

Telefon 070-523 32 50 Fastighetsbolaget
i Vansbro AB

Ring för mer info!
070-523 32 50

anna@stadohemservice.se

Utnyttja

     RUT-avdraget!

Produktion av böcker, broschyrer och logotyper.
Gilla oss på Facebook! tantorange.se

REKLAMBYRÅN
som använder hela färgskalan

Turistbyråverksamheten 
i biblioteket
TURISTBYRÅVERKSAMHETEN FINNS NU på biblio-

teket i Vansbro. Tanken är att det ska bli en så kallad 

Infopunkt inom Visit Dalarnas ramar. 

 – Det är befintlig personal på biblioteket som svarar 

på frågor och hjälper till över disk, berättar Monica 

Danielsson, bibliotekschef i Vansbro kommun. 

 Vansbro kommun valde att lägga ner den tidigare 

turistbyrån i augusti förra året men är fortfarande med i 

Visit Dalarna tillsammans med länets övriga kommuner. 

Många turistärenden kan göras genom Visit Dalarnas 

hemsida och bokningssystem. 

 – Vi får utvärdera efter sommarsäsongen och se 

vad vi eventuellt kan behöva komplettera med, säger 

Monica. A

Har du koll på nya 
dataskyddsförordningen GDPR?  

Ägarskifte temat för 
företagarlunch 
PROJEKTET F7 DÄR Vansbro är en av de sju dala-

kommunerna som ingår, bjuder den 18 april in till 

temalunch på ämnet Ägarskifte. För mer information 

kontakta Mattias  Christianson på  Näringslivssamverkan 

på mattias.christianson@nlsvvansbro.se 

alternativt 0281-752 50. 
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FÖRETAGSAMHETEN UPPGÅR ENLIGT svenskt Näringslivs senaste årliga 

undersökning Företagsamheten i Dalarnas län 2017 till 11,5 procent av Dalar-

nas befolkning, vilket är en ny toppnotering! Även nyföretagsamheten ökar 

för tredje året i rad. Även bland länets kvinnor ökar företagsamheten stabilt, 

och uppmättes till toppnivån 6,9 procent. Företagsamheten i genomsnitt är 

dock lite lägre än genomsnittet i landet, som är 12,3 procent.

 I årets undersökning har Svenskt Näringsliv också tittat närmare på 

andelen äldre och unga företagsledare. 

 I Dalarna går det 1,9 äldre vd:ar per varje ung vd, vilket kan jämföras med 

ett Sverige-genomsnitt på 1,8. Falun har länets yngsta och Smedjebacken 

länets äldsta företagsledare.

 Vansbro kommun har 12,9 procent företagare, eller 628 personer, i sin 

befolkning, och ligger därmed på sjunde plats i länet. Högsta andelen 

företagare har Malung-Sälens kommun med 16,6 procent. 

 Vill du läsa mer om undersökningen finns den på 

www.svensktnaringsliv.se. A

NOTERAT

- SERVICE
- SUPPORT
- PRISER
- SORTIMENT

Järnvägsgatan 56, Vansbro

BRA

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

tel 0281-59 49 90  www.waltech.se

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

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

 tel  0281-101 11   www.vansbroel.se

NÄRINGSLIVS SAMVERKAN, HR 

FÖRSTÄRKNING OCH FÖRETA-

GARNA arrangerade tidigare i vår 

en föreläsning på temat rekrytering 

för företagen i kommunen. Ämnet 

är ständigt aktuellt eftersom det 

råder brist på arbetskraft och 

specialkompetenser. Sohrab Fadai, 

regionchef på Företagarna i Dalarna 

(bilden) presenterade Företags-

barometern, en undersökning som 

organisationen gör utifrån frågor till 

4 000 av landets företagare. 

 – Undersökningen har visat att 

41 procent av företagen i länet har 

tvingats tacka nej till ordrar för att 

de inte hinner med eller för att de 

inte hittar arbetskraft, berättade 

han. 

 Anna Frosch från HR Förstärk-

ning gav sedan några goda råd 

kring rekrytering. 

 – Lägg ner mycket tid på rekry-

teringsprocessen, från att göra 

en tydlig kravspecifikation på den 

person ni söker till att göra en bra 

introduktion för den nyanställde 

Radannonser

– det lönar sig i längden, sade hon. 

 Att jobba med sitt varumärke 

kan vara ett bra sätt att locka 

sökande till lediga tjänster. Och att 

använda de bästa ambassadörerna 

för arbetsplatsen, medarbetarna i 

sin marknadsföring. Andra tips var 

att samarbeta med Arbetsförmed-

lingen för att hitta rätt kompetenser 

och att göra informationen om 

lediga tjänster tydlig i sina kanaler 

på webben och i sociala medier. A

Föreläsning 
om rekrytering

Toppnotering 
när företagsamheten i Dalarna mättes
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INTERVJU

Säsongen närmar sig, hur är läget? 

– Det är bra! Jag längtar efter som-

mar nu, det har varit en  ordentlig 

vinter!

Vad har du gjort i vinter? 

– Förutom att planera för Vansbro 

Trädgårds nästa säsong har jag job-

bat som fastighetsskötare och inom 

restaurangbranschen. Jag har också 

gått kurser med trädgårdstema och 

hunnit med att ha lite semester. 

När öppnar du för säsongen? 

– Det beror väldigt mycket på väd-

ret. Förra året öppnade jag till påsk, 

men det var för tidigt och många av 

växterna jag tagit hem frös för oss. 

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

 
Sommarblommor - Perenner - Buskar - Träd - Jord - Gödsel - Tillbehör & Glass 

Välkomna!
Öppettider: Mån–Fre 10–18/Lör–Sön 10–16

Sandbäcken 6   vansbrotradgard.se  0281-102 25

Nästa nummer 
av tidningen Näringslivs-
samverkan kommer ut 
den 26 juni. 
Sista dag för annons-
bokning är 14 maj. 

Händer det något nytt hos er under 

sommaren? 

– VI har börjat jobba med mark-

området ner mot älven för att kunna 

ha lite bord och stolar och annat 

där. Det beror också lite på vädret 

hur snabbt det går. Vi började i 

höstas så vi är en liten bit på väg. 

 Annars kommer vi att utveckla 

delen med plantor med tomat- och 

gurkplantor som kunderna kan 

köpa, samt en del örter. 

 – Sommarblommorna odlar vi 

som vanligt och det kommer att 

finnas perenner, buskar och träd 

precis som tidigare liksom jord, 

krukor och tillbehör. 

Hur har det gått med växthusen i 

vinter när det kommit så mycket 

snö? 

– Det har varit en del rutor att laga. 

Men ingen katastrof. 

Lycka till nu! 

– Tack!

KREATÖR - ENTREPRENÖR - SOLDYRKARE

GRUNDKURS  
KAMERATEKNIK 

3 Maj 15:00-19:00  /  6 Maj 9:00-13:00 

JONSJONNA
OTOHP

jonsjonna.com  -  073-646 51 93  -  mail@jonsjonna.com

Redaktionen 
önskar 

en skön 
och 

glad påsk!

Hallå där…
… Anna Ersson 
på Vansbro Trädgård 
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TRÄFFA VANSBRO

Många aktiviteter under Träffa Vansbro

Kristi himmelsfärdshelgen är det 

åter dags för Träffa Vansbro. Fokus i 

evenemanget är jobb- och bomässan 

i Medborgarhuset den 12 maj som 

är ett bra tillfälle för arbetsgivare, 

fastighetsmäklare och jobb- och 

bostadssökande att stråla samman.

 

Välkommen att Träffa Vansbro!
Kristi himmelsfärdshelgen kraftsamlar vi för att locka till besök och 
in�yttning i vår vackra och vitala kommun!
12 maj arrangeras jobb- och bomässa i Medborgarhuset med 
företag, fastighetsförmedlingar och andra organisationer på plats. 
Mer information och komplett program kommer att �nnas på 
www.vansbro.se. Varmt välkomna!

NÅS DALA-JÄRNA VANSBRO ÄPPELBO

VANSBRO BIBLIOTEK

VANSBRO 
UTBILDNINGSCENTER

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

Att byta bostad kan vara jobbigt.
Men vi brukar lyckas få ner det
till halvjobbigt.

Välkommen att kontakta oss för 
en kostnadsfri värdering.

Fastighetsbyrån – Vansbro & Gagnef
tel. 0241-520 10  
www.fastighetsbyran.se/gagnef

ET BLIR FJÄRDE gången som Träffa 
Vansbro arrangeras. Senast det begav sig 
var hösten 2016. Jobb och bomässan i 
Medborgarhuset besöktes då av cirka 700 

personer, vilket arrangörerna Vansbro kommun och 
Näringslivssamverkan var mycket nöjda med.  
 Förutom jobbmässa och bomässa hoppas arrangö
rerna på andra aktiviteter och evenemang i kommunen 
under hela helgen. Kulturföreningarna har bjudits in för 
att arrangera aktiviteter, och från kommunen kommer 
bland annat personal från plan och byggenheten att 
finnas på plats. Arbetsförmedlingen kommer att delta, 
liksom flera av kommunens arbetsgivare. En uppföljning 
av den inventering som gjordes 2016 av tomma fastighe
ter ska göras inför bomässan. A

Många aktiviteter under Träffa Vansbro

Jobb- och bomässan i Medborgarhuset lördag den 12 maj 
är kärnan i Träffa Vansbro-dagarna.

D
Komplett program för 
Träffa Vansbro och mer 
information kommer att 
finnas på Vansbro kommuns 
hemsida, 
www.vansbro.se. 

i



 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 070678 73 87

cegebyggochmark@gmail.com

Din skog- och 
trädgårdsbutik

Försäljning, reparation och service

0281-141 44

Välkommen 
till  
Lokstallet!

REPARERAR: 
Väggur • Golvur • Moraklockor
Bordsur • Armbandsur • Fickur
Batteribyte • Armband 

Öppet vardagar 9–16 eller enl ök.
Lokstallet, Vansbro, tel 0281-100 38

GIDDES URSERVICE

Kostnadsfri undersökning 
och prisförslag

GOLV OCH VÅTRUM

070-491 06 31


