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Oskar Lundgren

0281-752 54

oskar.lundgren@nlsvvansbro.se

• Nyföretagarrådgivning

• Frågor kring ditt befintliga företagande

• Diskutera utveckling av en idé

Vi arrangerar även företagarfrukostar, föreläs-
ningar, seminarier och är en del av projektet F7 
i Dalarna. 

Vi finns i Lokstallet i Vansbro. 

Välkommen 
att boka tid för besök! 

C IRKA 75 PROCENT av de lediga jobb som 
Arbetsförmedlingen får in kräver minst 
gymnasieutbildning, samtidigt som cirka 
40 procent av arbetskraftsreserven i våra 

register saknar gymnasieutbildning. Det krävs därför ett 
målinriktat arbete för att företagen i vårt område ska 
kunna fortsätta växa. 
 Statistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt 
stark arbetsmarknad i Dalarna. I september 2018 fanns 
8 096 inskrivna arbetssökande hos oss. Det är den 
lägsta septembersiffran på tio år. Antalet inrikes födda 
arbetssökande var så lågt att vi får gå tillbaka till slutet 
av 1980-talet för att hitta en motsvarighet.
 För inrikes födda arbetssökande i Vansbro kommun 
var siffran 1,6 procent vilket kan jämföras med rikets 
3,6 procent.
 Arbetslösheten minskar både bland inrikes- och 
utrikes födda. Arbetskraftsreserven bland nyanlända i 
Vansbro består i skrivande stund av 34 personer (okto-
ber 2018). Även arbetslösheten bland ungdomar minskar 
i hela landet, och i Vansbro är det två långtidsinskrivna 
ungdomar i Arbetsförmedlingens databas!
 Bristen på arbetssökande kan förklaras med stor 
efterfrågan på arbetskraft i kombination med att många 
arbetssökande väljer att studera. En annan faktor är att 
befolkningen i arbetsför ålder minskar i antal samtidigt 
som antalet äldre personer ökar. Detta är något som 

framför allt vård- och omsorgssektorn redan märkt av.
Av de cirka 170 mest förekommande yrkesgrupperna i 
Dalarnas län är mer än hälften bristyrken i större eller 
mindre omfattning, och i vissa yrkesgrupper finns inga 
arbetssökande alls. 
 Cirka 600 personer behövs till exempel för att ersätta 
de som går i pension i Vansbro kommun de närmaste sju 
åren. 
 Den låga arbetslösheten har också en baksida. För 
arbetsgivare som behöver rekrytera minskar möjlighe-
terna att hitta rätt kompetens och risken för att rekry-
teringstiderna blir längre ökar. Ett gott råd är att vara 
ute i god tid vid rekrytering och att titta närmare på 
de grupper som man kanske inte rekryterat ur tidigare; 
utrikes födda och arbetssökande med funktionsnedsätt-
ning. Här finns fortfarande kompetent arbetskraft. 
 Utmaningen med minskande inhemsk arbetskraft, 
behovet av arbetskraft och den ibland långa väg arbets-
kraftsreserven har för att komma i jobb ställer stora 
krav på alla aktörer i samhället. Vi behöver gemensamt 
finna lösningar för att minska det glapp vi ser på 
arbetsmarknaden. Utbildning är en given väg, validering 
en annan och inte minst viktigt är viljan att öppna upp 
för personer som är i behov av anpassade anställningar.

Karin Welam Tornemalm, chef för Arbetsförmedlingen 
i Norra Dalarna där Vansbro ingår

En fråga jag ofta får är: Finns det några jobb då? Frågan 

som borde ställas är: Finns det någon arbetskraft? 

Det är dessvärre inte helt lätt att besvara. Det finns 

arbetskraft, men oftast inte den efterfrågade. De som 

erfar problematiken i detta är arbetsgivarna.

Stark arbetsmarknad
i Vansbro kommun
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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, Mattias 
Christianson, Conny Blixt, Susanne Hedberg 
Eriksson, Titti Lorentzson 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 2019: 

Nummer 1 6 mars/15 april

Nummer 2 8 maj/24 juni

Nummer 3 21 augusti/30 september

Nummer 4 30 oktober/9 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:  Marie Johansson, platschef 
på BoBe plastindustri AB gläds åt en 
kommande utbyggnad.

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

TILLVERKNING AV SMYCKEN, 
utbildning inom personlig utveck-
ling, restauranger, mark- och 
grundarbeten samt byggnadssnick-
eriarbeten är något av det som 
erbjuds i de nystartade företagen. 
 – I år har det varit lite färre råd-
givningar än tidigare, men det har 
startat ungefär lika många företag 
ändå, säger Mattias Christianson, tf 
näringslivschef på Näringslivssam-
verkan. 
 Under året har också en extra 
satsning gjorts på utbildning inom 
eget företagande för nyanlända 
och förhoppningsvis kommer det 

30 nystartade företag under 2018

i framtiden att ge fler nystartade 
företag i kommunen. 
 Flest företag startades under 
2018 i Vansbro med elva stycken. I 
Dala-Järna startades nio företag, i 
Nås fem och Äppelbo fyra. I Sågen 
startades ett nytt företag. 
 Ungefär 40 procent av de nystar-
tade företagen är aktiebolag, resten 
enskilda firmor alternativt handels-
bolag. När det gäller fördelningen 
kvinnor och män som startar företag 
är det cirka 70 procent män och 30 
procent kvinnor som startat företag 
under 2018. A

MARIE MUNTERS, Dala-Järna – sport och fritidsutbildning

MATS ERIKSSON-UHR, Nås – stödföretag inom utbildningsväsendet

MATS REIVANT, Dala-Järna – datakonsult

LABTECH THAI-SWEDEN AB, Nås – elektroniks och mekanisk 

 utveckling m m 

ERIK JAKOBSSON, Dala-Järna – serviceföretag till skogsbruk

DUTAB AB, Dala-Järna – beredning, projektering och montering av 

elnät samt utbildning inom sjukvård

JAMALA HASANOVA, Vansbro – restaurangverksamhet

Under 2018 har 30 nystartade företag presenterats här i 

tidningen från hela kommunen och inom olika branscher. 

Det är en stabil tillväxt av nya företag och antalet har 

under många år varit mellan 25 och 35 per år. 
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NOTERAT

Äppelbo Bryggeri 
har nya ägare
LAGOM TILL JULMUSTSÄSONGEN presenterar 

Äppelbo Bryggeri sina nya ägare – Sweden Brew, som 

drivs av Veronica Hellström och Raina Aldabag, med 

säte i Borlänge och Falun. Pea Eliasson som grundat 

bryggeriet blir kvar som anställd i företaget. När det 

gäller julmusten berättar Pea att den goda smaken 

egentligen kom till av ett misstag när det skulle bryggas 

en testbatch av musten, men att det blev så god smak 

att han och övriga i personalen bestämde sig för att 

fortsätta med ”misstaget”. 

 – Nu är det flera alkoholfria maltdrycker på gång i 

produktionen, berätta Pea. A

Första spadtaget 
på Lykos nybygge
DEN 12 NOVEMBER togs officiellt det första spadtaget 

vid Lykos nybyggnation av lager tre kilometer väster om 

Vansbro. Anläggningen beräknas vara i drift under första 

kvartalet 2020. Totalt handlar det om 13 000 kvadratmeter 

lagerlokal inklusive 500 kvadratmeter butiksyta. Logistic 

Contractor har entreprenaden på bygget. 

 På bilden gräver Vansbros kommunalråd Stina Munters 

(längst till höger), tillsammans med Rickard Lyko, vd 

på Lyko (i mitten) och Charlotte Murath från Logistic 

 Contractor. A
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Tant Orange 
lanserar stickapp
UNDER HÖSTEN LANSERAR Tant Orange, som drivs 

av Anki Förste, en app för alla stickintresserade. I 

appen finns utförliga beskrivningar av ett hundratal 

stick termer med pedagogiska steg-för-steg-illustra-

tioner. Den innehåller även översättning av engelska 

terminologier till svenska. Appen kommer att finnas för 

iPhone och Android och heter Sticka – stickterminologi 

A–Ö. Den har en egen sida på Facebook (stickappen 

Sticka) där du kan läsa mer och följa arbetet inför 

lanseringen. A
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NOTERAT

OJ-GRUPPEN
en företagsgrupp inom 
elektronik och mekanik 

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

Nominera till 
Vansbro Next!
Nu kan du nominera personer till 2019 års talanger som 

ska stöttas av Vansbro Next. Mejla ditt förslag inklusive 

motivering till info@nlsvvansbro.se. Sista dag för 

nominering är 14 december. 

 Den som nomineras ska vara en ungdom aktiv inom 

idrott, entreprenörskap eller kultur. Den nominerade 

ska ha anknytning till Vansbro. A

Välkommen på vinterns 
Företagarfrukostar!
Tisdag 18 december kl 7.30–9.00 

bjuder Vansbrosimningen in till frukost och berät-

tar om sin verksamhet. Plats: Vansbrosimningens 

kansli, Herrgården, Vansbro 

Tisdag 15 januari kl. 7.30–9.00 

bjuder Lärcentrum in till företagarfrukost. De 

presenterar sin verksamhet där bland annat 

lärlingsutbildning och kompetensutbildning för 

företag ingår. Plats meddelas senare. 
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E EN TOTAL SATSNING värd cirka sex 
miljoner kronor har gjorts det senaste året 
på Sals. Den största satsningen är det nya 
måleriet, en pulverlackeringsbox som nu 

varit igång i ungefär ett halvår. 
 Mikael Palmkvist är lackerare på företaget och har nu 
kunnat effektivisera sitt arbete bland annat genom att 
färgbyten går snabbare och torktiden minskat. 
 – Miljömässigt är det också många vinster, säger 
Lars-Olov. 
 I samband med att det nya måleriet inrättades 
byggdes också ett torn i verkstaden för ventilationen. 
I kontorsdelen av lokalerna har det också hänt en del. 

God jul och

Gott nytt år!
önskar Vansbro kommun

Sals satsar på 
nytt måleri

Det är full aktivitet hos Sals AB i 

Vansbro. Det renoveras och investeras 

i lokaler och verksamhet, bland annat 

med nytt måleri, ny kantpress och 

renovering av lokaler. 

 – Det ser bra ut med orderingång 

och vi har ökat omsättningen rejält i år, 

säger Lars-Olov Liss, vd på företaget. 

Vd:n Lars-Olov Liss är nöjd med att Sals har gjort flera investeringar de senaste åren, bland annat 
i en kantpress som är kopplad till fiberlasermaskinen på företaget. 
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NYTT MÅLERI

RELIABLE, DEPENDABLE AND UNCOMPLICATED 

WORLD CLASS WINCHES

Kontorsutrymmen har byggts om och till, och ett nytt 
konferensrum tagit form. Här finns förutom Lars-Olov 
också Ann-Sofi Nisbel som jobbar med administration 
och order, samt Tomas Bäck, produktionschef. 
 Det är ett och ett halvt år sedan Lars-Olov tillträdde 
vd-tjänsten på Sals. Under den tiden har han jobbat för 
att omsättningen och tillväxten i verksamheten ska öka 
sakta och säkert, vilket också skett. 
 – Vi har fått en del nya kunder och på det viset jobbat 
med att sprida riskerna bättre, säger Lars-Olov. 
 I dagsläget är många av kunderna lokala, något som 
Lars-Olov ser som mycket positivt. Det är i huvudsak 
legoarbeten som Sals åtar sig och då handlar det 

Roland Garsiö är en av de 14 anställda på Sals som främst 
jobbar med legoarbeten för andra industriföretag, många 
lokala. 

främst om laserskärning, kantpressning, svetsning och 
 lackering. 14 anställda finns totalt i företaget. 
 – Vi har ju också investerat i en kantpress för att klara 
orderingångarna snabbare, det var en nödvändighet, 
berättar Lars-Olov. A

Mikael Palmkvist 
arbetar i det nya 
måleriet. 

FÖRETAGSFAKTA

Sals AB
www.sals.se

Ägare SHT Ekonomi 

Verksamhet Främst legoarbeten inom 
laserskärning, svetsning, lackering och 
kantpressning, men också tillverkning av 
hyllsystem. 

Startades 1949
Antal anställda 14
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NYA ÄGARE

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

Vi önskar alla en god jul och gott nytt år!

Myrbacka 85, Dala-Järna, tel 0281-200 05 www.htenglund.se

Butiken är fylld med julklappar!

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!

ÖVER TVÅ år har Anna och Kari letat en 
restaurang eller hotellrörelse att ta över. Sedan 
i februari har Dala-Järna Hotell varit intressant 
och den 1 juni tog de över verksamheten efter 

Erik och Lisa Kaill. 
 – Vi kom precis till Guldmarknaden och så fick vi 
även uppleva Flygfesten under vår första sommar här, 
berättar Kari. 
 Han och Anna har ett gediget matintresse, och det 
är främst det som lockar med restaurangbranschen. De 

 Anna Axberg och Kari Päivärinne är 
nya ägare på Dala-Järna Hotell.

Nya ägare på 
Dala-Järna hotell 

Med ett stort intresse och för mat och många år 
som egna företagare tog Anna Axberg och Kari 
Päivärinne över Dala-Järna Hotell för ett halvår 
sedan. 
 – Vi utvecklar undan för undan och har börjat 
med att erbjuda á la carte i restaurangen i 
veckosluten samt göra hotellbokningen mer synlig 
på nätet, berättar Kari. 

I
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2019
29 juni - 7 juli

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

har tidigare drivit företag i många år i Mälardalen där de 
kommer ifrån, men då inom IT-branschen. 
 – Jag har jobbat mycket med försäljning också, och 
känner att jag har nytta av det, säger Kari. 
 Den som kommer till hotellet ser ingen större skillnad 
på verksamheten och lokalerna. Men under ytan händer 
det ganska mycket. Menyerna ses över och även event- och 
konferensdelen ska utvecklas framöver. 
 – Det som redan märks är att vi serverar à la carte 
under veckosluten, något som känns uppskattat från 
ortsborna. Under julmånaden serveras även ett traditio-
nellt julbord. 
 – Så mycket som möjligt av råvarorna köps lokalt och 
vi vill ha en hög kvalitet på den mat som serveras, säger 
Kari vidare. 
 En gång i månaden är det spelning på hotellet och 
pubkvällarna fortsätter som vanligt efter jul. 
 – Vi kikar också på möjligheterna att ha olika tema-
kvällar framöver, som exempelvis 50-talsfton, skaldjurs-
frossa och liknande. Dessutom kommer Karl Sprenger, 
tidigare kock och arrendator på Snöå Bruk, att gästspela i 
köket.
 Den tidigare personalen är kvar, och har dessutom 
utökats med en kock. I köket testas under hösten och 
vintern en del nya rätter till lunchmenyn, bland annat 
vegetariska alternativ. 

 – Vi jobbar också med hotell- och vandrarhemsdelen, 
och har börjat med att gjort den delen mer bokningsbar 
via internet, berättar Kari.  
 Det har redan gett resultat och han berättar att det 
redan är fullbokat under Vansbrosimningsveckan i 
sommar till exempel. 
 – Vi ser många möjligheter med verksamheten här 
och jobbar medvetet med att samverka i och utanför 
Dala-Järna, för att kunna erbjuda ännu mer till våra 
gäster, sammanfattar Kari och Anna.  A

FÖRETAGSFAKTA

Dala-Järna Hotell
www.dalajarnahotell.se

Ägare Anna Axberg och Kari Päivärinne

Verksamhet Hotell, vandrarhem och 
 restaurang med pub. Även catering och 
olika event. 

Startades Byggdes av Bäck Daniel på 
1940-talet

Antal anställda 5 – 8 beroende på säsong
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BYGGER UT

www.aspia.se

Vi hjälper dig, kontakta oss i Malung.

BoBe Plastindustri 
bygger ut

Från kallager till varmlager 

och mer plats för framtida 

maskiner – nu bygger BoBe 

Plastindustri ut och investerar 

dessutom i två nya maskiner. 

 – Kul att Liljas Plast som 

äger företaget väljer att satsa 

på oss här i Vansbro, säger 

Marie Johansson, platschef. 

Marie Johansson, platschef på 
BoBe plastindustri AB gläds åt en 
 kommande utbyggnad.
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BYGGER UT

Lasergravyr

och mycket mer!

17 ÅR HAR BoBe Plastindustri ingått i Liljas 
Plasts grupp bestående av fyra företag runt om i 
landet och ett i Kina. Under den tiden har BoBe 
fördubblat sin omsättning. Den senaste tiden 

har det varit trångt i fabriken, både i produktionen och 
på lagret. För att komma till rätta med det byggs nu ett 
nytt större lagerutrymme på 525 kvadratmeter och som 
dessutom är varmbonat. Detta som en åtgärd också för att 
kunna ha utrymme för framtida investeringar i maskiner. 
 – Roligt också att det är det lokala byggföretaget BPR 
som ska bygga åt oss, säger Marie vidare. 
 På lagret förvaras plastråvarorna. Det befintliga 
kallagret ska rivas under hösten och alla lagervaror ska 
flyttas till annan förvaring under tiden. 
 Byggnationen beräknas vara klar under vårvintern. 

Under hösten har dessutom två nya maskiner installerats 
i fabriken, och en av de gamla maskinerna har skrotats. 
 BoBe har idag ett 30-tal anställda, inklusive en del 
nyanställningar efter semestern i år. I fabriken tillverkas 
tekniska plastkomponenter, som exempelvis detaljer till 
andningsskydd och elektronikkapslingar. En av de stora 
kunderna är Sundström Safety. 
 Övriga företag som ingår i samma företagsgrupp som 
BoBe Plastindustri är Liljas Plast AB, Polymed Hygienic 
AB, Polymega i Lagan AB och Liljas Plastic Ltd. 
 – Styrkan med att ingå i den här företagsgruppen är 
att vi kan förmedla jobb inom gruppen och på så vis 
hitta helt rätt lösningar både för kunderna och för oss i 
fabrikerna, säger Marie. A

FÖRETAGSFAKTA

BoBe Plastindustri
www.bobe.se 

Ägare Liljas Plast AB

Verksamhet Formsprutning av de flesta 
 förekommande termoplaster

Startades 1969

Antal anställda ca 30

I
Två nya maskiner har installerats i fabriken där bland andra 
Mattias Berglund (bilden) jobbar.
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JULSPECIAL

Nytt rekord?
PROGNOSEN TYDER PÅ en god jul för landets 

konsumenter. Sverige har fortsatt högkonjunktur och 

hushållen är i och med det fortsatt köpstarka. Årets 

julhandel förutspås slå nytt rekord enligt HUI Researchs 

prognos. Tillväxten för handeln i december kommer 

enligt prognosen att uppgå till tre procent.  

 HUI (Handelns Utredningsinstitut) bygger sin 

prognos på detaljhandelns försäljning som hittills i år 

utvecklats stabilt. Tre procents tillväxt motsvarar en 

omsättning på 79,7 miljarder kronor. Enligt prognosen 

ligger utmaningen för handeln i att de behöver finnas 

online för att få del av den ökande tillväxten. 

 En del av julhandelns sällanköp har dock sedan ett 

par år tillbaka förflyttats till Black Friday i slutet av 

november. November månad 2017 var klart starkaste 

månaden för sällanköpshandeln och enligt HUI tror de 

på samma fenomen i år. 

 Enligt organisationen Svensk Handel genererar jul-

handeln en merförsäljning på 16 miljarder kronor, det vill 

säga i genomsnitt 1600 kronor per invånare i Sverige. 

Störst uppsving får leksakshandeln. En tredjedel av 

konsumenterna köper sina julklappar på nätet. 

Det återvunna plagget 
är årets julklapp
Årets julklapp, det återvunna plagget, går 
helt i linje med tankarna om en mer hållbar 
konsumtion. 

HUI RESEARCH UTSER i år Årets julklapp för trettio-

första gången. För att bli utsedd till Årets julklapp 

ska ett eller flera av följande tre kriterier uppfyllas:

• Representera den tid vi lever i: Konsumenterna vill 

handla mer hållbart och detaljhandeln möter med 

nya alternativ. Teknologi som ger råvaror flera liv 

växer fram och konsumenterna förväntar sig att få 

veta hur varor är producerade och vill kunna göra 

individuella ställningstaganden.

• Ha fått ett nyväckt intresse: Teknologiska land-

vinningar gör att vi kommer allt närmare storskaliga 

initiativ för plagg tillverkade av hållbara material. 

Sverige ligger långt fram genom handlingskraft från 

såväl ett av världens största klädföretag som mindre 

entreprenörer. Dessutom fick den torra sommaren 

2018 fyra av tio svenskar att bli mer oroliga för 

klimatförändringarna och en vecka innan valet var 

miljö och klimat den enskilt viktigaste frågan för 

väljarna. Sex av tio konsumenter uppger att de 2017 

lade mer pengar på miljömärkta eller etiskt märkta 

varor än 2016.

• Ska förväntas svara för ett högt försäljningsvärde 

och säljas i ett stort antal exemplar. Plagg av åter-

vunna material kommer med största sannolikhet att 

utgöra en betydande del av framtidens modehandel. 

FOTNOT: HUI STÅR FÖR HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT 
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JULSPECIAL

Miljötänk i juletid
FLER OCH FLER vill ha ett mer miljö- och klimatvänligt jul-

firande, och här kommer några tips på vad man kan tänka på: 

– res med tåg 

– handla närproducerat och ekologiskt till julbordet 

– återvinn avfallet från julfirandet

– köp en svensk gran 

– handla julklappar och juldekorationer secondhand

– välj stearinljus framför ljus gjorda av paraffin (som framställs 

av råolja)

– dekorera med material från trädgården

– välj julgodis utan palmolja

– spar på energi genom att exempelvis använda LED-lampor 

 i julbelysningen 

Recept på 
enbärsdricka 
En kasse repat enris, gärna med 

både gröna bär och blåa bär om 

det finns

10 liter vatten

1 kg socker

1/4 paket jäst

Gör så här: 

Skölj och koka enris och vatten i 

20–30 minuter. Låt svalna något, 

sila och rör i sockret. När vätskan 

är rumstempererad är det dags att 

blanda i jästen. 

Låt vätskan vila ett till två dygn i 

sval källare eller i kylskåpet om stor-

leken på kärlet så tillåter. Skumma 

vid behov och sila. Tappa sedan på 

flaska. Enbärsdrickan är färskvara 

och bör drickas inom en vecka. Vill 

du ha din dricka till jul är det lagom 

att koka den sju dagar i förväg.

Populärt julgodis
2017 såldes 1 615 ton juleskum från 

Cloetta i Sverie. Det motsvarar 

280 miljoner skumtomtar.

Juleskum har tillverkats i över 40 

år. Från och med i år är juleskum 

dessutom fria från palmolja.
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NOTERAT

 

 
 

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

EKOLOGISK POTATIS
till julbordet

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

God jul & gott nytt år

I n g e n  ä r  d e n 
a n d r a  l i k

 
V i k t i g a s t  f ö r  m i g  ä r 

a t t  m i n a  b i l d e r 
b l i r  e r a  b i l d e r

 

För offert förfrågan: 
 

ma i l@ jons jonna .com
+ 46 (0 )  73  646 51 93 

JONSJONNA .COM

JONSJONNA
OTOHP

God Jul & 
Gott Nytt År!

Dala-Järna, tel. 0281-211 88

Tyger, garner 
och mängder av

tillbehör, samt en 
hel del färdigsytt.

Fantisera, bli 
inspirerad, hos …

Vansbro Hårstudio slog upp portarna
VANSBRO HÅRSTUDIO PÅ Parkgatan slog upp 

 portarna i början av november. Salongen drivs av 

 Jessika Ungerbäck, som tagit över lokalerna efter 

Rosita Skifs. En helrenovering har gjorts och under 

öppningshelgen firades det med ett öppet hus. Hos 

Vansbro Hårstudio erbjuds bland annat klippning, hår-

förlängning, färgning och permanent. Även färgning av 

fransar och ögonbryn. Under hösten har också ansikts-

behandling och fransförslängning kunnat erbjudas i 

samarbete med företaget Candellashes. A

– V A N S B R O – L E K S A N D –

– Z - T O R G E T – L E K S A N D –

JULKLAPPSTIPS 
  Smycken från Edblad
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Nyöppnad webbshop
JONNA ANDERSSON SOM driver Jons Jonna Photo 

i Vansbro jobbar nu i sin ateljé på heltid. I den nyligen 

öppnade webbshopen kan man beställa Jonnas bilder i 

olika former, samt på olika produkter som mobilskal och 

muggar. 

 – Vintern och våren är uppbokade med kurser i 

kamerateknik och produktioner av rörliga medier, som 

produkt- och instruktionsfilmer, berättar Jonna. 

Webbshopen hittas på www. jonsjonna.com A
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NOTERAT

Vansbro bäst på tillväxt 
för andra året i  SYNA-undersökning

Organisationen SYNA som jobbar med 

kredit upplysningar och marknadsinformation 

presenterar nu sin årliga undersökning av bästa 

tillväxtkommunerna i landet. Vansbro kommun 

är för andra året i rad bästa tillväxtkommun i 

Dalarna. Placeringen grundas på ett expansivt 

näringsliv med tydlig framtidstro och på ett 

starkt entreprenörskap med lång tradition.

ET HÄR ÄR i första hand ett pris till ortens 

företagare och deras medarbetare, säger 

Mattias Christianson, tf näringslivschef på 

Näringslivssamverkan.

 I Dalarnas minsta kommun finns ett rikt och välut-

vecklat näringsliv med nästan 600 aktiva företag skriver 

SYNA i ett pressmeddelande. Det är inom tillverknings-

industrin som Vansbros näringsliv har sin styrka, men 

här finns också Lykos centrallager med cirka 200 

anställda som en stark framgångsfaktor i näringslivet. 

 När det gäller tillväxten i näringslivet finns det precis 

som i andra kommuner utmaningar för att gynna 

företagens fortsatta utveckling. En av utmaningarna är 

bostadsbristen och en annan är svårigheterna att hitta 

kompetens inom vissa yrken. Här jobbar Näringslivs-

samverkan så mycket de kan för att stötta näringslivet. 

 – Jag tycker att vi har en bra dialog och från 

kommunens och Näringslivssamverkans sida försöker 

vi stötta näringslivet på alla sätt och vis. Vi driver till 

exempel just nu tillsammans med Rättvik, Malung-Sälen, 

Borlänge och Falun ett projekt som heter Främjande 

myndighetsutövning där vi tar fram rutiner för att bli 

ännu tydligare och mer guidande vid tillsyn och hand-

läggning av tillstånd, säger Mattias. 

 – Med den goda anda och det samförstånd som finns 

i Vansbro är jag övertygad om att näringslivet i kommu-

nen ska fortsätta utvecklas och att det kommer att ge 

ännu fler arbetstillfällen, avslutar han. A

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!

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!

t 

God Jul & Gott Nytt År

Lediga lokaler i 
centrala Vansbro

Västerlånggatan 2

Telefon 070-523 32 50 Fastighetsbolaget
i Vansbro AB

23

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!

För Städ- och hemservice blev flytten ett riktigt lyft! Nu får hela 
personalstyrkan plats och kontor samt tvättstuga finns på ett och 
samma ställe. Här fångade vi hela personalstyrkan under ett möte.

ch

å ett 
. 
lag

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

Fastighetsbolaget 
i Vansbro AB

Västerlånggatan 2
Telefon 070-523 32 50

Lediga lokaler 
i centrala Vansbro

God Jul
och 

Gott nytt år!
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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

 

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, besöksadress: Fabriksvägen 5, Vansbro

önskar

God Jul 
och 

Gott Nytt År!

ANSBRO kommun är rankad som trea bland 
företagen i Dalarna när det gäller bästa före-
tagsklimat. Tillgång till kompetens, medias 
attityd till företagande och konkurrens från 

kommunen är tre av de delar i undersökningen som gör 
att Vansbro faller de elva placeringarna. 
 Bland det som får högre betyg än förra året finns 
service till företagen, tjänstemännens attityder till 
företagande och tillämpning av lagar och regler. 
 – Kompetensförsörjningen är något vi jobbat med i 
många år nu, och ett svårt problem att komma till rätta 

med som vi delar med många andra kommuner, säger 
Mattias Christianson tf näringslivschef på Näringslivs-
samverkan. 
 Företagsrankingen är ett viktigt mätverktyg för 
företagsklimatet i kommunerna. Den grundar sig på 
frågor till företagare samt statistik från UC och SCB. 95 
företagare från kommunen hade svarat på frågorna i år. 
Av dem tycker 61,7 procent att företagsklimatet i kom-
munen är bra. Bästa kommun i Dalarna i årets ranking 
är Rättvik, som ligger på plats 31 i Sverige. Sju av länets 
femton kommuner hade sämre placering i år än 2017 och 
bland dem alltså Vansbro. Glädjande är dock att fem av 
länets kommuner är bland topp hundra i landet. 
 – Svenskt Näringslivs mål är att företagsklimatet i 
Sverige ska bli så bra som möjligt. Vi är otroligt glada 
över att det pågår ett så brett förbättringsarbete runt 
om i landet. Jag är stolt över att vara en liten kugge i det 
maskineriet genom att föra samman företagare och kom-
munföreträdare, att sätta lite press, men också inspirera 
till utveckling, säger Teresa Bergkvist, regionchef på 
Svenskt Näringsliv i Dalarna. 
Läs mer på foretagsklimat.se A

Teresa Bergqvist

Plus och minus 
i Svenskt Näringslivs ranking
Totalt placerar sig 
Vansbro kommun lite 
sämre än förra året i 
Svenskt Näringslivs 
årliga ranking när 
den presenteras för 
2018. Från plats 60 
totalt i landet till 
plats 71. 
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LÄRLINGSUTBILDNING

Bra boende
God service 
Boinflytande

Tel 0281-75 400  www.vansbrohem.se

Hela kommunens
bostadsföretag!

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

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

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

Funderar du på att byta yrke? Lärlingsutbildning 
via Lärcentrum kan vara en väg. 

OFIA BUWALL, SOM för närvarande jobbar 
som undersköterska inom Vansbro kommun, 
funderar på att utbilda sig till målare. Vi 
följde med Sofia och Anna Jobs Bender, 

studie- och yrkesvägledare på Lärcentrum, till Forsells 

Måleri på ett besök för att diskutera ett 
eventuellt upplägg av utbildningen. 
 – Det känns jätteroligt att ha vågat ta 

det här första steget, säger Sofia. 
Patrik Forsell som driver måleriet är också intresserad av 
upplägget. Han vet att det behövs fler målare i bran-
schen och tycker att lärlingsutbildning är en bra lösning. 
 – Det som kan vara bra är att det går att utbilda sig på 
hemmaplan, det är mycket praktik och lite mindre teori, 
och man kan lägga upp utbildningen väldigt individuellt 
så att det passar både företag och elev, säger Anna. 
 Sofia och Patrik ska efter besöket fundera på varsitt 
håll och bestämma sig för om utbildningen är möjlig att 
genomföra för dem båda. Upplägget, om de bestämmer 
sig för att genomföra utbildningen, är i genomsnitt en 
dags teori och fyra dagars praktik. Hur den genomsnitt-
liga tiden läggs upp kan variera utifrån bransch och yrke.
 Utbildningen är på 40 veckor totalt och den stude-
rande har rätt att söka CSN-bidrag och -lån. 
 – Det här är så roligt, säger Sofia. 
 – Jag hade aldrig ens vågat tänka tanken om inte 
lärlingsutbildningen fanns, avslutar hon. 
Vill du veta mer om lärlingsutbildning kan du kontakta 
Anna Jobs Bender på telefon 010-121 97 58. A

Sofia Buwall i mitten på bilden, funderar på att utbilda sig 
till målare via en lärlingsutbildning. Här tillsammans med 
Lärcentrums studie- och yrkesvägledare Anna Jobs Bender 
och Patrik Forsell som driver Forsells måleri. 

Byta yrke med lärlingsutbildning 
– en möjlighet via Lärcentrum

S
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UF-FÖRETAG

A LVA GÅR ANDRA året på ekonomipro-
grammet på gymnasiet. UF-företagandet 
var då möjligt som ett tillval, och det 
nappade hon på. 

 – Jag har valt juridik som inriktning på mina studier 
och då tänkte jag att UF-företagandet kan ge mig 
kunskaper till exempel om att skriva avtal, något som 
jag är intresserad av, säger Alva. 
 Idén om att producera och sälja en tygkasse kommer 
egentligen från Alvas farmor som syr väskor. Alva ville 
skapa sin egen stil på väskan och kontaktade konstnären 
Lisbet Boholm i Falun, som tackade ja till att låta Alva 
använda ett av sina konstverk som tryck på väskan. 
 – Hon får fem procent provision per såld väska, och 
jag får låna trycket som jag tycker är jättesnyggt, säger 
Alva. 
 I UF-företagande jobbar eleverna precis som med ett 
riktigt företag under ett läsår. Det är affärsplan, budget 
och uppföljningar och till förfogande finns mentorer 
som stöttar och ger tips och råd när det behövs. Alvas 
rådgivare är Mattias Christianson på Näringslivssamver-
kan i Vansbro.  
 – Det kan också vara bra att ha flera rådgivare som är 
bra på olika saker, säger Alva. 

Fairtrade 
och dalakonst

Tänk om – tänk tygväska, uppmanar 

Alva Andersson från Vansbro som går på 

Kristinegymnasiet i Falun och driver UF-företaget 

A2. Hon har tagit fram en väska med konsttryck 

producerad av fairtradeproducerat tyg. 

 – Grundtanken är att få människor att byta ut 

plastkassen mot ett mer miljövänligt alternativ, 

säger Alva. 

 I UF-verksamheten är det många tävlingar och utma-
ningar för eleverna. Bäst i Dalarna, bäst i landet och så 
vidare. Alva som är tävlingsinriktad satsar mycket på 
dessa tävlingar: 
 – Det är kul och jag vill såklart vara bland de bättre, 
säger hon. 
 Målet är att komma till SM i Stockholm, via DM i 
Borlänge i vår. 
 Hon har många idéer för sin tygkasse. En är att 
trycka den med ännu ett tryck. En annan är att när 
UF-tiden är över sälja rättigheterna till väskan till Lisbet 
Boholm. 
 I juletider är det viktigt att synas med sin produkt och 
Alva är med på en del event inför julen där kassen kan 
köpas. Tygkassen finns också att köpa i Hjärtats rums 
webbshop och på Kollektion i Vansbro.  A

Alva Andersson från Vansbro driver sitt UF-företag A2 som 
en del i ekonomiprogrammet som hon studerar på Kristine-
gymnasiet i Falun. Mattias Christianson på Näringslivssam-
verkan i Vansbro är Alvas rådgivare. 

Yanas Hår & Makeup
önskar ALLA en riktigt
God Jul & Gott Nytt År!
Yana Lindell, Hulån 66, tel. 070-612 31 61                  Varmt Välkomna!

Gesäll, Mästar-
brev, Hårolog 
& Cidesco
Diplomerad Frisör 
& Makeupartist

Tygkassen är ett miljö-
vänligt alternativ till 
plastkassen och den här 
har dessutom ett snyggt 
tryck i form av ett 
konstverk av konstnä-
ren Lisbet Boholm från 
Falun. 

när A2 UF designar väska
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HALLÅ DÄR

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

 Berätta lite om ditt jobb!

– Jag är anställd som säljare med teknisk kompetens, 

vilket betyder att jag jobbar med försäljning mot nya 

och tidigare kunder här på Waltech. Eftersom jag är 

civilingenjör i maskinteknik har jag en hel del kunskap 

kring material som förhoppningsvis ska göra det enklare 

för kunden att hitta rätt produkter och tjänster hos oss. 

Vad har du jobbat med tidigare? 

– Jag kommer från Oskarshamn och har jobbat på SKB 

(Svensk Kärnbränslehantering) med mekanisk provning. 

Det var en annan typ av material jag jobbade med där 

och det känns kul att få vidga mitt kunskapsområde 

genom det här jobbet på Waltech. 

Hur kom det sig att du flyttade till Vansbro?

– Jag har min numera sambo här, och sökte jobb för att 

kunna flytta hit. Läste om olika företag i kommunen på 

deras hemsidor och chansade på att Waltech kunde 

behöva någon med min kompentens och kontaktade 

dem – och på den vägen är det. 

Vad kul, hur känns det hittills med flytten och nya 

jobbet? 

– Kul! Vansbro är mysigt och det nya jobbet känns 

väldigt bra. Det enda jag saknar hittills är kanske något 

band att spela med, musik är mitt stora fritidsintresse. 

 – Jag har blivit väl emottagen och ser fram emot att 

få tillföra min del i företaget och förhoppningsvis skapa 

mer jobb i företag genom fler kunder. Än så länge 

jobbar jag med att kartlägga potentiella kunder och 

kan tänka mig att det blir en del resande framöver för 

kundbesök. 

 – Känns väldigt bra att jobba på ett företag som 

Waltech, ett av de första att erbjuda vattenskärning i 

Sverige.  A

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!

Hallå 
där…

… Simon Malm, 

nyanställd säljare på 

Waltech i Vansbro
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NOTERAT

NÅS DALA-JÄRNA VANSBRO ÄPPELBO

VANSBRO BIBLIOTEK

VANSBRO 
UTBILDNINGSCENTER

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

Dalastipendiet 
till Snöborg Gård
SPARBANKSSTIFTELSEN I 

DALARNA delade under hösten 

ut sitt Dalastipendium till Snöborg 

Gård. Så här motiverar de stipen-

diet på sin hemsida: 

”Snöborg Gård i Dala-Järna är ett familjeföretag som drivs av Ann och 

Janne Eriksson. De har tagit lantbruksföretagande i glesbygd till en ny 

dimension. Gården har ett strategiskt kretsloppsarbete i produktionen 

av potatis och kött, som bland annat innebär att rester från den egna 

potatisproduktionen och avfall från bygdens livsmedelsindustrier tas till 

vara och blir djurfoder. Detta kombinerat med egen energiproduktion 

gör företaget till ett föredöme för resurseffektivitet med positiva miljö-

konsekvenser.” Stort grattis till ännu en fin utmärkelse! A

Ny butikschef på 
Systembolaget 
EMMA ISRAELSSON ÄR ny 

butikschef på Systembolaget i 

Vansbro. Hon tillträdde sin tjänst 8 

oktober. Emma har jobbat i butiken 

som säljare i många år innan hon tog 

klivet och blev butikschef. 

 – Det är mycket att sätta sig in 

i, men roligt och spännande, säger 

Emma om sitt nya jobb. 

 Inför julen och turistsäsongen är 

det extra mycket att göra i butiken, 

och det har även varit en del rekry-

teringar att göra för Emma under 

hösten. A

Gesällbrev till 
frisör Sandra Alfredsson
EFTER GENOMFÖRD GYMNASIE-

UTBILDNING och 3000 timmar i 

yrket är Sandra Alfredsson färdig 

frisör och erhöll sitt gesällbrev under 

en företagarfrukost på Dala-Järna 

Hotell den 20 november. Sandra 

jobbar på Lilla Hårmetropolen i 

Vansbro. Gesällbrevet överlämna-

des av Conny Blixt, ordförande i 

föreningen Företagarna i Vansbro 

kommun. Vi gratulerar Sandra till 

gesällbrevet och önskar lycka till i 

fortsättningen! 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

Nästa nummer av tidningen Näringslivssamverkan 
kommer ut den 15 april
Sista dag för annonsbokning är 6 mars 2019

Redaktionen önskar 
god jul och gott nytt år!

Bästa klapparna 
för ditt hår!
tel. 0281-108 17

Godaste julklapparna hittar du hos oss!

Följ oss på Facebook och Instagram!

Diskarna fyllda 
med bröd och 
godsaker! Välkomna! 

Unna dig en härlig julklapp 
från Ingers Aromaterapi 
tel. 0281-108 17

J Ä R N H A N D E L  A B  

Massor av 
julklappstips!
Vi har presentkort.

Vansbro, tel. 0281-710 25

www.snoborggard.se 

           Följ oss på Facebook

God jul &gott nytt år!
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VI MÖTER

Andreas Hedbom lämnar Monark Exercise i Vansbro efter 
18 år som vd. Han tillträder i början av året sin nya tjänst 
som vd inom Leksands IF. 
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VI MÖTER

A NDREAS VAR 29 ÅR när han kom till 
Monark Exercise för 18 år sedan. Han 
och sambon var då nyinflyttade i Leksand 
dit de flyttat från Uppsala. I Leksand har 

de blivit kvar och bildat familj. Andreas har pendlat 
till jobbet i Vansbro varje arbetsdag, något som han 
inte behöver göra efter den 31 januari då han byter 
arbetsplats för att basa inom Leksands IF. Där har han 
en del anknytning sedan tidigare 
då han suttit som ordförande i 
styrelsen för föreningen Lek-
sands IF i många år.
 Det har varit svårt att ta 
beslutet att lämna Monark 
Exercise. Andreas får vemod i 
både rösten och blicken när han 
pratar om åren på företaget.
 – Jag har haft förmånen att 
arbeta med fantastiska människor under de här åren, 
och såklart var det väldigt emotionellt att berätta för 
dem att jag nu kommer att sluta, säger han. 
 – Jag kände samtidigt att jag börjar närma mig 50 år 
och att det kanske är dags att prova något nytt om det 
ska bli av, fortsätter han. 
 – Det blir väldigt spännande att få prova mina 
erfarenheter i en helt ny organisation. 
 Mentalt känner Andreas en stark lojalitet mot 
personal och ägare in i det sista och slutar därför först 
när verksamhetsåret 2018 för Monark Exercise är 
summerat. Han beskriver företagsandan som familjär 
med en bra attityd gentemot varandra i både ledning 

Byter Monark mot LIF

I början av 2019 lämnar Andreas Hedbom jobbet som vd på Monark 

Exercise i Vansbro efter 18 år för att bli vd i Leksands IF. 

 – Jag lämnar ett företag som har en jäkla fin framtid, säger han.  

och produktion. Många cyklar av olika slag har passerat 
genom produktionen under åren som Andreas jobbat 
här, och han beskriver också ett företag som utvecklats 
starkt under tiden. 
 – Ja, tittar man tillbaka har det hänt väldigt mycket, 
men det som har hänt har ju hänt. Det som känns viktigt 
är att företaget har en framtid – och det har det – med 
många utvecklingsmöjligheter, säger Andreas. 

 Den svenska 
 agenturen för Bianchi, 
produktionen av 
cargocyklar och ergo-
metercyklar är idag de 
huvudsakliga grenarna i 
företaget. 
 Andreas har också 
varit aktiv inom organisa-
tionen Industrikraft som 

bildades under hans tid här. Han har varit delaktig i att 
Näringslivssamverkan bildades och därmed det aktiva 
arbete som gjorts för att skapa ett gott företagsklimat i 
Vansbro kommun. 
 Till sitt nya jobb kommer han att ta med sig erfaren-
heterna av att jobba med människor, det är en del i 
vd-jobbet som intresserar honom. 
 – Jag får helt enkelt börja med att lyssna in de som 
jobbat där längre än jag för att hitta färdvägen framåt, 
säger han. 
 Andreas efterträds av Daniel Mäkinen, som har 
 jobbat på Monark Exercise tidigare men närmast 
kommer från Grönklittsgruppen. A

Det blir väldigt spännande 

att få prova mina 

erfarenheter i en helt ny 

organisation. 



 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

Vi önskar alla en 
god jul 

och 
ett gott nytt år!

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

Julstämning i Lokstallet
Träning och glädje!

Vi kommer att ha öppet 05-23 varje dag

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


