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i Vansbro kommunEN TIDNING SOM LYFTER NÄRINGSLIVET I VANSBRO

Extra tjockt sommarnummer!

Mindre stress i arbetslivet med Adlevamodellen SID 10-12

Rekord för Nimatopaal i den 
varma försommaren SID 6-8

Vansbrosimnings-
special 

SID 30-31
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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! 

DET HAR VÄL inte 

undgått någon att 

det är flygfestår i år? 

Flygfesten är ett ideellt 

evenemang som arrangeras av Västerdalarnas 

Flygklubb i Dala-Järna. Den arrangeras vart tredje 

år och har ett besökarantal på drygt 40 000 åskå-

dare och en flygshow med hög internationell klass. 

Flygfesten brukar räknas som en av de största civila 

flygshowerna i norra Europa och är erkänd som en 

av de allra bästa bland flygeliten! 

 Även om flyguppvisningen är klubbens stora 

fokusområde så är målsättningen att Flygfesten 

ska vara mer än bara flyguppvisningen. Vi vill bjuda 

in till en fullspäckad helg i festens tecken. Lör-

dagens och söndagens flyguppvisning varvas med 

kvällsunderhållning i form av liveuppträdande och 

serveringstält. Alltsammans inramat av en trevlig 

atmosfär. 

 Flygfesten siktar mot nya höjder och nytt för 

2018 är att vi satsar på en flygshow också på 

fredag kväll. Att genomföra en hel flygshow under 

skymningen ställer höga krav på organisationen. 

Det blir första gången det genomförs i Sverige och 

vad skulle passa bättre än att göra det i Dala-Järna?

 Mycket tack vare Flygfesten kan vi i 

Västerdalarnas Flygklubb titulera oss som en av 

dom större flygklubbarna i Sverige och det arrang-

eras kontinuerligt tävlingar och flygläger för piloter 

från hela landet! Vi har två nya flygplan i klubbens 

egen flotta inför säsongen 2018 och med dessa 

hoppas vi kunna vidareutbilda redan befintliga pilo-

ter och locka nya medlemmar till klubben. Visste 

ni att vi årligen bistår Länsstyrelsen med brandflyg 

och blåljuspersonal i räddningsinsatser? Västerda-

larnas Flygklubb har gjort Dala-Järna till en känd 

ort inom det svenska allmänflyget, och 2017 bestod 

av utmärkelser, stipendier och guldmedaljer, inte 

minst när vi arrangerade kommunens första VM! 

Vi i Västerdalarnas flygklubb blickar nu framåt och 

hoppas att vi får lika framgångsrika år framöver! 

 Jag har själv hunnit avverka många flyguppvis-

ningar runt om i världen och kan säga att Flygfes-

ten håller högsta internationella klass! Hur lyckas 

vi med det i vår lilla kommun? Jag vet att några 

av nyckelorden är gemenskapen, gemytligheten, 

engagemanget och de ideella krafterna från alla i 

Vansbro kommun och det är en ynnest att få vara 

en del av det! 

 The sky is not the limit – it’s our playground! 

Sofia Jonsson Västerdalarnas Flygklubb

Flygsäsongen 
är äntligen här!
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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 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: Annika Anderses, ansvarig för 
marketing och Jessica Brännkärr, säljare, på 
Nimatopaal njöt i det vackra majvädret – de 
jobbar i ett företag som ökar sin omsättning 
betydligt när det blir som och värme. 

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! 

PÅ FLUFLU.SE KAN man se ett 
utbud av de smycken som Monika 
tillverkar och säljer. Det är 
exempelvis armband, halssmycken 
och örhängen i material som stål, 
resin och akrylkristaller. Monika 
använder även blommor, kaffebönor 
och andra naturmaterial i sin 
tillverkning. 
 – Jag hoppas kunna öppna en 
butik så småningom, tills vidare 
har jag ett showroom här hemma i 

PDB Logistics AB, Dala-Järna – transporter, stuguthyrning och 

vandrarhemsverksamhet

CaSa Holding AB, Dala-Järna – fastighetsförvaltning

Bons Sven Inge Larsson, Nås – byggnadssnickeri

Somsri Lilja, Vansbro – kroppsvård

Unika smycken i egen design

Monika Bereta i Äppelbo tillverkar och säljer unika 

och exklusiva smycken i sitt nystartade företag Fluflu. 

 – Jag satsar på smycken med en exklusiv look som 

ändå är väldigt prisvärda, säger hon. 

Äppelbo, säger hon. 
 Namnet Fluflu är ett rent 
fantasinamn, som kommer från ett 
smeknamn på Monika och sambons 
dotter. 
 I sommar kommer Monika att 
vara med på en del marknader och 
planerar även för att synas under 
Trollbröllopet, kanske med ett 
smycke speciellt för bygdespelet.  
 – Jag har så många idéer och de blir 
bara fler hela tiden, skrattar hon. A

Vitmossepärla tillverkad av Monika Bereta, som driver företaget Fluflu.
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NOTERAT

SSI Schäfer gör logistiksystem 
till Lykos nya lager i Vansbro
LYKO BYGGER NYTT i Vansbro och har nu gjort klart 

med leverantör av logistiksystem för det 10 000 kva-

dratmeter stora lagret. I mitten av maj blev det klart att 

det blir SSI Schäfer som levererar Lykos logistiksystem 

till det nya lagret. Det handlar om automationslösning 

med skyttlar som ska effektivisera logistiken i företaget. 

Systemet är helautomatiskt och kompletteras med 

mjukvaran Wamas. Schäfer ska även leverera ergono-

miska packstationer till lagret som beräknas ha plats 

för 50 000 skönhetsartiklar. Lyko har idag 38 butiker 

i Sverige utöver onlineförsäljningen. Det nya lagret 

beräknas kosta 85 miljoner kronor och planeras vara 

klart under början av 2020. A

UNDER KRISTI HIMMELSFÄRDS-

HELGEN arrangerades aktivi-

tetsdagarna Träffa Vansbro 

med huvudfokus på jobb- 

och bomässa i Medborgar-

huset i Vansbro under en 

dag. Många arbetsgivare 

fanns på plats för att pre-

sentera sig och eventuella 

lediga tjänster. Lyko, BoBe, 

Landstinget Dalarna, Vansbro 

kommun, Monark Exercise, LRF

samt Swede Electronic och Profcon fanns exempelvis 

på plats. Arbetsförmedlingen, Lärcentrum/VDUF och 

Flygfesten fanns också på mässan liksom Fastighets-

byrån, Vansbrohem och Handelsbanken. 

 Under helgen arrangerades även vårmarknad på 

Äppelbo Gemenskap, det var visning av filmen från 

firandet av Björn Skifs hösten 2017 och en konstutställ-

ning i Grottan med lokala konstnärer och hantverkare. 

 Lindesnäs herrgård hade familjedag och det var 

 nattöppet i butikerna i Dala-Järna. På Snöå Bruk 

erbjöds saké provarkväll. A

Träffa Vansbro-helgen i maj

Dala-Järna – Nås

Ditt lokala tryckeri!
 

alltireklam.se   tel. Anders 076-187 64 82
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Vansbrobladet 
satsar på nya 
tryckpressar
VANSBROBLADET FIRAR 75 

ÅR i år och ägarna, Fredrik 

Gudmunds och Nils Gudmunds, 

firar bland annat genom att 

investera i ny supermodern digital tryckpress. I och med 

det kommer Vansbrobladet att kunna ta åt sig att trycka 

högkvalitativa utskrifter och trycksaker i fotokvalité samt 

även erbjuda annonser i färg i Vansbrobladet/Järnanytt. A

NOTERAT

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

Lyko blev årets e-handel
PÅ ÅRETS UPPLAGA av galan Retail Awards, som 

arrangeras av Svensk Handel och branschtidningen 

Market, utsågs Lyko Group till Årets e-handel. 

 I juryns motivering beskrivs lyko.se som ”en blixt-

snabb e-butik där upplevelsen oavsett plattform är 

både smidig och visuellt tilltalande. Den friktionsfria 

köpupplevelsen håller ihop hela vägen – från de snygga 

och funktionella produktsidorna till den överskådliga 

och smidiga checkouten. Ett inspirerande redaktionellt 

innehåll med tips, intervjuer och gör så här-guider ger 

en naturlig koppling till butiksutbudet”.

 – Vi är väldigt stolta och glada över att få ta emot priset 

som Årets e-handel, säger Joanna Hummel, vd på Lyko.  

 – Vi vidareutvecklar kontinuerligt vår plattform, nu 

senast med funktionen Lyko Social som ger möjlighet 

för kunder, leverantörer och medarbetare att interagera 

genom recensioner och rating av produkter och frisörer, 

fortsätter Joanna. 

 – Jag vill också lyfta vår samarbetspartner Avensia 

som har varit delaktig i att leverera vår snabba och 

responsiva hemsida. Men det tar inte slut här – vi kom-

mer under 2018 fokusera på att ytterligare förstärka 

köpupplevelsen för våra kunder. 

 Tidningen Näringslivssamverkan säger stort grattis 

till utmärkelsen! A

Utdelare, Freddy Sobin, Konsortio Fashiongruop, sponsor 
Johan Schiptjenko, Genesis, Patrik Sundquist, Avensia. Från 
Lyko.se: André Ihlar, Joanna Hummel och Rickard Lyko. 
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När solen skiner blir det mer jobb på Nimatopaal i Dala-Järna. En 

varm sommar betyder ökad glassförsäljning hos företagets kunder 

och därmed ökad omsättning för de glasstillbehör som Nimatopaal 

levererar. I år firar deras varumärke Nic dessutom tio år och det firas 

bland annat med ett helt nytt provkök. 

Gelato är en relativt ny och växande produkt inom varumärket Nic. Jessica Brännkärr är säljansvarig för gelaton, som ger 
varje kund möjlighet att skapa sin egen personliga smak att sälja vidare i sin glassbar. 

Högsäsong 
hos Nimatopaal

S TRÖSSEL, TOPPINGAR, STRUTAR, bägare 
och andra glasstillbehör i mängder lämnar 
nu Nimatopaal varje dag. Dagar med soligt 
och varmt väder lämnar cirka 100 pallar 

lagret per dag. Men Nimatopaal är mycket mer än ett 
lager, inom företaget är missionen att höja glassupplevel-
sen för slutkunden, det vill säga för de som handlar glass 
i kiosken eller glassbaren. 
 – Vi säljer ett helt koncept, inte bara en glassbägare 
eller en strut, berättar Conny Blixt, företagets vd. 
Därav också provköket där det bland annat testas nya 
smakkombinationer mellan glass och Nics olika produk-
ter. Godsakerna fotograferas och dokumenteras och så 
delas inspirationen med kunderna runt om i Norden. 
 – Vi ska vara en så kallad one stop shop, det vill säga 
att kunderna ska hitta precis allt de behöver hos oss – 
utom själva glassen, fortsätter Conny. 
 Ambitionen är att vara ledande i Norden inom 

glasstillbehör. Sortimentet har också kompletterats med 
ingredienser för tillvekning av egen gelato, en krämig 
och smakrik glass med italienskt ursprung. Utifrån 
basingredienserna från Nic kan kunderna skapa sina 
egna personliga recept. Jessica Brännkärr är ansvarig 
säljare för gelato i Sverige och Norge. Hon jobbar 
mycket med kundkontakterna och med att inspirera dem 
till nya egna idéer. 
 – Hantverket är viktigt när det gäller gelato, det 
finns mycket att vinna på att lära sig tillverkningen från 
grunden, berättar Jessica. 
 Bland annat är temperaturförhållandena avgörande 
när det gäller gelaton, och gör man allt rätt får man en 
produkt med hög kvalitet att sälja i sin glassbar. Jessica 
berättar att flera kunder experimenterat sig fram till sina 
egna alldeles unika smaker som blivit storsäljare hos 
dem. Sedan kompletteras självklart gelaton med produk-
ter ur Nics breda sortiment. 
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GLASSÄSONG

Nästan hela personalstyrkan på Nimatopaal i Dala-Järna. Här från lagret levereras cirka 100 pallar per dag vid varmt och 
soligt sommarväder. 

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 Välkommen till Dalarnas 

fräschaste & trevligaste matbutik!   

skinkor och ostar i önskad storlek. Vi gör smörgåstårtor och plankor på 
 beställning! Supergoda!

Vi gör även matkorgar/julkorgar till både privatpersoner och företag!

Vi har även: 
- Färdiga smörgåsar/sallader
- Färdiggrillade tillbehör
- Fräsch salladsbar

Matglada hälsningar från Andreas med personal

Öppet: måndag – lördag 8.00–21.00, söndag 9.00–21.00

Dala-Järna

Hemköp Dala-Järna  tel. 0281-200 01
hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna

Något Ni tycker att vi 
saknar, kontakta vår 
kunniga personal så 
hjälper de er!
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GLASSÄSONG

FÖRETAGSFAKTA

Nimatopaal/Nic
Ägare Företaget är en del av Nic Group 
som ägs av Orkla

Verksamhet Säljer glasstillbehör under 
varumärket Nic

Startades 2008 i den här konstellatio-
nen, men företaget Nimatopaal starta-
des av familjen Aalhuizen i Småland 1965 
och flyttade till Dala-Järna 1974.

Antal anställda 16, plus extrapersonal 
under högsäsong

Nic är först på marknaden när det gäller ekologiska 
 toppingar och strössel.

 – Numera konsumeras glass året runt vilket öppnar 
för nya användningsområden för våra produkter, säger 
Jessica. 
Hon syftar bland annat på smaksatt kaffe, exempelvis 
frappe, och drinkar, milkshakes och tårtdekorationer 
där glass är en ingrediens. 
 Detta är alltså en del av det som testas i det nya 
provköket i källarvåningen hos Nimatopaal. Annika 
Anderses är ansvarig för marketing på Nimatopaal 
och jobbar med kommunikation ut mot kunderna. Det 
handlar om allt från trycksaker och etiketter till bildma-
terial, mässor och sociala medier. 
 – Det som gör oss så framgångsrika är det personliga 
bemötandet och servicen ut mot kunderna, betonar 
Annika. Med hjälp av bilder och recept skapas ett 
mervärde för kunden genom att vi visar nya använd-
ningsområden för Nics produkter. Att även visa vad man 
kan göra med glassen ger en värdeskapande service.  
 En ny produkt för i år är slush, en isdryck som finns i 
många olika varianter, och även som sockerfri och utan 
azofärgämnen. 

 – Trenden för ekologiska produkter ökar. Därför är vi 
först på marknaden med att lansera ekologiskt strössel 
och topping, berättar Annika. 
 Nimatopaal beräknas ha en omsättning på 110 
miljoner i år. Det är nu 13 år sedan företaget blev en del 
av Idungruppen och på så vis blev en del av Orklakon-
cernen. 2008 lanserade Idun, Candeco och Nimatopaal 
det gemensamma varumärket Nic. Sedan dess har det 
varit en fantastisk utveckling för Nimatopaal/Nic i 
Dala-Järna. Idag har företaget 16 anställda plus extra-
personal under högsäsong på lager, säljavdelning och 
administration. Omsättningen har stadigt ökat under 
de senaste åren och anledningarna till det är den fina 
servicen till kunderna men också bra underleverantörer. 
Lagerlokalerna byggdes ut för fem år sedan och nu 
börjar företaget se sig om efter ytterligare utrymmen. 
 I Nic Group finns idag 500 anställda och omsätt-
ningen ligger på cirka 1,2 miljarder per år. 
 – Det är roligt med den positiva utvecklingen, speciellt 
som vi känner här i Dala-Järna att vi för över mycket 
av vårt kunnande och vårt servicetänk till de andra 
bolagen, säger Conny. 
 – I år har vi inte några högt satta mål för företaget 
utan ska fokusera på att landa efter flera år av förnyelse 
och utveckling, avslutar han. A

Organic 
Strawberry 
Milkshake 
3–4 kulor ekologisk jordgubbsglass 
1 dl ekologisk mjölk
2–3 msk Nic Ekologisk Topping Jordgubb
Sugrör
Vispad grädde
Nic Ekologisk Bärmix

1. Blanda glass, mjölk och topping i en mixer 
tills du fått en slät och fin shake. 

2. Ringla jordgubbstopping på insidan av ett 
glas (3 dl) och häll sedan shaken i glaset. 

3. Dekorera med grädde och ekologiskt 
strössel.
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RELIABLE, DEPENDABLE AND UNCOMPLICATED 

WORLD CLASS WINCHES

FLYGFESTEN

NYTT FÖR I ÅR är en kvällsshow på fredag. I övrigt 

har flyguppvisningarna som vanligt mycket hög klass, 

och räknas som en av norra Europas största i civila 

sammanhang. Runt omkring flyguppvisningarna blir 

det dans och underhållning, aktiviteter för barnen och 

möjligheter att äta gott. 

 Syftet med arrangemanget är att öka intresset för 

flyget och att få nya medlemmar till klubben. Flyg-

festen har en lång tradition i bygden och arrangerade 

första gången redan 1946. Mellan 1973 och 1985 låg 

arrangemanget nere, för att återupptas 1986. Sedan 

dess har festen arrangerats vart tredje – vart fjärde år.  

Vart tredje år arrangeras Flygfesten i Dala-Järna 

och i år är det dags igen. Under tre dagar blir det 

flyguppvisningar och massor av kringaktiviteter. 

Arrangerande Västerdalarnas Flygklubb räknar med 

cirka 40 000 besökare under flygfesthelgen. 

Luft under vingarna

Enligt Visit Dalarna omsatte turistnäringen i 

 Vansbro kommun under 2016 158 miljoner kronor 

(ett år då det inte arrangerades Flygfest) vilket mot-

svarar 82 årssysselsatta. Det ger i sin tur 10,2 miljoner 

tillbaka till kommunen i skatteintäkter. Så de små och 

stora evenemangen som lockar både besökare utifrån 

och kommuninvånare till sig har stor betydelse för 

bygden. 

Flygfesten arrangeras 10-12 augusti på flygfältet i 

 Dala-Järna. Läs mer på www.flygfesten.com. 

2015 imponerade bland andra 
Jurgis-Kairys under flyguppvis-
ningarna med sin Sukhoi Su 31. 
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ADLEVAMODELLEN

  

Blomstrande 
arbetsmarknad 

med många 
lediga tjänster. 
Kom och jobba 

hos oss!
Rikt 

föreningsliv 

och ökande 

befolkning 

– allt �er vill bo 

i Vansbro!

Välkommen 
att jobba hos oss! 

Besök 
vansbro.se/
ledigajobb

Vi önskar er alla en riktigt skön 
och avslappnande sommar!

 vansbrokommun  vansbro.sefacebook.com/vansbrokommunVansbro – en del av Dalarna

NNELIE VISSGÅRDEN, vd på Adleva, 
förklarar att Adlevamodellen bygger på 
två delar. En del som gäller det organisato-
riska arbetet och som avser arbetsplatsen 

och arbetsmiljön samt instanser som kopplas in vid en 
sjukskrivning. Den andra delen är den individuella med 
aktiviteter som anpassas för individens rehabilitering 
med målet att komma tillbaka i arbete om det är 
möjligt. 
 – Allra viktigast är det nog ändå för den som drabbats 
att känna sig omhändertagen och bli sedd av en annan 
människa som kan hjälpa till att reda ut vad som hänt 
och vad som nu behöver göras, säger Annelie. 
 Stressrelaterad ohälsa kan se väldigt olika ut för olika 

Här finns hjälpen 
för stressrelaterad ohälsa

Den stressrelaterade ohälsan växer 

trots att arbetsgivarna fått ett ökat 

lagstadgat ansvar att motverka stress 

i arbetslivet. Adleva företagshälsa och 

personalutveckling, som finns i Vansbro, 

Mora och Leksand, möter ofta den 

stressrelaterade ohälsan hos sina kunder 

och patienter, och har arbetat fram en 

modell för att ta hand om människor som 

drabbats. 

Annelie Vissgården är vd på Adleva företagshälsa och 
personalutveckling med mottagningar i Vansbro, Mora 
och Leksand. 

A
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ADLEVAMODELLEN

Följ oss på facebook
anna@stadohemservice.se
070-523 32 50

Trevlig sommar!

 

VERNISSAGE 
 

PÅ SNÖÅ BRUK 
8 Juli 13:00 - 15:00

 

Kom och mingla vid 
vår utställning som smyckar väggarna på

Snöåns Herrgård i sommar!  
 
 

Snöån 9, Dala Järna

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

JONSJONNA
OTOHP

Adlevas råd för mer balans i livet 

•  Balans i livet – du har 24 tim-
mar/dygn – fördela dem klokt

•  Planera din vardag både på 
jobbet och hemma

•  Våga säga nej

•  Fysisk aktivitet – rensar och 
stärker

•  Håll fast vid regelbundna mål-
tider (ta raster)  och sovvanor

•  Ta hjälp och stöd ifrån när-
stående, vänner m fl när det 

 kör ihop sig

•  Avslappningsträning te x 
mediyoga, mindfulness

•  Ta hjälp och stöd  av en egen
  PT- coach eller samtalsterapeut

personer. I vissa fall behöver den drabbade jobba med sig 
själv och kanske sina egna prestationskrav I andra fall är 
det helt enkelt situationen kring personen som behöver 
ändras eller att det helt enkelt blivit för mycket. Om det 
samtidigt händer saker både på det privata planet och 
på jobbet kan det vara en sund reaktion att inte orka. 
Människor hanterar också stress olika, det som stressar 
en person kan påverka en annan person betydligt 
mindre. 
 Boken Tillbaka till jobbet av Åsa Kruse (Natur & 
Kultur 2016) används av Adleva som ett stöd i reha-
biliteringsprocessen, både för arbetsgivare och för den 
drabbade. I boken finns flera exempel på personer som 
drabbats av utmattning och psykisk ohälsa. Där blir 
det tydligt att stressrelaterad ohälsa kan se väldigt olika 
ut för olika människor. Boken innehåller även fakta 
kring stressrelaterade symptom och kring arbetsgivarens 
ansvar. En stor del ägnas åt hur man kan hålla balansen 
och hitta ny riktning framåt efter en utmattning och 
sjukskrivning. 
 Hållbarheten i rehabiliteringsprocessen är en viktig 
del även i Adlevas arbete med stressrelaterade sjukdomar 
och symptom. 
 – Fördelen med att anlita oss är att vi jobbar med 
både organisationen och den anställde, vilket vi menar 
blir en mer hållbar rehabiliteringsprocess, säger Annelie. 
Adlevamodellen bygger på sju steg – från det förebyg-
gande arbetet innan utmattning och/eller sjukskrivning 
till comebacken. Däremellan finns bland annat krasch, 
kaos och acceptans. Det bästa är självklart att jobba 
förebyggande med att mota stressrelaterade sjukdomar.  
 I Adlevamodellen görs det genom att till exempel 
kartlägga arbetsmiljön, utbilda och använda SAM 
(systematiskt arbetsmiljöarbete). På individnivå handlar 
det förebyggande om exempelvis rådgivning, träning, 
mediyoga. 
 – Det är viktigt att känna att man kan påverka sin 
egen situation på jobbet, då presterar man bättre och 
orkar mer, säger Annelie. 

 Hos Adleva får den som går i rehabilitering alltid en 
kontaktperson att vända sig till. Det görs stödsamtal 
under hela processen och en ordentlig utredning för 
att ställa diagnos. Vid tillbakagång till jobbet erbjuds 
gruppsamtal och uppföljande samtal med kontaktperso-
nen. 
 Mindfulness, kostrådgivning, mediyoga och hjärnvila 
är andra verktyg för att på individnivå rehabilitera sig. 
På arbetsgivaren ligger det att se över arbetssituationen 
för att se om yrkesrollen behöver förtydligas, om 
arbetsklimatet behöver förändras och att vara en del i de 
samtal med exempelvis Försäkringskassan och företags-
hälsan som arrangeras. 
 Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen främja en 
god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa genom 
att regelbundet riskbedöma arbetsmiljön, samt vidta 
åtgärder om risker upptäcks. Riskerna kan vara ohälso-
sam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling. 
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VI MÖTER

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. Anna Jobs Bender, tel 010-121 97 58
Rektor Susanne Hedberg Eriksson, 
tel 010-121 97 66.

Gilla oss på Facebook
– Lärcentrum Vansbro

Vi ingår från 1 januari 2017 i VDUF.

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!

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

Arbetsgivaren har också ansvar för att medverka till en 
effektiv rehabilitering om en medarbetare blivit sjukskri-
ven. Det ska också finnas rutiner på arbetsplatsen om 
hur rehabilitering och sjukfrånvaro ska hanteras. Det 
ska också finnas tillgång för någon form av företags-
hälsovård att tillgå om behov finns. 
 – Hälsoundersökningar för exempelvis nattpersonal 
är också lagstadgade numera, berättar Annelie. 
Adleva har idag mottagningar på tre orter i Dalarna, 

Adlevamodellen i korthet

En modell för hållbar återgång efter stressrelaterad 
sjukdom. 

• Uppbyggd i sju steg på dels individnivå och dels 

på arbetsgivarnivå, från förebyggande arbete till 

krasch och vidare till fotfäste och comeback.  

• Erbjuder förebyggande insatser för både orga-

nisation och individ som syftar till att förebygga 

stressrelaterade sjukdomar. 

• Bygger på att den som drabbats av sjukdom och/

eller utmattning har en kontaktperson hos Adleva 

som följer med hela rehabiliteringsprocessen. 

• Åsa Kruses bok Tillbaka till jobbet (Natur & Kultur 

2016) används som stöd för både arbetsgivare och 

den drabbade i modellen.

i Vansbro, Mora och Leksand. De arbetar dock i hela 
länet med både förebyggande hälsoinsatser men också 
med organisatoriska frågor. I verksamheten finns ett 
basteam med exempelvis sjukgymnast, läkare, beteende-
vetare och sköterskor, som kompletteras med ett nätverk 
av konsulter inom olika specialistområden. Det här 
betyder att Adleva har ett mycket brett utbud av tjänster. 
 – I Vansbro är vår mottagning bemannad två dagar i 
veckan, och utöver det vid behov, berättar Annelie. 
 – Gymmet finns bokningsbart alla dagar. Men mest 
jobbar vi numera ute på företagen för att främja den 
goda arbetsplatsen, avslutar hon. A

FÖRETAGSFAKTA

Adleva AB
adleva.se

Ägare Anneli Vissgården, Thomas Vissgården, 
Marie Aalhuizen

Verksamhet Företagshälsovård och personal-
utveckling med mottagning i Vansbro, Mora och 
Leksand, samt konsultverksamhet ute på företag 
runt om i Dalarna. 

Startades 2013

Antal anställda En bas av egna resurser som 
kompletteras med konsulter
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Vansbro kommun 2017
Årsredovisningen i korthet

Detta är en bilaga från Vansbro kommun



Detta är en bilaga från Vansbro kommunDetta är en bilaga från Vansbro kommunDetta är en bilaga från Vansbro kommun

Hur gick det med Vansbros ekonomi?

Uppfyllde vi målen?

Vad hände i kommunen?

Hur ser framtiden ut för Vansbro?

Vansbros ekonomiska resultat 2017 
Resultatet för Vansbro kommun 2017 blev ett underskott 
på 3,6 miljoner kronor. Det var betydligt sämre än 2016 
då vi fi ck ett överskott på 6,9 miljoner. Att kunna redo-
visa överskott är lika viktigt för en kommun som för 
ett hushåll, eftersom det ger möjlighet att spara pengar 
och fylla på vår ”buffert”, resultatutjämningsreserven, 
för att kunna ha medel att ta av till oförutsedda utgifter 
och under tuffare ekonomiska tider.

Två av förvaltningsområdena lämnade överskott 
(samhällsbyggnad + kommunkansli, intern service och 
integration) och två lämnade underskott (utbildning, 
 kultur och fritid + socialt stöd och omsorg). Inom sam-
hällsbyggnad lämnade dock kollektiv trafi ken  underskott. 
Kostnaderna för det gemensamma  utbildningsförbundet 
VDUF blev betydligt högre än budgeterat.

De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2017. 

Intäkterna minskade och kostnaderna ökade
Kostnaderna för kommunens verksamheter ökade med 
närmare 10 miljoner (2 procent). Det var betydligt min-
dre än förra året då kostnaderna ökade med 50 miljoner 
(11 procent). Kostnaderna har ökat främst för insatser 
och stöd inom individ- och familjeomsorg.

Intäkterna, som till största delen består av skatter, 
statsbidrag och utjämningsbidrag, minskade med 11,6 
miljoner (9 procent). Minskningen var dock mindre än 
förra året då den var 34 miljoner. Att intäkterna minskat 
beror främst på att kommunen fått mindre bidrag för 
fl yktingmottagande.

Nettokostnadsandelen (kostnaderna som andel av 
kommunens intäkter) ökade till 101,1 procent. Om netto-
kostnadsandelen är mer än 100 procent betyder det att 
kommunen haft högre kostnader än intäkter vilket inte 
är hållbart i längden.

Detta är en bilaga från Vansbro kommun
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Resultaträkning
(tkr) Kommunen Sammanställd

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Verksamhetens intäkter 112 246 123 833 232 409 232 770
Verksamhetens kostnader – 509 532 – 499 750 – 616 489 – 592 708
Jämförelsestörande intäkt   
Avskrivningar – 15 168 – 17 057 – 23 461 – 25 194

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD – 412 454 – 392 974 – 407 541 – 385 132

Skatteintäkter 277 648 267 807 277 648 267 807
Generella statsbidrag och utjämning 130 351 131 706 130 351 131 706
Finansiella intäkter 3 038 5 612 2 752 5 312
Finansiella kostnader – 2 200 – 5 274 – 4 096 – 8 157

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER – 3 617 6 877 – 886 11 536

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skattekostnader – 34 – 36
Uppskjuten skatt – 532 – 644

PERIODENS RESULTAT – 3 617 6 877 – 1 452 10 856

Hur gick det med målen?
Vansbro kommun hade fem övergripande inriktningsmål 
2017: Ett som handlar om medborgare och kunder, ett 
om framtidstro och utveckling, ett som rör medarbetare, 
ett om att ha en modern och effektiv förvaltning och ett 
mål som handlar om ekonomi i balans. Det fi nns fl era 
olika indikatorer för varje mål, och indikatorerna vägs 
samman när man bedömer måluppfyllelsen. Viktiga 
indikatorer som Vansbro uppfyllde 2017 var att brukare 
ska ha infl ytande inom socialt stöd och omsorg, god 
service och gott bemötande inom samhällsbyggnad, 

bra föräldrastöd för barn 0–18 år samt ett lågt behov 
av försörjningsstöd i kommunen. Indikatorer som inte 
uppfylldes var bland annat stöd till egen försörjning, 
hemtjänstbemanning utifrån behov och att kommunen 
ska vara en attraktiv arbetsgivare. Totalt uppfyllde 
Vansbro 31 av 36 indikatorer helt eller delvis.

Ekonomiska mål
Vi uppfyllde inte våra ekonomiska resultatmål 2017:

Politiska beslut 
stödjer en hållbar 

ekonomi.

Delvis uppfyllt

Kommunen 
ska ha en långsiktig 

ekonomisk planering.

Delvis uppfyllt

Kommunen ska 
ha ett överskott på 
minst 0,5 procent.

Ej uppfyllt
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Vad hände i Vansbro 2017?

 z Kommunen startade ett gemensamt projekt med 
Falun, Borlänge, Rättvik och Malung-Sälen för 
att lära av varandra och förbättra myndighets-
utövningen.

 z Eftersom Vansbro har tagit emot många nyan-
lända fick vi möjlighet att delta i Skolverkets 
projekt ”Nyanländas lärande” och fick 4 miljoner 
kronor till utvecklingsarbete i skolan. Projektet 
pågår till våren 2019.

 z Näringslivet gick bra och arbetslösheten var låg, 
vilket gav Vansbro priset för ”Bästa tillväxt” i 
länet av företaget Syna.

 z Arbetet har startat med den nya sträckningen av 
E16 mellan Hulån och Vansbro.

 z Tillgänglighetsanpassning och renovering av sim-
hallen blev klar.

 z Arbetet började med ett LSS-gruppboende som 
ska bli klart hösten 2018.

 z Vansbro klättrade till plats 60 i Sverige och en 
andraplats i länet i rankningen av kommuners 
företagsklimat.

 z Västerdalsbanan rustas och under året började 
man göra slipersbyten 

 z Ett nytt vattenverk började byggas för att säkra 
vattenförsörjningen.

 z Björn Skifs som fyllde 70 år firades med fem full-
satta föreställningar av Hooked on a feeling.

 z Vansbros befolkning minskade med 47 invånare 
till 6 837 invånare vid årets slut, efter flera år av 
ökande befolkning.
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Hur gick det för de olika verksamheterna?

Utbildning, kultur och fritid
Utbildning, kultur och fritid redovisade ett underskott på 
11,8 miljoner kronor mot budget. En orsak var betydligt 
högre kostnader för skola än tidigare år samt minskat 
bidrag från Migrationsverket och högre kostnad för 
interkommunal ersättning till Olympica.

Det var det första året i den nya organisationen som 
numera även omfattar bibliotek, kultur, simhall och 
gym. Två nya förskolor gjordes i ordning för att lösa 
lokalbristen. Från höstterminen har alla elever i åk 8 
och 9 egen dator. 

Verksamhetsområdet uppfyllde delvis sina mål, bland 
annat att förbättra informationen till vårdnadshavare, 
öka användningen av it och förbättra attityder till skol-
arbetet. Kunskapsresultaten förbättrades i åk 6, medan 
andelen behöriga till yrkesprogram på gymnasiet sjönk 
från 83,6 till 76,4 procent.

Socialt stöd och omsorg
Socialt stöd och omsorg, som från 2017 även omfattar 
individ- och familjeomsorg, redovisade ett underskott på 
5,8 miljoner kronor mot budget. De främsta orsakerna 
var att ansvaret för ersättning för personlig assistans 
överfördes från Försäkringskassan till kommunen, och 
att kommunen behövde använda bemanningsföretag för 
att lösa det ökade personalbehovet inom individ- och 
familjeomsorg.  

Den nya lagen om säker utskrivning från sluten-
vård innebär ett ökat ansvar för kommunen. Inför att 
lagen träder i kraft tecknade alla länets kommuner 
avtal med landstingen om reglering av kostnader för 
färdigbehandlade patienter. Kommunen beslutade att 
bygga ett LSS-gruppboende med sex platser, och alla 
trygghetslarm i ordinärt boende byttes ut till digitala 
trygghetslarm.

Av målen som rör medborgare och kunder uppfylldes 
fyra av fem helt eller delvis, även om resultaten varierar 
mellan olika enheter.

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad redovisade ett resultat enligt budget 
(+298 tkr). Gata/park lämnade underskott bland annat 
på grund av omfattande snöröjning och akuta repara-
tioner på dagvattennätet. 

Samhällsbyggnad började arbetet med att planlägga 
bland annat Skamsberget och Järnvägsgatan. Fiber-
utbyggnaden fortsatte med stora delar av nätet som binder 
samman olika orter. Verksamheten blev också klar med 
stabilitetsutredningen av älvslänterna i centrala Vansbro. 

Samhällsbyggnad nådde sina verksamhetsmål helt 
eller delvis, målen nåddes helt vad gäller god service, 
arbete för en hållbar miljö och ökad samverkan med 
andra kommuner och organisationer.

Kommunkansli, intern service och integration
Kommunkansli och dess verksamheter redovisade ett 
överskott på drygt 7 mkr mot budget. Den största delen 
av överskottet, 4,8 mkr, lämnades av integrationsenheten 
på grund av mindre kostnader än beräknat för integra-
tion och HVB-hem.

Kommunen beslutade att asylsökande unga som 
fyller 18 år innan de får beslut av Migrationsverket, ska 
få stanna tills deras ärende är avgjort och även fort-
sätta sin skolgång. Integrationsenheten avvecklades 
och HVB-verksamheten flyttades över till socialt stöd 
och omsorg från 2018. 

Kommunen gjorde en förlikning med Snöå Resort 
AB, och den nya hyresgästen Spejaren har tagit över 
verksamheten. 

Verksamhetsområdet nådde sina mål delvis. Tillgäng-
ligheten via telefon var bristfällig men god via e-post.
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Vart gick skattepengarna? 

Härifrån fick kommunen sina pengar 2017
78 % Skatter och generella statsbidrag
11 % Riktade statsbidrag
11 % Avgifter och ersättningar kommunen får för sina 

tjänster (förskoleavgifter, renhållningstaxor med mera)

Varje hundralapp i skatt använde vi så här
 0,13 kr Kommunfullmäktige
 0,60 kr Kommunstyrelsen

 22,32 kr Utbildning, kultur och fritid
37,12 kr Socialt stöd och omsorg
 5,54 kr Samhällsbyggnad

 19,39 kr Kommunkansli, intern service och integration
3,37 kr Kollektivtrafik

 11,13 kr Västerdalarnas Utbildningsförbund
 0,02 kr Jävsnämnd
 0,25 kr Överförmyndare
 0,14 kr Revisorer

Kostnad per invånare för olika verksamheter (kr)
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Socialt stöd och omsorg  22 257 kr

Utbildning, kultur och fritid  13 381 kr

Samhällsbyggnad  3 320 kr

Kommunkansli, intern service och integration  11 627 kr

Västerdalarnas utbildningsförbund  6 671 kr

Kollektivtrafik  2 018 kr

Kommunstyrelsen  361 kr

Överförmyndare  152 kr

Revisorer  82 kr

Kommunfullmäktige  75 kr

Jävsnämnd  12 kr
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Hur ser framtiden ut för Vansbro kommun?

2017 var ett ekonomiskt sämre år då Vansbro efter sju år 
med överskott, nu redovisade ett underskott på 3,6 miljo-
ner. Det är viktigt att komma tillrätta med ekonomin och 
vända detta till att nå överskott igen. Det är bara genom 
att ha ett positivt resultat som vi kan upprätthålla kvali-
teten i verksamheterna, som skola, vård och omsorg, och 
kunna satsa på fortsatt utveckling som behövs för att 
växa och ha en långsiktigt hållbar ekonomi. 

Det behövs nytänkande på alla nivåer för att kunna 
få ut så mycket verksamhet som möjligt av de pengar vi 
har. Detta för att kunna möta utmaningarna då allt färre 
ska försörja allt fler när andelen äldre ökar och andelen 
yngre minskar. 

Det krävs också en bra prioritering av investeringar 
som är nödvändiga och ger vinster på sikt, exempelvis 
effektiva kommunikationer och service som gör kommu-
nen mer attraktiv för både boende och företag.

Utmaningar för att nå Vansbros vision
Befolkningsökningen vände neråt och invånarantalet 
minskade med 47. Däremot hade Vansbro ett fortsatt 
välfungerande näringsliv och låg arbetslöshet. Men för 
Vansbro, Dalarnas minsta kommun, är det viktigt att 
kunna visa bra resultat och vara en attraktiv kommun 
där fler unga vill bosätta sig och stanna kvar. Förhopp-
ningsvis kan vi växa genom att nyanlända ungdomar 
väljer att stanna i Vansbro, men då krävs ett bra integra-
tionsarbete både i skolan och i samhället. 

Andra saker som krävs är en bra infrastruktur och 
att vi använder våra pengar på bästa sätt för att få ut 
maximalt av varje krona. Satsningar på  digitaliseringar 
i olika former, exempelvis e-hälsa, kommer att vara nöd-
vändiga för att effektivisera vissa delar av den  offentliga 
servicen. Vi ska målmedvetet arbeta vidare för att 
vända resultaten uppåt, med sikte på att nå vår vision 
för Vansbro – en attraktiv kommun där människor kan 
finna både arbetsglädje och livskvalitet.



Detta är en bilaga från Vansbro kommunDetta är en bilaga från Vansbro kommun

Stina Munters
Tel: 0281-750 01
Mail: stina.munters@vansbro.se

Oscar Fredriksson
Tel: 0281-750 02
Mail: oscar.fredriksson@vansbro.se

  

Catarina Willman 
Tel: 0281-750 03
Mail: catarina.willman@vansbro.se

Vill du veta mer?
Dessa 8 sidor var en sammanfattning av det viktigaste i årsredovisningen för 
Vansbro kommun 2017. Hela årsredovisningen kan du läsa på kommunens 
hemsida www.vansbro.se. Den kompletta årsredovisningen innehåller mer 
detaljerad information om både ekonomi och verksamheter. Kommunalrådet 
Stina Munters, kommunchefen Oscar Fredriksson och ekonomichefen 
Catarina Willman svarar också gärna på frågor.
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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

Orkla FoodSolutions på Orkla Foods 

Sverige lanserade marknadens 

första grönkål- och fetaostpaj under 

varumärket Felix. Pajen produceras i 

Vansbro. 

ETT KRISPIGT PAJSKAL med fyllning av grönkål och 
fetaost lanserades under våren i Felix-sortimentet. Pajen 
är helt rätt i tiden då den både är vegetarisk och innehåller 
grönkål, som är populär både för sin goda smak och för att 
den är fullproppad med nyttiga näringsämnen.
 Pimpa gärna pajen med lax för en matigare upplevelse 
eller toppa med grönkålschips och strö över rostade 
pumpafrön för konsistensen och smakens skull. Servera 
gärna med råkostsallad för en hälsosam och mättande 
lunch tipsar Orkla restaurangägare på sin hemsida. A

Ny butik på 
Snöå Bruk
Inrednings- och 
livsstilsbutiken 
Hjärtats Rum har 
under sommaren 
öppet på Snöå 
Bruk. Det är en 
av de satsningar 
som gjorts inför 
sommaren och som kompletteras av bland annat 
lunchservering, underhållning och mat kvällstid 
samt produktion av egen glass. 

BRUKET ARRENDERAS FÖR tillfället av Spejaren AB 
med Gordon Krmic och Samuel Stålhandske i spetsen, men 
har varit ute till försäljning under sommaren och under 
pressläggning av tidningen var inget klart inför framtiden 
för det anrika bruket. Oavsett om Spejaren blir de framtida 
ägarna av bruket, så driver de verksamheten fram till och 
med september i år. A

Ny restaurangpaj 
bakas på Orkla i Vansbro
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UTVECKLANDE PROJEKT

NDER VÅREN 2018 startade projektet som 
finansieras med EU-medel från Leaderom-
rådet Dalälvarnas utvecklingsområde. Om 
ett år hoppas man ha kommit en bit på väg 

mot en mer främjande myndighetsutövning. 
 – Vi vet att de allra flesta vill göra rätt och forskning 
visar att det bästa sättet att uppnå regelefterlevnad och 
ett gott konsumentskydd är att underlätta för dem att 
göra det, säger Ola Granholm som är projektledare.
Projektet startar med djupintervjuer med företagare 
och myndighetsutövare i de olika kommunerna. Tio 
intervjuer görs i varje kommun med företagare som 
regelbundet har tillsyn från kommunen i sin verksamhet. 
Intervjuerna är sedan grunden för det fortsatta arbetet 
med att utveckla myndighetsutövandet. Det kan förstås 
se väldigt olika ut i de olika kommunerna när det 
gäller vad som behöver utvecklas. Förhoppningen är 
att kommunerna också ska kunna låna goda idéer och 
lösningar av varandra. 
 – Det handlar ju i grunden om att få en god regelefter-
levnad och myndighetsutövare måste ibland hitta kluriga 
sätt att informera så att företagaren får hjälp att göra 
rätt från början, säger Ola. 
 Skatteverket är en förebild i det här projektet, de har 
utvecklat sin myndighetsutövning de senaste cirka tio 

U

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

NU ÄVEN BUSKRÖJNING
Jordvärmeplöjning, shaktarbeten, enskilda avloppsanläggningar mm

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

Främjande myndighetsutövning
Vansbro kommun vill bli ännu bättre på främjande 

myndighetsutövning genom att driva ett gemensamt projekt 

med Malung-Sälen, Rättvik, Borlänge och Falu kommuner. 

Fokus i projektet är att öka förtroendet och underlätta för 

företagare och invånare så att det blir rätt från början 

i exempelvis ansökningar och tillsynsärenden. 

åren med gott resultat. Vansbro kommun har redan högt 
betyg i undersökningen kring företagsklimatet när det 
gäller service och kontakter med företagen, men kommu-
nerna vill förbättra sitt resultat ytterligare. De vill även 
förbättra sitt resultat i Sveriges kommuner och landstings 
servicemätning ”Insikt”. Målet för projektet är att varje 
deltagande kommun ska ha fått både ett ännu bättre 
företagsklimat och högre betyg i servicemätningen Insikt 
när projektet är slut. Ett annat mål är att skapa tydliga 
rutiner för hur arbetet med myndighetsutövningen ska 
fungera i kommunen. 
 – Vi har en lagstiftning att hålla oss inom och projek-
tet handlar inte om att tillämpa lagen på ett annat sätt, 
utan att vara ännu mer proaktiv, tro på att företagaren 
vill göra rätt och underlätta för honom/henne att göra 
just det. 
 – Om ett företag har förtroende för kommunen 
och förstår varför den får ett föreläggande eller varför 
tillsynen måste göras kan samarbetet bli ännu smidigare 
och det blir förhoppningsvis också mer rätt redan från 
början, säger Ola. 
 Vansbro kommun är en av fem kommuner i ett projekt 
som ska utveckla främjande myndighetsutövning i 
kommunerna Vansbro, Malung-Sälen, Rättvik, Borlänge 
och Falun. A
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NOTERAT

H

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

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

Det har varit en händelserik vår 
för talangerna i Vansbro Next. 
Bruten tumme, tourvinnare, 
konsert, Framtidslandslaget i 
skidskytte och antagning på 
skidskyttegymnasiet är några 
nyckelhändelser.  

VID HALVÅRSAVSTÄMNINGEN 

MED årets talanger i Vansbro Next 

är det bara att konstatera att det 

varit en händelserik vår. Melvin 

Morén blev tourvinnare i SST efter 

en vår med bland annat bruten 

tumme och träning med landslaget. 

Märta Andersson gläder sig åt att 

ha kommit in på skidskyttegym-

nasiet i Torsby, ett av hennes mål 

för framtiden. Alfred Eriksson blev 

uttagen till Framtidslandslaget i 

skidskytte och Kevin Asker bjöd in 

till konsert i Vansbro teater. 

Följ talangernas fortsatta aktiviteter 

på facebook.com/vansbronext. A

UR SKA EVENTEN 

längs Västerdalälven 

kunna nätverka 

och samverka för 

att bli starkare och större? Det 

var en av huvudfrågorna när 

Vansbrosimningen bjöd in till en 

nätverksträff arrangörer emellan. 

Evenemang från både Vansbro och 

Malung-Sälens kommuner fanns 

på plats och det blev ett kreativt 

Ny styrelse hos Företagarna
Företagarna i Vansbro har sedan årsmötet i år ny styrelse bestående 

av Conny Blixt, ordförande samt Lars Olsson, Sofie Enander och 

Anders Elofson. 

Halvårsrapport för
Vansbro NextArrangörsnätverk bildat

Sommartid i Vansbro kommun är verkligen de stora eventens tid. 
Vansbrosimningen, Ingmarsspelen, Flygfesten, Amazonrocken, 
Trollbröllopet och mycket annat arrangeras under sommarmånaderna. 
Nu bildas ett arrangörsnätverk på initiativ av Vansbrosimningen och 
Dalapop där även Malung-Sälens kommuns evenemang bjudits in. 

möte där det diskuterades både 

bajamajor, kommunikationer och 

gemensam marknadsföring. Som 

ett första samverkansprojekt har 

en gemensam folder och en flyer 

producerats inför sommaren med 

de större evenemangen.

 Är du som arrangör intresserad 

av att vara med? Kontakta Theres 

Johansson på Vansbrosimningen 

eller Therés Enström på Dalapop. A
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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

NDER EN VECKA har 
jag, min parallellklass 
och min klass fått en 
möjlighet att besöka 

arbetsplatser vi inte visste så mycket 
om innan vi kom dit. Jag hade till 
exempel ingen aning om att Monark 
Exercise i lilla Vansbro är så stort i 
inte bara Sverige, utan även interna-
tionellt! 
 Det var intressant att få veta 
saker om företagen, och det var 
även en upplevelse att få öppna 
ögonen och se vad mycket som 
händer i ett företag. När jag frågade 
personalen vad det bästa med jobbet 
var, så svarade de flesta:
 – Jo det är nog det faktum att 
man inte bara gör en sak på en hel 
dag, det är så mycket man gör på en 
dag!
 Men det roligaste under veckan 
måste nog ha varit min egen prao. 
Jag praoade på dagiset Lillgården i 
Äppelbo. Det var något jag gjorde 
i höstas också, jag blev nöjd med 
min dag och bestämde mig att göra 
det igen. Dagarna jag praoade på 
Lillgården var lekfulla, mysiga 
och framförallt roliga. Det var 
inte direkt något tråkigt jobb, 
det var mycket jag gjorde på en 

dag. Ena stunden så byggde jag 
en koja, andra stunden så hade vi 
fruktstund. Det var mycket som 
hände på en dag. 
 Jag har alltid känt mig väldigt 
social och därför tror jag nog att 
jag i framtiden kommer att välja 
ett socialt arbete till att börja med i 
alla fall. Sedan får vi se vart det bär 
av. Jag har i alla fall alltid tyckt om 
barn och därför valde jag att jobba 
med dagis, när jag faktiskt fick den 
chansen att praoa någonstans! Jag 
känner mig bland annat mer säker 
på vilket gymnasium jag ska gå nu. 
 Lillgården är dagiset jag själv 
gick på när jag var mindre, därför 
var det roligt att få komma tillbaka 
och träffa en lärare jag själv haft 
och även kul att få komma tillbaka 

Min prao

och känna igen sig. Vissa stunder 
var barnen lugna och andra stunder 
var det full fart. Då fick man 
anpassa sig efter barnens rutiner 
och hjälpa till när man skulle men 
även låta barnen leka själva så att 
de lär sig bättre, men under uppsikt 
såklart. 
 Rutinerna var inte så olika från 
när jag var mindre, utan det var 
ungefär samma saker som när 
jag gick på Lillgården. Det var 
fruktstund, utelek, sagor, pärlplat-
tor, sovstund och massa annat som 
hände. Jag tycker att Lillgårdens 
personal är bra dagisfröknar som 
lär barnen rätt saker men är inte 
heller överkontrollerande. A
TEXT: SARA FALK, ÅRSKURS 8 PÅ 

SMEDBERGSSKOLAN I VANSBRO

U

SARA FALK:
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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

 

Från och med kommande läsår blir det nya 
direktiv för hur prao-verksamheten ska se ut för 
eleverna i årskurs 8 och 9. När tidningen kontaktar 
studie- och yrkesvägledare Marita Gachon på 
Smedbergsskolan pågår planeringen för fullt: 

 – Vi tittar just nu på vilka delar i praon som vi ska ha 
kvar och utveckla, säger hon. 
 De senaste åren har prao-perioderna varit en per 
termin för årskurs 8, nu görs det om till en period 
i årskurs 8 och en i årskurs 9. Praon har innehållit 
arbetsplatsbesök, besök på Högskolan Dalarna, besök 
på skolan av Arbetsförmedlingen och olika yrkesgrupper 
samt ren arbetsförlagd praktik ute i arbetslivet precis 
som det Sara Falk skriver om här intill. 
 – Nu ska vi försöka ta fram det eleverna har tyckt 
bäst om och ha kvar det, säger Marita. 
 Bästa betygen i utvärderingarna från eleverna har den 
egna praon fått, samt besöket på Högskolan Dalarna. 

Nya regler kring prao 
från läsåret 2018/1019

Så kanske är det vad som blir kvar i verksamheten i 
framtiden. 
 – Näringslivet är fantastiska på att ställa upp med 
prao-platser, det ska de ha en stor eloge för, och vi vill 
gärna också ha fler arbetsplatser som eleverna kan välja 
på, säger Marita. A

Sommaröppet
Välkommen in till oss på Järnvägsgatan 
i Vansbro. I sommar har vi öppet måndag 
till fredag mellan klockan 10 – 15.

Anna-Carin, Daniel, Fredrik och Lillemor.

handelsbanken.se/vansbro
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FÖRETAGSKLIMAT

vansbro ab�

Industrigatan 24

780 50 Vansbro

Tel 0281-59 59 50

BPR_brevpapper_visitkort_kuvert  04-03-11  10.34  Sida 1

Tel. 0281-  59 59 50  e-post: bpr@telia.com

Fabriksvägen 5, VANSBRO

Använd rotavdraget!

OKTOBER PRESEN-

TERAS hela resultatet 
av Svenskt Näringslivs 
årliga undersökning kring 

företagsklimatet i landets kommu-
ner, men redan under maj månad 
presenterades den i stora drag av 
Teresa. Hon berättade att Vansbro 
kommun fortsätter att ha positivt 
resultat och finns med bland de 
kommuner i landet som landar på 
ett sammantaget betyg om minst 4 
på den 6-gradiga skalan. 
 Vansbro finns också med i top-
pen, på andraplats, bland dalakom-
munerna. Bara Rättvik når ett högre 
resultat i undersökningen kring 
företagsklimatet. Undersökningen 
bygger på frågor till kommunens 
företagare och handlar om bland 
annat service, attityder och dialog 

Allt bättre företagsklimat i landet 
enligt Svenskt Näringslivs årliga undersökning

mellan kommun, företag och skolor. 
  – Den här undersökningen är 
den största som Svenskt Näringsliv 
gör, det är totalt 31 000 personer 
som svarar på frågorna och det är 
ett utmärkt verktyg för att ha koll 
på hur det ser ut i näringslivet i 
respektive kommun, sade Theresa. 
 – Jag är imponerad av att det 
händer så mycket positivt inom 
näringslivet i Vansbro, sade Teresa. 
Bland de synpunkter och frågor som 
dök upp från kommunens företa-
gare på plats,  var att det behövs 
en plattform för ”riktiga” möten 
och samtal mellan företagen och 
kommunen. Besöksnäringens stora 
betydelse för att skapa arbetstillfäl-
len diskuterades också samt vikten 
av en fungerande och utvecklad 
infrastruktur.  A

FAKTA om 

näringslivet i Vansbro kommun 

• De privata företagen i Vansbro 
kommun sysselsätter 1778 personer.
Det ger varje år skatteintäkter på 
450 miljoner kronor 

• I Svenskt Näringslivs undersök-
ning kring företagsklimatet hamnar 
Vansbro på plats 2 i Dalarna och får 
ett betyg på 4,08, vilket är högre 
än medelbetyget för Sverige som 
är 3,4. 

• 48 procent av de som deltagit i 
undersökningen tycker att före-
tagsklimatet i Vansbro blivit bättre 
de senaste fem åren. 

• Bland det som företagen i 
kommunen efterfrågar finns bättre 
infrastruktur och IT, fler bostäder 
och kompetensförsörjning.

Läs mer om företagsrankingen på 
foretagsklimat.se.

Teresa Bergkvist, regionchef för 

Svenskt Näringsliv i Dalarna, 

presenterade i mitten av maj den årliga 

undersökningen av företagsklimatet 

i Vansbro kommun och övriga landet 

på en träff i Vansbro dit företag, 

kommunpolitiker och –tjänstemän var 

inbjudna. 
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MEDEL FRÅN TILLVÄXTVERKET

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

ATSNINGEN INNEBÄR 

ATT 39 kommuner i stöd-
område A, där Vansbro 
ingår, får möjlighet att 

söka 1,76 miljoner kronor per år och 
kommun från Tillväxtverket mellan 
2018 och 2020, totalt alltså 5,28 
miljoner per kommun. Pengarna 
ska gå till näringslivsutveckling och 
satsningar på att förbättra företags-
klimatet, men mer specificerade 

än så är inte kraven för att söka 
medlen.
 – Pengarna ska vara en injektion 
och syftet är att förbättra möjlighe-
terna att utveckla företagsklimatet. 
De här kommunerna har särskilda 
utmaningar som påverkar företagens 
utvecklingsmöjligheter. Det handlar 
dels om de långa avstånd som finns 
till kunder och leverantörer samt 
att arbetskrafttillgången kan vara 

Vansbro kommun söker medel
till företagsutveckling

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att betala ut nära 70 
miljoner kronor per år i tre år för att stärka näringslivet i landsbygds- 
och glesbygdskommuner. Vansbro är en av de kommuner som har 
möjlighet att söka medlen.  
 – För Vansbro kommuns del handlar det om att öka attraktiviteten 
i bygden på olika sätt, säger Mattias Christianson, tf näringslivschef i 
Vansbro. 

begränsad, skriver landsbygdsminis-
ter Sven-Erik Bucht i ett pressmedde-
lande.
 – Det är viktigt att se de här 
pengarna som en del i en större 
helhet. Den här satsningen är ett 
välkommet stöd till kommunerna 
men det kommer givetvis inte att 
lösa alla de utmaningar som många 
kommuner på gles- och landsbygd 
tampas med, fortsätter han.
En första utvärdering planeras efter 
det första året följt av en sammanta-
gen utvärdering våren 2021. 
 De kommuner som önskar ta 
del av satsningen ska rekvirera 
medel från Tillväxtverket senast 
30 juni respektive år. Sista dagen 
för ansökan till Tillväxtverket var 
den 31 maj, och i slutet av maj hade 
Näringslivssamverkan en träff där 
kommunens företagare var inbjudna 
för att diskutera vad medlen kan 
användas till. Vi återkommer i nästa 
nummer av tidningen med mer 
information om hur de sökta och 
eventuellt beviljade medlen kommer 
att användas i Vansbro. A
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- 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

Radannonser

Butiken är fylld med nyheter! – Alltid bra erbjudanden!

Redaktionen önskar 
en riktigt skön sommar!

Nästa nummer av tidningen 

Näringslivssamverkan kommer den 

26 september. Sista dag för 

annonsbokning är  27 augusti.
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NY PÅ JOBBET

VI ERBJUDER:
• HÄLSOUNDERSÖKNINGAR, Leg. läkare Anders Moberg
• KOSTRÅDGIVNING, Lic. Kostrådgivare Åsa Lundberg
• FOTVÅRD, Fotterapeut Susanne Lundberg
• ORTOPEDISK RÅDGIVNING, Specialist i ortopedi Anders Moberg
• KINESIOLOGI-STRESSHANTERING, Kinesiolog Susanne Lundberg
• MASSAGE, Massageterapeut Marie Vestbergs

FÖR BOKNING OCH INFORMATION:
Hälsoundersökning, kostrådgivning,
ortopedisk rådgivning – Åsa tel. 070-647 92 14
Fotvård och kinesiologi – Susanne tel. 070-324 84 53
Massage – Marie tel. 070-228 23 67  VÄLKOMNA!

BLÅ HUSET Kapellgatan 4 • VANSBRO
www.friskvardochrehabilitering.se

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

STRÖSSEL • TOPPING • STRUTAR • VÅFFLOR • BÄGARE
DEKORATIONER • SMAKSÄTTNING • UTRUSTNING

www.nicice.se

Att lyfta lokala 
styrkor och se globala 
möjligheter är Daniel 
Nilssons mission i sitt 
uppdrag som rådgivare 
i projektet F7 i Dalarna. 

DANIEL BÖRJADE 
SITT uppdrag i Vansbro 
den 1 maj, och har sedan 
tidigare samma uppdrag 
för Malung-Sälens del 
av F7-projektet. Mattias 
Christianson som haft 
uppdraget i F7 tidigare går in 
som tf näringslivschef under 
ordinarie näringslivschefs 
sjukskrivning. 

Daniel Nilsson 
ny i projektet F7

 F7 pågår till och med december i år och har under 
 projekttiden jobbat övergripande med seminarier, utbild-
ningar och rådgivning för företagare i de sju dalakommu-
nerna som ingår, förutom Vansbro och Malung-Sälen, även 
Rättvik, Orsa, Mora, Leksand och Älvdalen. Projektets syfte 
är att skapa tillväxt hos de lokala småföretagen. 
 – Dels kommer jag att följa upp och summera det arbete 
som Mattias gjort, dels kommer det att bli en del nya 
aktiviteter under hösten, berättar Daniel. 
Han är själv egen företagare och är bosatt på Sollerön, och 
som han själv beskriver det är han en hemvändare som 
efter att bott på annan ort i tio år flyttat hem igen. 
 – Jag har jobbat i en entreprenörsatmosfär med många 
nyföretagare och det känns kul att ha fått ta tillvara de 
erfarenheterna i det här uppdraget, säger Daniel. 
Daniel kommer att finnas på Näringslivssamverkans kontor 
i Lokstallet i Vansbro vissa dagar. 
Han nås på telefon 0251-312 15. A

Daniel Nilsson (till vänster) kommer att arbeta som rådgivare i projektet F7 på halvtid 
fram till årets slut då Mattias Christianson som tidigare hade uppdraget kommer att 
 vikariera som näringslivschef under ordinarie näringslivschefs sjukskrivning.
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VANSBROSIMNINGEN

Sommarens höjdpunkt!
i

#vansbrosimningen

30 juni Vansbro Triathlon

1 juli  Vansbro 10K

5 juli  Vansbro Swimrun

6 juli  Vansbro Vattenprovet

6 juli  Vansbro Halvsim

6 juli  Vansbro Öppen Älv

7 juli  Vansbrosimningen

7 juli  Lilla Vansbrosimningen

8 juli  Vansbro Tjejsim

8 juli  Vansbro Kortsim

8 juli  Vansbro Ungdomssim

Arenan: tävlingskansli, krögartält, sportbutik, mässa.
Mässa: utställning och försäljning.
Sportbutik: försäljning och våtdräktsuthyrning.

Vilken
folkfest- var meddu också!

vansbrosimningen.se/program

30 juni - 8 juli

Företagare 
och organisationer
syns på målområdet
SOM VANLIGT KOMMER det att finnas 
plats för företagare och organisationer 
att synas under Vansbrosimningen. 
Området bakom OKQ8 kommer att vara 
mässplats även i år, samt en del av ytan 
utanför  informationstältet inne på arenan. 
 Utställarna finns på plats 6–8 juli.A

EN NY KLASSIKER har premiär i år, nämligen En Svensk 
Klassiker Korta, med samma distanser som Tjejklassikern, 
men nu alltså med möjlighet att genomföra loppen för 
både kvinnor och män. För att genomföra En Svensk 
Klassiker Korta ska du under ett års tid genomföra 30 
km skidåkning, 100 km cykling, 1 km simning och 10 km 
löpning. Vätternrundans första helg då Tjejvättern och 
Vätternrundan 100 km arrangerades var också starten för 
den första Korta-klassikern. 
 – Vi är väldigt glada över att få starta den nya klassikern 
hos oss på Vätternrundan, speciellt eftersom det då också 
är premiär för vårt nya lopp Vätternrundan 100 km. Vi 
kommer göra vårt bästa för att ge alla deltagare en riktigt 
bra start på sin klassiker, säger Gunilla Brynell Johansson, 
vd på Vätternrundan. 
 I Vansbro väljer den som vill genomföra den här klas-
sikern att simma antingen Vansbro Tjejsim, (endast för 
kvinnor) eller Vansbro Kortsim. Båda loppen arrangeras 
söndagen den 8 juli.
 – En Svensk Klassiker Korta är ett bra komplement till 
tidigare Klassiker och vi är naturligtvis glada över att kunna 
erbjuda detta tillsammans med En Svensk Klassiker och de 
andra klassikerloppen. Vi önskar alla klassikerutövare stort 
lycka till och varmt välkomna till Vansbro i sommar, säger 
Jan Palander, generalsekreterare på Vansbrosimningen.
För mer info om vilka lopp som ingår i En Svensk Klassiker 
Korta, se www.ensvenskklassiker.se. A

HEAD Swimming/CBM Produkter AB 
återkommande officiell partner 
till Vansbrosimningen

– DET ÄR MED GLÄDJE som vi är tillbaka som 
officiell partner till Vansbrosimningen, sade 
Chris Flodén, vd och ägare av CBM Produkter i 
et pressmeddelande tidigare i år. 
 – För oss på HEAD Swimming/CBM Pro-
dukter AB var det en självklarhet att försöka 
få tillbaka det partnerskap vi hade med 
Vansbrosimningen under åren 2013 - 2015. 
Vansbrosimningen är inte bara Sveriges största 
simtävling, de står också för en aktiv livsstil och 
det är precis det vi på HEAD Swimming arbetar 
med, fortsätter han.
 HEAD Swimming är en av de främsta aktö-
rerna inom simning med sina innovativa idéer 
och sina produkter med fokus på prestanda, 
funktion och design. De har ett brett sortiment 
av våtdräkter, simglasögon och simtillbehör för 
simmare både i bassäng och öppet vatten. 
 – Vi ser framemot att återuppta samarbetet 
med HEAD. Vi har arbetat tillsammans tidigare 
och vet att de kommer att höja helhetsupple-
velsen för våra deltagare, säger Jan Palander, 
generalsekreterare för Vansbrosimningen. A
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VANSBROSIMNINGEN

VANSBROSIMNINGEN OCH SVENSKA DANSBANDS-
VECKAN i Malung samarbetar i år för första gången.
 – Ett väldigt spännande samarbete, säger Jan Palander, 
generalsekreterare på Vansbrosimningen.
 Samarbetet kommer att märkas genom att Dansbands-
veckan finns på plats under Vansbrosimningen och låter 
besökarna bjuda upp till dans på en dansbana. Under 
Dansbandsveckan, vecka 29, bjuder Vansbrosimningen in 
till sin nya utmaning: Dansbandssimningen i Västerdalälven 
i Malung. Loppet blir 500 meter långt, och simmas i öppet 
vatten den 19 juli. 
 – Det gäller att hitta nya sätt att attrahera simmare till 
Vansbrosimningen och vi vet att många besökare under 
Dansbandsveckan är aktiva motionärer som gärna antar 
olika utmaningar, fortsätter Jan. 
 Det handlar alltså om ett samarbete mellan två stora 
event och två grannkommuner.  
 Båda parter ser samarbetet som långsiktigt och att det 
stärker samverkan i regionen och kan vara en möjlighet att 
hitta nya målgrupper till evenemangen. Flera möjliga sam-
arbetsområden finns redan i form boende och infrastruktur. 
 – När vi började diskutera att inleda ett samarbete med 
Vansbrosimningen kände vi från Dansbandsveckan att 
det här var något helt nytt och spännande för Sverige. Ett 
samarbete mellan ett sport- och ett nöjesarrangemang, 
säger Lars Bälter, marknadsansvarig för Svenska Dans-
bandsveckan. 
 I september kommer de två evenemangen att göra 
gemensam marknadsföring på Nordens största husvagns-
mässa i Jönköping. A

NÅS DALA-JÄRNA VANSBRO ÄPPELBO

VANSBRO BIBLIOTEK

VANSBRO 
UTBILDNINGSCENTER

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

Ny hemsida
I SLUTET AV MAJ lanserade Vansbrosimningen sin nya 
hemsida. Den är späckad med information kring arrange-
manget och loppen, boende, kommunikationer med mera. 
Via sidan hittar du också länk till årets simmarmagasin, 
producerat i samarbete med Mittmedia. Där kan du läsa 
om Vansbrosimningens miljöpolicy, historik kring loppen 
samt få träningstips och goa råd inför att simma. Du hittar 
hemsidan på www.vansbrosimningen.se. A

Vansbro 10K 
250 DELTAGARE, det vill säga maxantal, kommer att 
simma i det första officiella Vansbro 10K som arrangeras 
den 1 juli. Loppet genomfördes som testlopp förra året med 
ett 50-tal deltagare. Simmarna startar vid Flögforsen och 
simmar sedan de 10 kilometrarna till Vansbrosimningens 
ordinarie mål. Loppet går 9 kilometer i Vanån och den sista 
kilometern i Västerdalälven. Loppet är indelat i fyra depåer 
där det finns vätska och energipåfyllning. Maxtiden för att 
genomföra loppet är 4,5 timmar. A

Dans Simning
= Sant

Årets nyhet
+



 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

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


