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i Vansbro kommunEN TIDNING SOM LYFTER NÄRINGSLIVET I VANSBRO

Fantastisk utveckling för 
Bergslagens spårsvets

SID 18–19

Sol och snö viktigt för 
Anky och Hasse  SID 16–17

Moelven satsar på 
nytt måleri  SID 6-8
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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! 

TVÅ OCH ett halvt år har jag haft förmånen 
att träffa hårt arbetande, drivna, duktiga och 
stolta entreprenörer i Nordvästra Dalarna. Jag 
har privilegiet att leda projektet F7 som är en 

gemensam satsning av kommunerna Älvdalen, Orsa, 
Malung-Sälen, Vansbro, Rättvik, Leksand och Mora. 
Det övergripande målet är att inspirera företag och 
företagare till utveckling och tillväxt.
 Tillsammans har jag och mina kollegor träffat 630 
företag och genomfört 111 seminarium och workshops 
med över 1 300 deltagare sedan starten 2016. Det har 
varit viktigt för oss att genomföra träffar med rele-
vanta teman kopplat till de lokala företagens verkliga 
utmaningar och funderingar, som till exempel: hur gör 
jag en bra rekrytering, hur förbättrar jag min digitala 
marknadsföring och vad innebär det att driva ett bolag 
inom stödområde A?
 Under projektet har vi coachat och inspirerat före-
tagare för att de ska nå ökad tillväxt och ha modet att 
lyfta blicken, men att det också är okej att ta ett steg 
tillbaka och reflektera, kanske ta en annan väg. Ett 
välfungerande samhälle är beroende av fungerande 
företag och ett välfungerande företag är beroende av en 
välfungerande ledare.
 Företagen på den svenska glesbygden är motorn i den 
lokala ekonomin, och motorn för näringslivet i nord-
västra Dalarna rullar på bra. Vi möter stolthet, kraft, 
driv och vilja. Våra företag går bra, vi har en hög andel 
företagsamma människor, tillväxttakten är stabil och en 
hög andel av våra nyföretagare överlever de första fem 

Summering 
av projektet F7 

kritiska åren (fler än 
sverigesnittet).
 Dessutom kan vi 
stoltsera med ett högt 
näringslivsklimatet i 
Svenskt Näringslivs 
årliga mätningar som 
visar att det är lätt att starta, driva och utveckla företag 
inom kommunerna.
 Visst finns det utmaningar som svårighet att hitta 
personal, digital omognad, svårighet att hitta finan-
siering och hög medelålder hos våra företagare. Men 
utvecklingspotentialen för näringslivet i nordvästra 
Dalarna är stor, både inom de traditionella branscherna 
som skogsindustri, besöksnäring, lantbruk, industri och 
nya näringsgrenar som upplevelseindustri, konst, musik, 
internethandel och dataprogrammering.
 Dessutom möjliggör den stora satsningen på 
fiberutbyggnaden utveckling hos befintliga och nya 
företag. Den digitala tillgängligheten gör det lika enkelt 
att bo och verka på landsbygden som mitt i stan för 
distansoberoende företag och medborgare. Det skapar 
möjligheter för nyetableringar och en ökad befolkning i 
vår vackra trakt. 

Camilla Garbergs, projektledare F7

FOTNOT: Projektet F7 avslutas i december 2018. Projektet 
finansieras av Region Dalarna, Tillväxtverket och 
medlemskommunerna Älvdalen, Orsa, Malung-Sälen, Vansbro, 
Rättvik, Leksand och Mora.
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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 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:  Hasse Gustafsson och Anky 
Lindén driver företagen Professional Motors 
och Living in the sun med utgångspunkt 
från Nås. 

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 företagVälkommen att boka tid 
för besök! 

EBORAH SUNDELL 

FRÅN Företagarna 
ledde kursen som 
hade nio deltagare 

från Vansbro kommun. Vid elva 
tillfällen under våren och försomma-
ren träffades gruppen för att jobba 
med affärsplan, göra studiebesök 
på olika arbetsplatser och sätta sig 
in i regelverket kring företagande. 
På avslutningen i juni presenterade 

Många företagsidéer på avslutning 
av företagarkurs

Företagarkursen för nyanlända arrangerad av Företagarna avslutades i juni och 
då presenterade deltagarna sina affärsidéer som de jobbat med under våren och 
början av sommaren. 

VANSBRO PIZZERIA OCH RESTAURANG, Vansbro – restaurang

ARNE IVARSSON, Dala-Järna – mark- och grundarbeten

TVAMA FASTIGHETER AB, Vansbro – äger och förvaltar fastigheter

VANSBROGROSSISTEN AB, Vansbro – försäljning av järnhandelsvaror

SANDRA ALFREDSSON, Vansbro – frisörsalong

HAGANÄS STALL HB, Nås – tävlingsstall

EMMA NILSSON, Äppelbo – frisörsalong

PER EVALD, Vansbro – konsultbyrå avseende företags organisation

Försäljning av fisketillbehör, import av skor och 

nagelsalong – tre idéer som det jobbats kring under 

starta-eget-kursen för nyanlända som arrangerades 

under våren och sommaren 2018. 

deltagarna sina idéer för en inbjuden 
publik. 
 – Nu har ni en grund att stå på 
som ni inte hade när ni började 
kursen, det ska bli spännande att 
se vart ni står om ännu ett år, sade 
Deborah på avslutningen. 
 Vi önskar lycka till och hoppas 
att några av företagsidéerna blir 
verklighet! A

D
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Stöd till näringslivet från staten 

till Vansbro kommun
Vansbro kommun har nu beviljats det stöd från 
regeringen som de sökte på försommaren. Stödet 
är på 1,76 miljoner kronor i tre år och betalas ut till 
utvalda glesbygds- och landsbygdskommuner.
– Näringslivssamverkan planerar nu i samråd med 
kommunen vilka olika insatser som bör göras för 
att pengarna ska komma till mest nytta, säger 
Mattias Christianson, tf näringslivschef. 

PENGARNA SOM 

BETALAS UT från 

Tillväxtverket ska gå 

till näringslivsutveck-

ling och satsningar på 

att förbättra före-

tagsklimatet. De idéer 

som nu diskuteras i 

näringsliv och kom-

mun i Vansbro och är 

exempelvis: 

• Vansbro kommun är med i projektet Hållbar Han-

delsutveckling som drivs av Filipstads kommun, 

och även inkluderar Sandviken, Forshaga, Karlstad, 

Kristinehamn, Säffle och Torsbys kommuner. Det är 

ett samverkansprojekt som syftar till att framförallt 

stödja små och medelstora företag med kunskap 

kring digitalisering och stärka den lokala handelns 

konkurrenskraft.

• Infartsskyltar i kommunen ska förverkligas, olika 

förslag finns och håller på att finslipas. Här jobbas det 

även med att hitta medfinansiering.

• Ta fram en policy för hur skyltning med så kallade 

banderoller ska kunna se ut i kommunen. Ett förslag 

håller på att tas fram för att sedan diskuteras med 

företagen om hur vi kan göra infarterna till de fyra 

tätorterna i kommunen ännu trevligare.

• Kompetensförsörjningen är ett viktigt område att 

jobba med när det gäller utveckling. Här undersöker 

man hur gymnasiet eventuellt skulle kunna slussa 

elever direkt till företagen, via praktik eller annan 

metod. Planer finns även för någon form av rekryte-

ringslots. 

• Platstorget är en webbportal där personers kompe-

tens matchas med företagens behov och här analy-

seras om det är idé för Vansbro kommun att köpa de 

tjänster som portalen erbjuder.

• Utveckling av e-tjänster inom kommunen, i samband 

med kommunens satsning på deras hemsida. A

NOTERAT

Vansbro Radio & TV 
har flyttat
ÄVEN VANSBRO 

RADIO & TV har flyttat 

sin verksamhet men 

stannar på Allégatan. 

Butiken finns nu mellan 

Karins Hårverksta och 

Systembolaget.

 –  Jag startade på 

Skolgatan på 1970-talet 

och hade sedan lokal 

på Järnvägsgatan 

innan jag flyttade till Allégatan för 29 år sedan. Det 

här känns bra men det var en utmaning att byta till 

mycket mindre lokaler, säger Christer Olsson som driver 

butiken. A

BLOMSTERHANDELN BLOMMERIAN HAR flyttat 

sin verksamhet från Skolgatan till Järnvägsgatan och 

därmed fått större butikslokaler och mer synligt läge. 

I lokalerna har det tidigare bland annat drivits restau-

rang, och långt tillbaka fanns Jacobsson & Janssons 

anrika butik här. Inga-Lill Lemon driver Blommerian 

och har två anställda i företaget. På bilden ser vi Linnea 

Nyberg som är florist på Blommerian. A

Blommerian 
i nya lokaler
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NOTERAT

OJ-GRUPPEN
en företagsgrupp inom 
elektronik och mekanik 

 Svetsning i metalliska material.
 Rörbockning, radieväxling & extra långa rör.
 Mekanisk bearbetning i CNC-maskiner.
 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

AE Reklam köper 
Fehrms Tryckeri 
SVEN-ERIK ANDERSSON SOM äger Fehrms Tryckeri 

i Vansbro överlåter nu verksamheten till AE Reklam & 

Service AB i Dala-Järna. Sven-Erik har jobbat i tryck-

eriet i 56 år, först som anställd och sedan som ägare 

då han tog över efter Erik Kock 1988. Men tryckeriet 

har funnits på orten betydligt längre än så, redan 1907 

startades det av Fritz Fehrm. I och med överlåtelsen 

flyttas tryckeriets maskiner på sikt till AE Reklam & 

Services lokaler i Dala-Järna. A

Företagarfrukostar i höst 
Två av höstens företagarfrukostar var 

bokade vid tidningens pressläggning: 

TORSDAG DEN 4 OKTOBER 7.30–9.00 på Café 

Unikum i Medborgarhuset, Vansbro. 

Vi diskuterar fiber i Vansbro – vad händer? Politiker 

och tjänstemän från kommunen inbjudna till dialog. 

TISDAG DEN 6 NOVEMBER 7.30–9.00 på Dala-Järna 

Hotell. Kom och träffa de nya ägarna på hotellet och 

hör deras framtidsplaner! 

Varmt välkomna!

Anders Elofson på AE Reklam tar över Fehrms Tryckeri 
som drivits av Sven-Erik Andersson. 
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DAG HANDMÅLAS OCH lufttorkas större 
delen av produkterna i måleriet hos Moelven 
i Hulån. Sex personer arbetar i den delen av 
verksamheten, och där kommer det att bli lite 

förändring i och med nybygget:  
 – Antalet personal blir detsamma men det blir mer 
rotation när det gäller arbetsuppgifterna, säger Ola. 
Han har jobbat på Moelven i två år, och kommer 
närmast innan dess från en liknande anställning på 
Sveden Trä. 
 – Så roligt att byggnationen blir av, vi har verkligen 
jobbat hårt för att få koncernen att satsa här i Hulån 
och med god hjälp av bland andra Vansbro kommun 
och Näringslivssamverkan har vi kunnat visa på 

Moelven Modus storsatsar på nybyggt måleri i Hulån.  

– Allt ska vara klart innan vintern, säger Ola Engman, 

fabrikschef för verksamheterna i Hulån och Kumla. 

Nybygget är 1300 kvadratmeter och kommer bland 

annat att inrymma en målerilinje på 37 meter. Den stora 

vinsten med investeringen är att torktiden på målade 

produkter förkortas avsevärt och att stora delar av den 

slitsamma manuella målningen försvinner. 

Nytt måleri byggs 
vid Moelven i Hulån

framtidstron och det positiva företagsklimatet här i 
kommunen, berättar Ola.  
 – I fabriken finns också en otrolig kompetens som 
företagsledningen har förstått att förvalta väl, fortsätter 
han. 
 – Det känns också jättekul att det är ett lokalt 
företag, Munters Bygg, som har entreprenaden på 
byggnationerna. 
 Förutom måleriet byggs också ett mindre lagerut-
rymme om 100 kvadratmeter och det har även investe-
rats i en hyvel i fabriken. Tillsammans gör investering-
arna, som i pengar uppgår till 15 miljoner kronor, att 
produktionsflödet blir betydligt mer effektivt. 
 I vecka 2 nästa år är den nya målerilinjen planerad 

Ola Engman är stolt och glad över att Moelven Modus nu satsar på fabriken i Hulån. Nytt måleri på 1 300 kvadratmeter, 
ny målerilinje, ny hyvel och utbyggt lager om 100 kvadratmeter ingår i satsningen som kommer att generera ett mer effektivt 
produktionsflöde i fabriken.

I
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NYTT MÅLERI

att levereras. Själva maskinen ska fraktas från Italien 
där leverantören finns, och dit har också personal från 
Moelven varit för att se linjen i produktion i verklighe-
ten innan man bestämde sig. Fram tills den är i bruk 
kommer personalen att få stå ut med lite provisoriska 
lösningar på grund av utbyggnationen, och även med 
att jobba tvåskift för att få allt att flyta på så bra som 
möjligt. 
 Moelvens fabrik i Hulån är en av tre produktionsen-
heter i Moelven Modus. Inom koncernen finns tre olika 
divisioner: Wood, Timber och slutligen Byggsystem, dit 
fabriken i Hulån hör. Hela koncernen omsätter cirka 
10 miljarder per år och har cirka 450 anställda totalt i 
Sverige och Norge. I Hulån finns 40 anställda och det 

Jonny Sundman och Virginia Ström ser över dagens ordrar. 

Moelven har även investerat 
i en ny hyvel.
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är därmed den största fabriken inom Moelven Modus 
Byggsystem. Utöver de tre fabrikerna finns cirka femton 
försäljningskontor i Norge och Sverige där försäljningen 
av systemväggarna som tillverkas i fabrikerna utgår 
ifrån. 
 Systemväggarna är tillverkade i glas eller trä, som 
MDF, med detaljer i exempelvis aluminium. Det finns 
många olika lösningar av väggar, från att bygga hela 
rum i lokalerna till att hitta bra lösningar för kontors-
landskap. Att bygga exempelvis kontorslokaler med 
systemväggar är enkelt och effektivt, och det sparar tid 
och pengar för den som ska bygga. Den dagen behoven 
ändras är det också enkelt att bygga om. Moelven 
erbjuder även service på systemväggar och tillbehör 
under hela livstiden om kunden vill det.
 Moelven Modus har en lång tradition i bygden och 
startades redan på 1940-talet som Hulåns snickerifa-
brik. På 1980-talet kom en ny ägare in i bilden, och 
lokalerna byggdes ut ordentligt. Tanken på en ytterligare 
utbyggnad fanns nog med redan då, och nu ska det alltså 
äntligen bli verklighet. A

NYTT MÅLERI

FÖRETAGSFAKTA

Moelven Modus
www.moelven.com

Ägare Ingår i koncernen Moelven 

 Industrier.

Verksamhet På fabriken i Hulån tillverkas 

systemväggar för i huvudsak kontors- och 

företagslokaler. Väggarna levereras som 

färdiga moduler till kunden som också 

erbjuds serviceavtal under produktens 

hela livslängd. 

Startades På 1940-talet som Hulåns 

snickerifabrik.

Antal anställda Cirka 40 på fabriken 

i Hulån. 

Mattias Larsson producerar systemväggar i Moelvens fabrik i Hulån. 
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NYTT VATTENVERK

Dala-Järna – Nås

Ditt lokala tryckeri!
 

alltireklam.se   tel. Anders 076-187 64 82

DEN 23 AUGUSTI invigdes det nya 
vattenverket i Flögforsen i Vansbro. 
Dala Vatten och Avfall där Vansbro 
Teknik är delägare har satsat 31 mil-
joner kronor i den nya anläggningen 
som förser cirka 4 000 kunder i 
Vansbro kommun med vatten. 
 Det nya vattenverket är betydligt 
mer effektivt än det tidigare i 
Dalasågen. Råvattnet från Flögfor-
sen innehåller höga halter av järn, 
mangan och humus och det har 
varit svårt att rena i det tidigare 
vattenverket. Nu är anläggningen 
specialanpassad för råvattnet här 
och vansbroborna kan räkna med 
rent och gott vatten i många år 
framåt. 
 Anläggningen har tagit ett år att 

bygga och då har även en ny ledning 
anlagts från vattenverket till Vans-
bro. Uwe Weigel (C), ordförande för 
Vansbro Teknik, klippte bandet när 
anläggningen invigdes och det bjöds 
på vatten att dricka förstås. 
 – Nu levererar vi friskt och bra 
vatten i förhoppningsvis många år 
framöver, sa han.
 På plats vid invigningen, förutom 
gästerna, fanns också bland andra 
Janne Kallur, bygg- och projektle-
dare samt Jonas Westman och Björn 
Sundberg från totalentreprenören 
Grytnäs Projekt AB som byggt 
vattenverket. De berättade att både 
tidplan och budget har kunnat hållas 
och att projektet har flutit på helt 
planenligt. A

Uwe Weigel, ordförande i Vansbro 
Teknik, klippte bandet när det nya 
vattenverket i Flögforsen invigdes den 
23 augusti. 

Nytt vattenverk 
ger bättre vatten
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KOMPETENSHÖJNING

 

 
 

Nu söker vi intresserade entreprenörer som vill dela lokaler med 
oss. Du kan driva din egen verksamhet, men också få nya kunder 
via oss och vårt nätverk. Dessutom får du arbetskamrater och 
tillgång till gemensamma rum för �ka, möten och utbildning.

Är du tex. naprapat, massör eller terapeut kommer du att kunna 
passa bra in som komplement till Adleva. Driver du annan 
verksamhet men behöver lokaler så kan det också gå bra.

Vill du driva ett eget gym eller annan tränings form �nns även 
lokaler för detta.

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

ÄR DU INTRESSERAD AV HÄLSA OCH FRISKVÅRD?

Intresserad? 
Hör av dig till:
Annelie Vissgården 070-606 38 35 
annelie.vissgarden@adleva.se

LÄRCENTRUM I VANSBRO erbjuder 
skräddarsydda utbildningar för näringslivet 
och offentliga sektorn kommer under läsåret 
2018/2019 att jobba mer utåtriktat mot före-

tagen för att kunna se över sitt utbud av utbildningar. 

Kompetenshöj ditt företag med 
hjälp av Lärcentrum

Nu vill Lärcentrum i Vansbro kartlägga 

behovet av kompetenshöjning och 

vidareutbildning i näringslivet och 

offentliga sektorn för att kunna erbjuda 

rätt utbildningar till företag och 

organisationer i kommunen. 

 – Vi vill vara en naturlig part när företagen i kommu-
nen ska kompetenshöja sin personal, säger Anna Jobs 
Bender, studievägledare på Lärcentrum. 
 Hon ska jobba med den praktiska ”inventeringen” av 
behoven för att se vad Lärcentrum i sin tur har möjlighet 
att erbjuda. Genom åren har Lärcentrum stått för många 
utbildningar, både längre och kortare, inom vitt skilda 
områden. Idag arbetar tolv personer i verksamheten 
som ingår i VDUF (Västerdalarnas Utbildningsförbund) 
tillsammans med gymnasieskolan i Vansbro, och 
motsvarigheterna i Malung-Sälens kommun. 
 – Tack vare det har vi också tillgång till mer kompe-
tens inom vår verksamhet, säger Susanne. 
 Mest kända utbildningen är kanske ändå Yrkeshög-
skoleutbildningen till spårsvetsare inom Järnvägsskolan, 
en gren inom Lärcentrum. Utbildningen har gått i totalt 
nio omgångar nu och är godkänd för två intagningar 
till, fram till år 2020. 

L
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KOMPETENSHÖJNING

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

TACK!
Till alla funktionärer, partners, 

deltagare och åskådare för ännu 
ett fantastiskt evenemang!

 – Här är kopplingen till bran-
schen oerhört viktig, berättar Erik 
Gyllenvåg som ansvarar för Järn-
vägsskolan. 
 – Utan den kopplingen, det vill 
säga att behovet finns i branschen, 
hade vi inte fått arrangera utbild-
ningen i så många år. 
 Totalt har 270 elever genomgått 
spårsvetsutbildningen och den stora 
majoriteten av dem har fått jobb 
direkt efter avslutad utbildning. 
Vansbro är enda ort i landet som 
har den hela spårsvetsutbildningen, 
däremot finns det fler utbildnings-
anordnare som erbjuder de kortare 
kurser för branschen som Järnvägs-
skolan också har.  
 Nu vill alltså Lärcentrum bli en 
ännu mer naturlig part för företagen 
i Vansbro kommun när det gäller 
utbildning. Nytt är också möjlighe-
ten att ha en lärare på arbetsplatsen 
när det gäller att anställda nyan-
lända invånare eller att erbjuda 

lärlingsplats. Lärcentrum vill också 
slå ett extra slag för möjligheten att 
validera och för lärlingsutbildning 
där eleven gör största delen av 
utbildningen ute på företaget. A

Vill du komma i kontakt med 

Lärcentrum hör av dig till: 

anna.bender@vduf.se eller 

susanne.hedberg-eriksson@vduf.se

Erik Gyllenvåg, ansvarig för Järnvägskolan, Susanne Hedberg Eriksson, rektor på 
Lärcentrum och Anna Jobs Bender, studievägledare på Lärcentrum.
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NOTERAT

Fina utmärkelser för  Edvin 
Larssons Mekaniska
TIDIGARE I ÅR utsågs Edvin Larssons Mekaniska AB 

(ELMAB) i Dala-Järna till Årets företagare i Vansbro 

kommun 2018 och nu i höst var företaget ett av 

tre nominerade till Årets företagare i Dalarna 2018. 

Vinnaren som utsågs på Misstagens Mästare-galan i 

Borlänge i september, var Skistart.se från Älvdalen. Vi 

säger ändå stort grattis till ELMAB till fina och välför-

tjänta utmärkelser! A

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

E-handel i fokus
E-HANDELN STOD i fokus när Företagarna, F7, Närings-

livssamverkan och Dalarna Science Park arrangerade 

en föreläsning på temat i teatern i Vansbro. Våga testa, 

misslyckas och lyckas var rubriken och på scenen för 

att berätta om sina erfarenheter stod Rikard Lyko från 

Lyko.se, Marie Olsson från Tygrullen.se och Henrik Lindh 

från Skistart.se. Moderator för kvällen var Mats Ingels. 

På dagen innan föreläsningen om e-handeln, arrange-

rades också ett idécafé i Lokstallet och ett lunchsamtal 

med industriföretagen i kommunen där Industrikrafts 

ordförande Håkan Gustafsson tillsammans med inno-

vationsledarna Sara Skärhem och Martin Jansson ledde 

samtalet. A

EN BRO ÖVER Västerdalsbanan är nu gjuten och klar 

och bygget av cirkulationsplatsen i Morakorsningen 

fortskrider enligt plan. Cirkulationsplatsen planeras vara 

framkomlig i slutet av året, innan vinterturisttrafiken 

kommer igång på allvar och arbetet ska sedan slutföras 

sommaren 2019. Trafikverkets projektledare, Åsa 

Vägbygget E16 mellan 
 Vansbro och Dala-Järna 
fortskrider enligt planerna

Bergqvist är mycket nöjd med hur arbetet fortskrider 

säger hon i ett pressmeddelande på Trafikverkets 

hemsida: 

 – Definitivt. Framdriften i projektet är mycket bra, 

säger Bergqvist.

Nu fortsätter arbetet med att lägga beläggning mellan 

Skamsberget och bron över Västerdalbanan, och 

så ska även en bro över Hulån byggas. Där ska även 

järnvägsövergången byta ut och flyttas med en tillfällig 

ny sträckning av vägen som följd. 

 – Den nya sträckningen kommer att vara i ungefär ett 

år då trafiken kommer att gå en kort sträcka på gamla 

europavägen som sedan blir lokalväg. Inkopplingen av 

den nya bomanläggningen ska, enligt vår planering, 

ske i början av november, säger Joakim Bryntesson, 

arbetschef för NRC. A

Tom och Fredrik Bertils som driver Edvin Larssons 
 Mekaniska i Dala-Järna var en av tre nominerade till Årets 
Företagare i Dalarna 2018. 
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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

Jonas Rosén ny vd 
på Visit Dalarna
JONAS ROSÉN HETER Visit Dalarnas nya vd. Han 

tillträder den 1 november och efterträder Carl Johan 

Ingeström på vd-tjänsten. 

 – Att Dalarna har en viktig roll i utvecklingen av 

Sveriges besöksnäring och för vår region är välkänt. 

Vi har slagit ihop de sju destinationsbolagen, ändrat 

ägarstruktur, installerat huvudkontoret i Rättvik och 

satt den grundläggande strategin. Att fortsätta driva 

besöksnäringen i vår region framåt är av yttersta vikt 

och därför har vi haft högt ställda krav på den nya 

vd:n, säger Charlotte Blum, styrelseordförande för Visit 

Dalarna.

 Jonas Rosén kommer närmast från en tjänst som 

regionchef på LRF Konsult.

 – Att få förtroendet att vara med och utveckla en 

hel bransch som är så viktig för Dalarna, känns både 

hedrande och roligt. Med så många kompetenta medar-

betare kommer vi att lyckas, säger han om sitt nya jobb.

Besöksnäringen i Dalarna är en viktig basnäring och 

Dalarna är Sveriges fjärde största besöksregion med en 

omsättning på 7,1 miljarder. Målet är att nå 10 miljarder 

år 2020.

 Vansbro kommun äger tillsammans med länets 

övriga kommuner och 850 medlemsföretag Visit 

Dalarna. Organisationen företräder regionens besöks-

näring, driver utvecklingsfrågor i samverkan med före-

tag och organisationer. Bolaget har cirka 60 anställda 

och en omsättning på 100 miljoner kronor. A

Carl Johan Ingeström, längst till vänster, lämnar den 1 
november över vd-tjänsten på Visit Dalarna till Jonas Rosén 
till höger i bild. I mitten på bilden Charlotte Blum, ordfö-
rande i Visit Dalarnas styrelse. 
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GESÄLLPROV

www.aspia.se

Vi hjälper dig, kontakta oss i Malung.

Granskning av tapetserarjobb 

inför gesällprov hör till 

uppdragen för John-Erik 

Christians på Möbelverkstan i 

Vansbro. Senast var det Hanna 

Rantakokko från Hörnefors 

som kom för att visa upp 

sin fina fåtölj. Och det blev 

godkänt från både John-Erik 

och kollegan Elof Winder.  

Med beröm godkänt för Hanna av John-Erik på Möbelverkstan
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GESÄLLPROV

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!

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

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

En liten annons syns också!

ANNA HAR GÅTT 
en utbildning som 
hantverkslärling 
inom tapetseraryrket 

på Leksands folkhögskola under 
100 veckor. Innan dess gick hon 
en tvåårig tapetserarutbildning i 
Kramfors. Som gesällprov har hon 
gjort ett arbete med en så kallad 
Hamiltonfåtölj. 
 Arbetet har bedömts i tre steg av 
John-Erik och hans kollega i Järvsö, 
Elof Winder. Först bedöms arbetet 
med själva stommen i möbeln, sedan 
stoppningen och slutligen klädseln 
där tillskärning och sömnad är två 
viktiga moment. Skinnet i klädseln 

kommer från Tärnsjö garveri och 
arbetet är noggrant utfört av Hanna. 
 Besiktningsmannen John-Erik var 
mycket nöjd med Hannas arbete. 
 – Det märks tydligt att hon gått 
fyra år i utbildning, hon fick extra 
plus i betyg av oss på flera moment i 
slutgranskningen, säger han. 
 Han och Elof Winder är enda 
granskarna från Dalarna och norrut 
i branschorganisationen Sveriges 
Tapetserarmästare. Organisationen 
har cirka 300 medlemsföretag och 
i dem finns de åtta granskarna av 
gesällprov utspridda över landet. För 
att bli granskare måste man själv ha 
mästarbrevet. 

 – Vi försöker också stötta 
utbildningarna så att de kan finnas 
kvar, säger John-Erik som är lite 
bekymrad över föryngringen inom 
branschen. 
 Under granskningsprocessen 
ger mästarna också goda råd till 
eleverna för att stötta deras arbete. 
 – Som med det mesta så finns det 
flera sätt att göra saker på, och vi 
försöker berätta vad våra erfaren-
heter är så att nästa moment ska 
bli enklare för eleven. De ska inte 
behöva uppfinna hjulet en gång till, 
säger John-Erik. A

Med beröm godkänt för Hanna av John-Erik på Möbelverkstan

H
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NDER HÖSTEN FÖRBEREDER Anky och 
Hasse inför den kommande säsongen för 
rallyschool on ice som de driver under 
vintermånaderna. Här får företag och 

privatpersoner lära sig köra fyrhjulsdriven rallybil under 
säkra former på en sjö kombinerat med trevligt boende, 
god mat och bastubad. 
 – Vi har företag som kommer tillbaka gång på gång 
och tycker att det här är utmärkta personalaktiviteter 
och event för affärsnätverken, säger Hasse. 
 Han jobbar även som instruktör på konsultbasis för 
Porsche när de har sina kundevent i Sverige och Norge. 

Sol och snö viktigt för 
Hasse och Anky

Man skulle kunna säga att väder, speciellt 

snö och sol, är två viktiga komponenter 

i Anky Lindén och Hasse Gustafssons 

företag Living In the Sun och Professional 

Motors. Och att de två, solen och snön, 

kompletterar varandra utmärkt över 

säsongerna. Det handlar dels om rally på is 

och dels om bostäder i solen. 

Hasse Gustafsson och Anky Lindén driver två företag tillsammans, Professional Motors och Living in the Sun. 

FRAMTIDSTRO  och  UTVECKLING
– kommunen där drömmar besannas

Blomstrande 
arbetsmarknad 

med många 
lediga tjänster. 
Kom och jobba 

hos oss!

Välkommen 
att jobba hos 

oss! Besök 
vansbro.se/
ledigajobb

vansbrokommunfacebook.com/vansbrokommunvansbro.se

U
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RELIABLE, DEPENDABLE AND UNCOMPLICATED 

WORLD CLASS WINCHES

Eftersom man aldrig vet hur vintrarna, och därmed isen 
på den sjö i utkanten av kommunen som de använder 
blir, så har de investerat i utrustning för att gardera sig. 
Pistmaskin och vattenpumpar ska kunna garantera is i 
många vintrar framöver. Alternativet är annars att flytta 
verksamheten från kommunen och mera norrut. 
 För boende, mat och trivseln runt omkring anlitas 
idag Dala-Floda Värdshus. Tanken från början var 
att även ha den delen inom kommunen, men olyckliga 
omständigheter ville annat och det har ändå blivit en 
mycket bra lösning. 
 – Man kan välja på att stanna mellan en och tre 
nätter. Då är det utomhusaktiviteter på isen med bilarna 
under dagtid och även lunch ute i det fria, berättar 
Hasse. 
 Anky har byggt en värmestuga där de och kunderna 
kan äta enklare måltider och värma sig. 
Middag, bastu och övernattning sker sedan på värds-
huset. 
 Idag har företaget sju rallybilar och Hasse och Anky 
börjar få ont om plats i lokalerna vid före detta Trafik-
verket i Nås. Bilarna ska underhållas och förvaras och 
de har börjat titta på en lösning som rymmer alla bilar 
på samma ställe. 
 Under hösten åker de även söderut för att jobba som 
agenter för Living In the Sun. 
 – Vi fungerar som en länk mellan kunden och mäk-
laren, som kan ge goda råd och rekommendationer när 
det gäller fastighetsköp i exempelvis Spanien, Cypern, 
Turkiet, Italien Albanien och Portugal. 
 Verksamheten har de haft i tre år. Det började med att 
Anky åkte till norra Cypern för att lära sig jobbet som 
agent. 
 – Jag blev fullkomligt knockad av landet och området, 
det var verkligen en oslipad diamant med fantastisk 
natur och ett härligt lugn, säger hon. 
 Efter det har hon och Hasse byggt ett kontaktnät i 
de olika länderna som hjälper dem att plocka fram de 
bästa investeringarna för kunderna. Anky är idag ledare 
för agenter i hela Sverige och håller i utbildningar och 

nätverksträffar. Det blir mycket resande söderut under 
året för att uppleva miljöerna där fastigheterna finns på 
plats för att verkligen veta vad de rekommenderar till 
eventuella kunder. 
 – Vi hjälper till att marknadsföra visningsresor och är 
med när det är nybyggnationer på gång där vi vet att det 
kommer att bli prisvärda bostäder, berättar hon. 
Hon är noga med att påpeka att de inte säljer några 
fastigheter utan det sköter mäklarna. Det är rådgivning 
de jobbar med. 
 – Det roliga är att det ofta är samma kunder som 
vi möter i rallyskolan och på visningsresorna, berättar 
Hasse. 
 – För oss handlar det om att erbjuda hög kvalitet, det 
har jag med mig från åren som lantbrukare och potatis-
odlare, säger Anky. A

FÖRETAGSFAKTA 

Professional Motors AB 
pro-motors.se 

Ägare Anky Lindén och Hasse Gustafsson

Verksamhet Rallyskola på is för företag 
och privatpersoner, kombinerad med mat, 
övernattning och bastu i härlig vintermiljö. 

Startades 2008

Antal anställda 1

Living in the sun AB 
www.livinginthesun.se 

Ägare Anky Lindén och Hasse Gustafsson

Verksamhet Oberoende fastighetsagen-
ter som hjälper kunder att hitta boende 
ibland annat Cypern, Portugal, Albanien. 

Startades 2015
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STARK UTVECKLING

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. 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.

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

ERKSAMHETEN KAN DELAS in i tre grenar: 
service och underhåll av järnväg, säkerhet 
för sliptåg samt nybyggnationer inom järn-
vägen med allt vad det innebär. 

 – Just nu håller vi också på att etablera oss inom 
tunnelbanetrafiken i Stockholm, och det blir en ny egen 
avdelning för oss, berättar Anders. 
 Ett nästa steg i utvecklingen för BSS är också 
att investera i en egen maskinpark. Idag hyr de in 

 Mathias Pettersson och 
Anders Hed  driver Berg-
slagens Spårservice AB 
i Vansbro som är inne i 
en expansiv period just 
nu. 

Stark utveckling för Bergslagens Spårservice

Bergslagens Spårservice (BSS) 

i Vansbro har haft en fantastisk 

utveckling de senaste åren. Idag har 

företaget ett 25-tal anställda som 

jobbar över hela landet. Företaget drivs 

av Mathias Pettersson och Anders Hed. 

V
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STARK UTVECKLING

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

Rörligt material & 
effekten i fokus  
för sociala medier och webb.

Ingen är den andra lik.
Utifrån er historia och affärsidé planerar vi kommunikationskoncept 
för er specifika målgrupp. 
Storytelling  -  PR-video  -  rekryteringsfilm.

Kontakta mig för offert, fler frågor eller för att bolla era tankar! 

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

JONSJONNA
OTOHP

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

 

under entreprenörer när det gäller maskinerna, men som 
det hela utvecklas så blir det egna maskiner fortsätt-
ningsvis. 
 – Utmaningen för oss är att ha arbetet året runt, 
berättar Anders. 
 Som ett led i det har BSS varit med i anbudsgivning 
för snöröjning inför den här vintern och de jobbar även 
med att kunna erbjuda utbildning i branschen inom 
företaget. Mathias var den som startade företaget för 
två år sedan efter att ha varit anställd inom branschen 
i elva år. Nyligen kom Anders in i verksamheten, även 
han har varit anställd och har erfarenhet av ledarskap, 
administration och ekonomi. 
 – Det har fallit sig naturligt att jag jobbar mer med 
det administrativa och Mathias är mer operativ och ute 
på fältet, berättar Anders. 
 Att hålla ihop en personalgrupp som är utspridd över 
landet kräver sin organisation. 
 – Vi jobbar mycket digitalt med de bitarna, det är 
nyhetsbrev och arbetsplatsträffar på digitala plattfor-
mar, säger han vidare. 
 BSS ser även över lokalfrågan just nu, med en ny 
maskinpark behöver de större lokaler än de som de 
hyr för tillfället i före detta Rivabs lokaler. Något stort 
lager har de däremot inte behov av att ha, men bilar och 
maskiner kräver sin plats. 

 När det gäller kopplingen till Järnvägsskolan i 
Vansbro är även det något som förhoppningsvis kan 
utvecklas mer i framtiden. Idag tar BSS emot en del 
praktikanter från utbildningen. 
 – Över huvudtaget vill vi gärna samverka lokalt i den 
mån vi kan när det gäller leverantörer, säger Anders. 
Hur lång årets säsong blir är i dagsläget svårt att säga, 
det är en väderstyrd verksamhet. Året ut har BSS i alla 
fall all personal de behöver. A

FÖRETAGSFAKTA 

Bergslagens Spårservice AB
www.facebook.com/bergslagenssparservice.se 

Ägare Mathias Pettersson och Anders Hed

Verksamhet Service och underhåll av spår-
arbeten, nybyggnationer inom järnväg samt 
säkerhet för sliptåg. 

Startades 2016

Antal anställda 25
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NOTERAT

Nästa nummer av tidningen Näringslivs-

samverkan kommer ut den 11 december. 

Sista dag för annonsbokning 5 november. 

Redaktionen önskar en skön höst!

EN TESTVERSION, SÅ kallad 

betaversion, finns nu av kommu-

nens nya webbplats under adressen 

beta.vansbro.se. Där kan den som 

är intresserad följa bygget av 

webbplatsen och även komma med 

synpunkter direkt. 

 Vansbro kommun bygger webb-

platsen gemensamt med Mora, 

Orsa och Älvdalens kommuner. 

Frida Hvit är projektsamordnare: 

  – Vi vill understryka att det 

fortfarande går att justera och 

ändra mycket på webbplatsen. Vi 

hoppas att många vill följa arbetet 

samt att de tar chansen att tycka 

till och ge konstruktiv kritik nu när 

vi släpper webben i ett så tidigt 

utvecklingsskede, säger hon.  

 Vansbro kommuns nya 

Nu finns en testversion av nya vansbro.se

webbplats kommer ha ett nytt 

utseende, en ny informationsstruk-

tur, nya funktioner och ett helt nytt 

innehåll. Den kommer att vara mer 

anpassad efter användaren än den 

nuvarande webbplatsen och även 

mobil anpassad.  

 I slutet av november i år är den 

nya webbplatsen planerad att 

lanseras. Utbudet av exempelvis 

e-tjänster kommer sedan att 

byggas på undan för undan. A

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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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

Radannonser

DALAPOP STARTADES 1 APRIL 

2017 och är ett resurs- och produk-

tionscentrum i Dalarna för populär-

musik. Syftet är att stötta och hjälpa 

artister, band, producenter, arrangö-

rer och andra inom musikbranschen.

Dalapops uppdrag kommer från 

Musik i Dalarna, och finansierar gör 

de tillsammans med Region Dalarna, 

Landstinget i Dalarna, Leksands 

Sparbank och tio kommuner, bland 

andra Vansbro.  33 000 kronor 

per år lägger Vansbro kommun i 

Dalapops verksamhet. 

 Hur har då samarbetet med 

projektet Dalapop märkts av i 

kommunen? 

 Det har varit många möten med 

band och artister, och även med 

arrangörer i kommunen. Konkret 

stöd i form av ekonomiska bidrag, 

tips och råd har Dalapop bistått 

med. 

 Här är ett axplock ur det som 

hänt i musiklivet med Dalapops 

medverkan på något sätt: 

 –  En nätverksträff med det lokala 

musiklivet i kommunen, kallat Valley 

Network. En ny träff väntar i höst.

 – Hårdrocksbanden In Mourning 

och Antarktis, med bandmedlem-

mar från Vansbro kommun, åkte i 

våras på turné till Italien med hjälp 

av pengar från Dalapop.

 – Via Dalapops egen försäljnings-

kanal Valley Music har två Vans-

broartister gett ut musik: The Night 

time project och Erik Runeson.

 – Flera arbetsdagar utan för-

bokade möten har lagts i Vansbro 

för att få till spontana möten med 

musiklivet.

 – Som konsertförmedlare har 

Dalapop sett till att Vansbroartister 

har fått spela på bland annat 

Sabaton Open Air och på Dalhalla 

under sommaren 2018.

 – Den livestreamade föreläsnings-

serien ”Så funkar det” har blivit 

mycket uppskattad; inte minst i 

Vansbro där många följt sändning-

arna. Höstens föreläsningsserie har 

redan inletts. 

 – Dalapop har inlett ett samar-

bete med Lina Olsson på Lina Viola 

Management kring skräddarsydd 

artistcoachning. 

 Vansbro kommun kommer 

fortsättningsvis att bidra med totalt 

164 000 kronor fördelat på de 

kommande fem åren. 

Läs mer och kontakta Dalapop via 

deras hemsida, www, dalapop.se. A

Dalapops första år 
i Vansbro summeras 

Dalapop i form av Pelle Andersson och Daniel Olsson på besök i Vansbro. 
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ARTISTCOACH

Lina vill vara en sund röst för 
Dalarnas artister

Lina Olsson i Dala-Järna arbetar som 

artistcoach i sitt företag Lina Viola Artist 

Development. 

 – Jag jobbar brett med utveckling för 

band och artister, och det handlar ofta 

om personlig utveckling, berättar hon. 
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ARTISTCOACH

DE FÖRSTA FRÅGORNA Lina får vid en 
kundkontakt är ofta om hon kan hjälpa 
till att boka spelningar och/eller vara 
behjälplig när musik ska läggas ut på 

någon av de digitala streamingtjänsterna. 
 – Det är ganska långt ifrån vad mitt jobb som 
artistcoach handlar om, säger Lina. 
 Istället erbjuder hon coaching i att som artist titta 
på sina visioner, planer och drömmar och sedan hitta 
realistiska vägar att ta sig fram enligt planerna mot 
målen. Som arbetsredskap har Lina tagit fram ett 
material som kan användas som en grund i coachingen 
och som bygger på att träffas tre tillfällen a´ cirka 3–4 
timmar per gång. Det kan vara enskilt eller i grupp. 
 – En väldigt viktig del i coachingen är till exempel att 
se hur den egna vägen kan se ut, säger Lina. 
 – För många handlar det om att få hjälp med att 
komma in i en fyrkantig värld med sin kreativa själ, 
sammanfattar Lina. 
 Hon har en lång bakgrund inom musik- och event-
branschen, bland annat som manager, men hon har 
också jobbat i organisationen kring Peace & Love.  
 – Utöver det har jag ett jättestort intresse för 
människor och personlig utveckling och såklart för 
musik, berättar Lina. 
 Hon har en utbildning inom musik och event som 
gett en grundkunskap inom stora områden i branschen. 
Lina har under åren jobbat med många artister i spridda 
genrer. Efter några år i Falun så flyttade hon hem till 
Dala-Järna igen med sin familj för ett år sedan. Hon 
ser bara möjligheter i det, och hittar ständigt nya 

samarbeten och nätverk för sin verksamhet. 
 – Jag tror på Vansbro kommun, och på en större 
musikscen här, men också på att kreativa människor 
kommer hit för att skapa, säger Lina. 
Hon pratar om området kring Snöå Bruk där hon varit 
en del av utvecklingen kring scenen i sommar, och 
som skulle kunna vara en av de kreativa miljöerna för 
låtskrivare, körsångare med mera. 
 – Vi har också studios och låtskrivare här samt foto-
grafer som kan fotografera för skivomslag eller filma. Vi 
har mycket att erbjuda i kommunen. 
 – Jag har blivit en riktig landsbygdsivrare, säger Lina. 
Hon vill också lyfta verksamheten i Dalapops betydelse 
för Dalarna och Vansbro kommun. 
 – Det är en väl underbyggd verksamhet och kommu-
nen kan få mycket tillbaka, säger hon. 
 Alla förutsättningar alltså, för en artistcoach som 
etablerat sig i en av de kommuner i Dalarna där det 
faktiskt finns en musikbransch. A

FÖRETAGSFAKTA 

Lina Viola Artist Development 
www.facebook.com/linaviolaAD

Ägare Lina Olsson

Verksamhet Artistcoaching för grupper 
och enskilda. 

Startades 2016

D



 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 i höst!

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


