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i Vansbro kommunEN TIDNING SOM LYFTER NÄRINGSLIVET I VANSBRO

Många planer 
på nya Snöå Bruk SID 18

Butik med delikatesser i Nås 
SID 22

Full fart 
på Lokstallet Gym

SID 6-7  

Helhetstänk 
hos Lena Nilsson Hälsa & Förändring 

SID 23

Glad 
  Påsk!



INLEDNING

Mattias Christianson

0281-752 50

mattias.christianson@nlsvvansbro.se
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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, 
 föreläsningar, seminarier och är en del 
av projektet F7 i Dalarna. 

Vi finns i Lokstallet i Vansbro, ingång D 

Välkommen 
att boka tid för besök! 

ÅREN ÄR HÄR och det händer mycket 
positivt i vår kommun både i näringslivet 
och för övrigt. Flera företag utvecklar, 
anställer, investerar och bygger nytt eller 

bygger ut sina lokaler. Företagsklimatet är gott visar 
Svenskt Näringslivs årliga undersökningar, trots att det 
finns utmaningar som kompetensförsörjning, bostads- 
och infrastrukturfrågor. 
 Statistik visar att den totala omsättningen för 
aktiebolagen i Vansbro kommun har fördubblats under 
de senaste fem åren. Antalet anställda i aktiebolagen har 
ökat med cirka 60 procent under samma tidsperiod. 
Det är glädjande att det finns en så stark framtidstro 
i näringslivet och vi har just nu stor möjlighet att visa 
att vi är en attraktiv kommun att leva i och framförallt 
att flytta till. Vad är det då som kan göra vår kommun 
attraktiv? 
 Evenemang som Vansbrosimningen, Flygfesten 
och bygdespelen lockar många turister och genererar 
inkomster till kommunen på olika sätt. Våra vandrings-, 
cykel- och skoterleder rustas och skyltas i nuläget och 
blir mer tillgängliga genom nya kartor och webbplats, 
till gagn för både kommuninvånare och besökare. 
Boenden och turistföretag utvecklas och jobbar för att 
locka hit besökare. Vi har ett fantastiskt föreningsliv 

som erbjuder många olika aktiviteter för oss kommun-
invånare. 
 Den nya sträckningen av E16 mellan Vansbro och 
Dala-Järna står klar i september. Lägg till många  mindre 
projekt som visar på framåtanda och framtidstro i vår 
kommun:  gång- och cykelväg på skyddsvallen längs 
älvarna i Vansbro, aktivitetspark i centrala Vansbro, nya 
rondellen i Morakorsningen, kommunens nya hemsida 
och så planering av nya bostadsområden. Sammantaget 
blir det en helhet som signalerar att här händer det 
saker!
 Vi på Näringslivssamverkan jobbar vidare med att 
stötta och ge råd till befintliga och nya företagare. 
Välkommen till oss med frågor och funderingar. Vi finns 
i Lokstallet men numera i nya lokaler i ingång D!

Mattias Christianson, tf näringslivschef Näringslivs-
samverkan i Vansbro kommun 

Här händer 
det saker!
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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 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: Lars Strand driver tillsammans 
med Eva Strand nyöppnade Lokstallet Gym 
i Vansbro. 

Läs tidningen Näringslivssamverkan 
på internet! www.vansbro.se

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

EMIL GÖRANSSON, Vansbro – teknisk konsultbyrå

JONNY FAGERHILL, Äppelbo – möbelindustri

B:S FASTIGHETER OCH EVENT, Vansbro – ägande och uthyrning av 
fastigheter med mera 

OSAMA ALMOGHRABI, Vansbro – affär för dam- barn- och herrkläder

HAMPUS ANDERSSON, Vansbro – uthyrning av bygg- och 
 anläggningsmaskiner

SNÖÅ BRUK EVENT OCH FASTIGHETS AB, Dala-Järna – hotell 
med restaurang

ROLF BÄCK, Äppelbo – torg- och marknadshandel med livsmedel 
drycker och tobak

CM NILSSON AB, Äppelbo – entreprenör för bostadshus och andra 
byggnationer

E FILIPSSON SKOG AB, Vansbro – skogsavverkning

JOHAN TIGER, Äppelbo – mark- och grundarbeten

LARS-ERIK BORNLÖF VALL, Vansbro – budbils- och kurirföretag

Joakim Gudmunds från Dala-
Järna driver företaget Gudmunds 
Foto & Design med inriktning 
mot grafisk design, visuell 
kommunikation och foto. Under 
våren är han klar med en treårig 
masterutbildning i grafisk 
design på Högskolan Dalarna 
och kommer då att satsa mer på 
företaget. 

– JAG KOMMER ATT mjukstarta och 
känna mig för och sedan utöka med 
tiden, berättar Joakim. 
 Hans plan är att ha basen i 
verksamheten i Dala-Järna, men 
kunderna kan ju faktiskt finnas 
vart som helst i landet. Det första 

han ska göra är att använda sina 
kunskaper från utbildningen och se 
över sin egen kommunikationsplan 
och grafiska profil. Sedan kommer 
han att undersöka marknaden för 
att hitta en bra inriktning där för sin 
verksamhet. Hemsidor, logotyper 
och kampanjmaterial ingår i det han 
kan erbjuda. 
 – Mitt examensarbete är en 
analys och studie av portfolion, 
bland annat för att se vad kunderna 
väljer utifrån när man använder den 
i marknadsföringssyfte, berättar 
Joakim. 
 Foto är också något som han 
brinner för. Gärna då landskap och 
porträtt. A

Foto och design
för Joakim Gudmunds

NYSTARTAT
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NY VEGETARISK PIZZA 
FRÅN ORKLA
2018 ÖKADE FÖRSÄLJ-

NINGEN av vegetariska 

produkter med 23 pro-

cent hos Orkla Foods 

Sverige. Nu lanseras den 

vegetariska minipizzan 

som bakas i Vansbro. 

 – Med en minipizza i frysen är du aldrig mer än tre 

minuter bort från ett mellanmål med mycket av det 

goda. Den stora efterfrågan på vegetariska alternativ 

gör att vi nu utvidgar vårt vegetariska pizzasortiment 

från Grandiosa, säger Josefin Buregård, marknadschef 

på Orkla Foods Sverige.

 El Vego är en texmex-pizza toppad med råvaror med 

mycket smak, som vegetarisk färs, jalapeño, mozzarella, 

majs, tomat och rödlök. A

NOTERAT

Snöborg Gård nominerade till 

Årets Klimatbonde
SNÖBORG GÅRD I DALA-JÄRNA och Nås, med Ann 

och Janne Eriksson i spetsen är som ett av sju företag 

nominerade till Årets Klimatbonde som är ett pris 

inom White Guide Green tillsammans med Svenskt 

Sigill. Snöborg Gård producerar nötkött, spannmål och 

potatis. Motiveringen till nomineringen lyder: 

”Nästan allt foder odlas på gården eller består av 

restprodukter från livsmedelsindustrin och potatishan-

teringen. Bland annat utfodras djuren med rester från 

pizza- och ölproduktion. Gården arbetar mycket med 

analyser vid gödselspridning och tänker kretslopp hela 

vägen. Har två vattenkraftverk på gården och planerar 

solcellsanläggning. Att cirkulera näring i kretslopp är 

centralt för att få en god bördighet i marken och öka 

mullhalten över tid.”

 Vinnaren utses i april och priset delas ut den 12 juni 

på White Guide Green-galan i Stockholm. Det är första 

gången priset delas ut. A

VANSBRO KOMMUNS
nya hemsida lanserad
DEN 19 MARS lanserades 

Vansbro kommuns helt nya 

hemsida. Tillgänglighet och 

användarvänlighet har varit 

fokus i bygget av den nya 

sidan. Ny design, nya funktio-

ner och mobilanpassning har 

jobbats fram under ledning 

av Anna Sanneviken och Per 

Wikström på kommunens 

kommunikationsenhet. Alla 

verksamheter har själva 

uppdaterat sina respektive delar på hemsidan, och 

för att få ett enhetligt språk har alla som jobbar med 

webbplatsen gått utbildning i Klarspråk.  

 – En webbplats blir aldrig färdig, den behöver 

uppdateras och justeras regelbundet. Nu har vi en ny 

lättarbetad plattform som förhoppningsvis ska vara till 

stor nytta och glädje för våra kommuninvånare. Vi har 

i allt utvecklingsarbete haft användaren i fokus, säger 

kommunikatör Anna Sanneviken.

 Så småningom ska också en e-tjänstplattform 

upphandlas tillsammans med övriga kommuner i 

Dalarna. Kommunen vill gärna ha synpunkter på den 

nya hemsidan, mejla i så fall på: 

kommunikation@vansbro.se. A

ÅRETS 
FÖRETAGARE 
uppmärksammas 
på gala
FÖRETAGARNA I VANSBRO KOMMUN 

delar varje år ut utmärkelsen Årets 

företagare, som i år även kompletteras 

med Årets unga företagare. I år delas 

utmärkelserna ut under en gala med 

namnet ”En stjärnspäckad kväll på 

Vansbro teater” den 25 maj. Galan kom 

till med syfte att dela ut musikpriset Rocknallen som 

instiftats till Björn Skifs i samband med hans 70-årsdag. 

På galan medverkar förutom Björn Skifs själv också 

Nina Söderquist, Erik Runeson, Stiko Per Larsson, 

Vansbro musik- och dansskola samt den än så länge 

hemliga mottagaren av årets Rocknalle. På galan delas 

även Vansbro kommuns idrottspriser ut. Läs mer om 

galan på Facebook, på Föreningen Rocknallens sida. 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

Vansbrosimningen 
stöttar drogfri skolavslutning 
NU KAN DU som vill vara funktionär under Vansbro-

simningen men inte tillhör någon förening välja att låta 

din insats istället stötta ungdomsgården Tandtrollets 

projekt Drogfri skolavslutning. De drogfria skolavslut-

ningarna är en fin tradition sedan snart 30 år tillbaka för 

årskurserna 7-9 i Vansbro kommun. Förra året arrang-

erades eventet i Nås. Vansbrosimningen har tidigare 

stöttat Naturskyddsföreningens vattenprojekt men 

väljer nu alltså att istället stötta den lokala drogfria skol-

avslutningen. Vill du hjälpa till under Vansbrosimningen, 

kontakta Åsa Bergström på tel 070-889 20 37. A

Företagsstöd 
samlat i folder
INOM PROJEKTET F7 

har det tagits fram en 

folder där olika typer 

av företagsstöd finns 

samlat med information 

och kontaktuppgifter. 

Även företagsfrämjande 

tjänster presenteras med 

allt från möjligheter till 

rådgivning till hjälp med 

finansiering. 

Tillväxtrådgivning, tillväxtcheckar och stöd från 

Landsbygdsprogrammet är annat som det finns 

information om i foldern. Även anställningsstöd i ett par 

olika former presenteras. Foldern finns att hämta hos 

Näringslivssamverkan eller på näringslivsenheterna på 

de övriga kommunerna som ingick i projektet F7, det vill 

säga Älvdalen, Orsa, Mora, Leksand, Malung-Sälen och 

Rättvik. A
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Ditt lokala tryckeri!
Dekaler, bildekor, skyltar, banderoller, beach�aggor, 

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

ENERÖSA ÖPPETTIDER, MÅNGA 
träningspass att välja på, förstklassig 
utrustning och välutbildad personal. Så 
kan verksamheten på Lokstallet Gym 

beskrivas i korthet. Öppettiderna är 05–23 alla dagar i 
veckan, och det erbjuds instruktörsledda träningspass 
både morgon-, lunch- och kvällstid. Box, cirkelträning, 
core, cykel, tabata är exempel på träningsformer. Målet 
är att ha något att erbjuda de allra flesta från 15 år och 
uppåt. Det går att välja på att köpa ett årsmedlemskap 
för att träna så mycket man vill till att betala för 

Full fart på Lokstallet Gym
Träning och glädje är ledord för nyöppnade 

Lokstallet Gym i Vansbro. Under vår-

vintern har instruktörer för olika typer 

av gruppträning utbildats, det har varit 

smygöppning och det planeras för officiell 

öppning av gymmet. 

 – Det känns som om det varit 

efterlängtat, säger Lars Strand som driver 

gymmet tillsammans med Eva Strand. 

Ett gäng gruppträningsinstruktörer på Lokstallet Gym. Från vänster Lars Strand, ägare till gymmet, Rickard Johans-
son, Micke Sanneviken, Anna Sanneviken, med Rut Sanneviken i famnen, Mattias Wiklöf, Susanne Georgsson och Ellen 
 Hermansson.

G
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TRÄNINGSGLÄDJE

FÖRETAGSFAKTA

Lokstallet Gym
lokstalletgym.se

Ägare Lars och Eva Strand

Verksamhet Gym med möjligheter till 
enskild träning eller träning i grupp i olika 
former. Erbjuder även anpassad träning 
för exempelvis företag. 

Startades 2019

Antal anställda: Cirka 15 personer

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

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

Kontakta mig 
om företagsförsäkring

och företagsfordon!
Marcus Windahl
Företag Sak & Motor

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

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

enskilda träningspass per gång. Som medlem laddar du 
ner en app och via den får du tillgång till lokalerna och 
kan även boka tid på ledarledda pass. 
 – Något som är väldigt bra är att vi erbjuder barn-
passning under vissa pass, säger Anna Sanneviken som 
är gruppträningssamordnare på gymmet. 
 Hon håller i samordningen av utbildning för 
träningsinstruktörerna och schemaläggning av tränings-
passen med mera.  
 – Det är superviktigt med en hög nivå på instruktö-
rerna och det har varit väldigt lätt att hitta dem här i 
Vansbro, jag är stum av beundran, säger hon. 

Det är nu mellan tio och femton instruktörer igång och 
samtliga har gått en utbildning för att vara kvalitetssäk-
rade. 
 – Vi har också tillgång till massör, PT och smärtkli-
nik i anslutning till gymmet, berättar Lars. 
Han är glad över att intresset varit så stort, dels från 
allmänheten men också från företagen i kommunen. 
Gymmet skräddarsyr gärna träningskoncept för 
företagen, något som en del företag i kommunen redan 
anammat. 
 – Gymmet ska också vara en social mötesplats, säger 
Lars. 
 – Därför kommer vi att ha ett enklare café i loka-
lerna, och det kommer att finnas nyttig färdigmat att 
köpa, berättar han. 
 Lars jobbar även sedan cirka femton år med att sälja 
gymutrustning runt om i landet. Han fortsätter med det 
även nu, men i lite förminskad skala. 
 – Det blir mest så att jag fortsätter att serva redan 
befintliga kunder, säger han. 
 Planerna är nu att fortsätta utveckla Lokstallet Gym. 
Det kommer, om allt går planenligt, exempelvis att 
utökas med lokaler för styrkelyft. Tillgängligheten och 
det stora utbudet är a och o i verksamheten.  A

Anna Sanneviken är gruppträningssamordnare på Lokstallet 
Gym. Hon är imponerad av hur många duktiga instruktörer 
det finns i kommunen. Mellan tio och femton instruktörer 
är nu utbildade och kvalitetssäkrade för gymmets olika 
träningsformer



8

SMÄRTLINDRING

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

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

JORDVÄRMEPLÖJNING, SCHAKTARBETEN, 
ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR, BUSKRÖJNING MM

E SOM SÖKER sig till mig är ofta de som 
inte hittat den behandling de behöver i 
den traditionella sjukvården, säger Åke, 
som också själv är sjuksköterska i botten. 

 Han har jobbat med laserbehandlingar som smärt-
lindring under många år. Nu vill han bli tillgänglig på 
flera orter och utökar till att börja med, med en filial i 
Vansbro. I Falun är smärtkliniken etablerad sedan länge. 
Fler platser kommer att tillkomma och i samband med 
att Åke nu öppnar i Vansbro byter företaget namn från 
Falu laser- och smärtklinik till Smärtkliniken Dalarna. 
Att det blev just Vansbro beror till viss del på att Åkes 
fru Ulla Enander härstammar därifrån. 
 Laserbehandling använd för att behandla olika smär-
tor från leder och muskler. Kortfattat kan behandlingen 
beskrivas som att laserljusets egenskaper är unika och 
har positiva effekter på celler och vävnader. 

 – Och vid mindre eller utebliven smärta blir det 
möjligt för patienten att börja träna och leva ett bättre 
liv, säger Åke, som verkligen värnar om människors 
hälsa och välmående. 
 Han har fört statistik på sina patienter i Falun genom 
åren och över 90 procent av dem har upplevt mindre 
eller helt utebliven smärta efter behandling. Sjukskriv-
ningarna bland hans patienter har minskat med 62 
procent. 
 – Långvarig smärta ger verkligen upphov till en ond 
cirkel med bland annat dålig sömn, social isolering, 
nedstämdhet och ofta sjukskrivning som följd, säger 
Åke. 
 – Viktigt att ta tag i det så snabbt det är möjligt!
Smärtkliniken Dalarna finns i anslutning till Lokstallet 
Gym, och kommer även att samarbeta med den verk-
samheten framöver.  A

Smärtkliniken Dalarna 
öppnar i Lokstallet
Den 1 mars öppnade Åke Enander sin smärtklinik i 

Lokstallet i Vansbro. Därmed finns kliniken på två platser 

i Dalarna. Förutom Vansbro också i Falun. 

 – Vi behandlar med medicinsk laser, det finaste ljuset 

som går att uppbringa som påverkar kroppens celler till 

möjlig läkning, berättar Åke. 

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

Salong Jeanette
Produkter helt utan parabener och ammoniak!

Glad Påsk!

D

Grafisk design och illustration
titti@tittilorentzson.se
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NY LEDNING

FÖRETAGSFAKTA
Svetslego svetslego.se 

Ägare Lars-Uno Olsson

Verksamhet Mekanisk industri som erbjuder 
allt från komponenttillverkning och produkt-
utveckling till montering och ytbehandling. 

Startades I nuvarande form 2002.

Antal anställda 15

Tel 0281-758 40
www.sepson.se

DET HAR VARIT intensiva år för Svets-
lego, sedan företaget tog över Samhalls 
verksamhet i Vansbro 2016 och flyttade 
in i deras tidigare lokaler på industriom-

rådet i Grönalid. Femton personer jobbar i verksamheten 
idag, tolv i produktionen och tre i administrationen. 
Svetslegos ägare, Lars-Uno Olsson, finns kvar i styrelsen 
men har överlämnat vd-posten till Torbjörn Fransson. 
 – Det känns väldigt bra och vi har fått en bra start på 
året, säger Torbjörn. 
 – Vi har en bra ägarbild och ett tydligt uppdrag från 
dem i att vara lönsamma för att kunna utvecklas stabilt, 
och skapa arbetstillfällen, säger Torbjörn vidare. 
 Det är också positivt att ägarna är intresserade av den 
tekniska utvecklingen som så småningom ska leda till 
investeringar i maskinparken. Under det senaste åren har 
det investerats i tre nya CNC-svarvar och snart kommer 
en ny modern svetsrobot med CMT-teknik att installe-
ras. Det har ökat kapaciteten inom svarvningen och med  
den nya svetsroboten stärks företaget även på svetssidan.
 Svetslego erbjuder idag kundanpassade lösningar 
inom allt från produktutveckling till montering. 
Legosvetsningen som var grunden i företaget när Lars-
Uno tog över det 2002 finns kvar och har utvecklats, 
och kunderna är bland andra företag i närområdet. 
Christer Hesseborn, som är ny produktionschef i 

Ny vd och produktionschef på 

Svetslego
Svetslego har två nya ledningsfunktioner i 
Torbjörn Fransson, vd och Christer Hesseborn, 
produktionschef. Båda tillträdde 1 januari i år 
och bildar tillsammans med Eva-Lisa Sonesson, 
personal- och inköpsansvarig, Svetslegos 
ledningsgrupp. 

företaget, har huvudansvar för produktionen. Han ser 
över processer och försöker hitta sätt att effektivisera 
där det går. Han är relativt ny i företaget, började 2016. 
Torbjörn däremot har jobbat på Svetslego sedan starten 
och gjort ”precis allt” som han säger. Från att skriva 
offerter till att tömma sopor. Men mest har han jobbat i 
produktionen och med åren övergått till att sköta inköp 
och marknad. 
 – Nu känns det som om vi är en bra ledningsgrupp, 
med Eva-Lisa som jobbat länge inom Samhall och har 
ansvar för personal och inköp, samt Christer och jag, 
säger Torbjörn. A

Torbjörn Fransson och Christer Hesseborn är nya i lednings-
funktionerna vd respektive produktionschef på Svetslego i 
Vansbro. D
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INTRESSE BLEV PODCAST

 ET ÄR SNART tre år sedan Anna slängde 
ur sig frågan om de skulle starta en podd 
(podcast) till Mirjam. De var på tävling 
för islandshästar i Norrtälje och kände att 

de ville göra något mer av sitt stora intresse. 
 – Vi startade lite försiktigt med en testperiod och vi 
tyckte det var roligt så vi jobbade på, berättar Mirjam. 
Till julen 2016 producerade de sin första adventskalen-
der, det vill säga ett poddavsnitt varje dag från 1–24 
december. Det har de sedan fortsatt med under 2017 och 
2018 och nu poddar de mer eller mindre oregelbundet 
flera gånger i månaden. 
 – Vi vill att de som lyssnar ska lära sig något av varje 
avsnitt, berättar Anna. 
 Avsnitten byggs upp runt en fråga som handlar om 

islandshästen på något sätt och så gör Anna och Mirjam 
intervjuer med experter och personer som kan tillföra 
kunskap inom aktuellt område. Det kan handla om 
islandshästens historia, sjukdomar, intressanta personer 
som tävlar eller lever med hästarna på något speciellt 
sätt eller någon annan fråga som dykt upp. Någon brist 
på idéer har det aldrig varit under de här åren. Nya 
spännande ämnen och personer att intervjua dyker 
ständigt upp. 
 Intervjuerna görs helst på plats så det blir många 
resor under ett år och tack vare podden har det blivit två 
resor till Island, hästarnas hemland. Då blev det förstås 
många poddavsnitt inspelade där på plats. 
 Mirjam fotograferar också och det finns en hemsida 
kopplad till podden för den som vill veta mer och se 
bilder. Podden marknadsförs via sociala medier och 
det har gett resultat. Det som i början var 3000 besök i 
veckan är nu cirka 4000 besök per dag till ljudfilerna. 
 – Vi är väl än så länge ett blygsamt företag med liten 
omsättning men vi växer hela tiden och har mycket att 
göra, säger Anna. 
 Mirjam är utbildad läkare, men jobbar idag heltid 
med islandshästar, som utbildare och instruktör och en 

De startade podcast kring sitt stora intresse
Över 200 avsnitt har det blivit hittills av 

Islandshästpodden som Anna Munters från Dala-

Järna och Mirjam Horn från Falun startade 2016. 

 –Vi kan säga att den är väl etablerad nu och att 

den blivit känd i islandshästvärlden, säger Anna.

Mirjam Horn från Falun och Anna Munters från Dala-Järna driver Islandshästpodden tillsammans. 

D
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INTRESSE BLEV PODCAST

Redovisnings-
konsult att hyra.
Behöver du förstärka din ekonomiavdelning?

Vi kan hjälpa till på plats hos ditt företag någon eller
några dagar i veckan – du bestämmer.

Kontakta mig!
Linda Täpp

Kontorsområdeschef
i Malung, Sälen, 

Mora och Leksand
010-212 63 37

liten del med avel. Hon är fotograf och så driver hon 
ju  podden tillsammans med Anna. För Annas del drivs 
podden på sidan av en heltidsanställning som utbild-
ningschef på Yrkesakademin. 
 Vad är det då som är så speciellt med islandshäs-
tarna?  
 – Hela kulturen säger Anna och Mirjam. 
 – Om man skaffar islandshäst bör man åka till Island 
för att förstå, säger Anna. 
 Hästrasen är den tredje populäraste i Sverige och det 
finns cirka 30 000 islandshästar i landet. De är enkla att 
ha flera eftersom de är vana att leva i flock. De är oftast 
också tåliga och trygga med ett stabilt lynne. 
 – Den stora genetiska skillnaden mot andra hästraser 
är att de har de två extra gångarterna tölt och flygande 
pass, säger Mirjam.  
 Anna och Mirjam är överens om att de lärt sig 
jättemycket på att starta podden. Både om hästarna och 
om att producera poddcast. Intervjuteknik, all teknisk 
utrustning som behövs, de har blivit bättre på engelska 
eftersom de också gör poddavsnitten på det språket. 
 – Det är roligt och man lär sig väldigt mycket, jag kan 
varmt rekommendera att starta en podd, säger Anna. 
Islandshästpodden hittar du enkelt genom att gå till 
islandshastpodden.se.  A

HUR STARTAR MAN EN 
PODD? 

• När man vet poddens inriktning behöver 

man skaffa utrustning för att spela in. 

En mikrofon är bra för att få en bra 

 ljudkvalitet. 

• Sedan behövs ett redigeringsprogram, 

exempelvis Garageband eller Audacity. 

• En hemsida eller ljudfilshotell där ljudfiler 

kan lagras behövs sedan.  

• Skaffa en omslagsbild och publicera till 

podcasten på exempelvis iTunes och andra 

plattformar. Det behövs en ansökan för att 

få finnas där. 

• Spela in en bra intro- och outromusik att 

använda i alla avsnitt. 

Lycka till!
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Dialog 
om företagsklimatet i maj
VANSBRO KOMMUN LÅG på plats 71 bland landets 

290 kommuner i Svenskt Näringslivs senaste ranking 

av företagsklimatet. Det är väldigt bra för en liten 

kommun. Men en hel del utmaningar finns för att kunna 

fortsätta utveckla det goda företagsklimatet. Bland 

annat behövs både fler bostäder och industrilokaler. 

 – Vi letar med ljus och lykta efter någon som vill 

bygga, säger Vansbros kommunalråd Stina Munters (C) 

i en intervju på Svenskt Näringslivs hemsida. 

 Kommunikationer och fiber är delar av infrastruktu-

ren som också behöver utvecklas. Här är kommunen 

igång med fiberutbyggnaden och på lång sikt jobbar 

de också för att få igång exempelvis persontrafiken 

på Västerdalsbanan igen. Bättre har de lyckats med 

kontakterna mellan företagare och kommun. Det är 

frågor som kommunen jobbat med i flera år och som 

gett resultat de senaste åren i undersökningarna kring 

företagsklimatet. God service till företagen och även 

ett gott samarbete mellan skola och näringsliv höjer 

betyget rejält på företagsklimatet. 

 Den 22 maj arrangerar Svenskt Näringsliv ett 

dialogmöte kring företagsklimatet i Vansbro. Politiker, 

tjänstemän och företagare är välkomna. Anmälan och 

information finns på svensktnaringsliv.se. A

50 miljoner ägg 
säljs under påskveckan
UNDER PÅSKVECKAN SÄLJS cirka 50 miljoner, eller 

3 000 ton, ägg i handeln i Sverige.  Ägg är populärt 

resten av året också och 64 procent av svenskarna 

äter ägg flera gånger i veckan. Under ett år säljs 

totalt 130 000 ton ägg. Ägg är också tillsammans 

med mjölk det livsmedel som är viktigast att alltid ha 

hemma visar en färsk undersökning som äggnäring-

ens branschorganisation Svenska Ägg gjort. 

 Att äta ägg till påsk är en lång tradition med 

ursprung i kristendomen. Under fastan var det inte 

tillåtet att äta ägg, samtidigt som hönsen började 

värpa allt mer i vårvärmen. När påsken kom fanns 

det därför gott om ägg och det blev en naturlig del i 

kosten efter fasteperioden. 

 Ägg innehåller många av de näringsämnen som 

kroppen behöver. Vitamin D till exempel, och dess-

utom en speciellt effektiv form av vitaminet, vilken 

har visat sig ha fem gånger så hög aktivitet jämfört 

med det D-vitamin (D3) som ofta anges i livsmedel.

 48 procent av svenska folket anser att ägg är 

ett av de viktigaste livsmedlen att alltid ha hemma. 

Mjölk toppar listan, med 49 procent. A

• Ägg innehåller alla de nio essentiella aminosyror 

som kroppen inte själv kan tillverka.

• Ett ägg innehåller 7 gram protein och 0 g 

kolhydrater.

• Ägg är den näst mest kompletta naturliga 

näringskällan efter bröstmjölk.

VISSTE DU ATT

• 73 procent av konsumenterna i Sverige tycker att 

svenska ägg står för en bättre kvalitet än ägg från 

andra europeiska länder.

• 72 procent av konsumenterna i Sverige tycker att ägg 

är ett av de mest näringsrika livsmedel som vi kan äta 

och 80 procent anser att ägg är ett prisvärt livs-

medel.                                                 KÄLLA: SVENSKAAGG.SE.
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Ring för mer info!
070-523 32 50

anna@stadohemservice.se

Utnyttja

     RUT-avdraget!

Får du tiden att räcka till?
Ekonomi • Administration

Deklarationer

070-228 02 38 

Produktion av bl.a. broschyrer, 

REKLAMBYRÅN
som använder hela färgskalan

Gluten- och mjölkfria 

Ring för mer info!
070-523 32 50

anna.ivars@lokstallet.net

UTNYTTJA 

RUT-AVDRAGET!

Fastighetsbolaget 
i Vansbro AB

Västerlånggatan 2
Tel 070-523 32 50

Lediga lokaler i centrala Vansbro

GLAD PÅSK!

Bli funktionär och stötta Drogfri skolav-
slutning i Vansbro!
Du som inte har någon föreningstillhörighet men 
ändå vill hjälpa till under Vansbrosimningen har 
nu möjlighet att vara funktionär till förmån för 
Drogfri skolavslutning i Vansbro. 

Kontakta Åsa Bergström för mer information!
asa.bergstrom@vansbrosimningen.se
070 889 20 37
Vansbrosimningen i stolt samarbete med ungdomsgården Tandtrollet.

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG inom handeln är i 

fokus i ett nystartat EU-projekt kallat Hållbar handels-

utveckling i staden 2.0. Vansbro är en av de kommuner 

som deltar i projektet som ägs av Filipstads kommun. 

Övriga kommuner som ingår är Forshaga, Karlstad, 

Kristinehamn, Sandviken, Säffle och Torsby. Projektet 

stöds av Region Värmland och pågår till och med 31 

mars 2022. Syftet är att stärka, utveckla och hitta nya 

vägar till försäljning genom digitalisering och kunskaper 

om affärs- och butikskoncept. De små och medelstora 

företag som deltar i projektet kommer att erbjudas 

kostnadsfri rådgivning och aktiviteter inom omvärldsbe-

vakning, hållbarhet, koncept med mera. 

 – Mer information kommer, vi är precis i startskedet 

och kommer så småningom att kontakta företag inom 

handeln i kommunen, säger Mattias Christianson på 

Näringslivssamverkan. A

Projekt kring hållbar 
handelsutveckling 
startat
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NOVELLFÖRFATTARE

Välkommen till vår nya webbplats! 
Se våra lediga jobb på

vansbro.se

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

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

Sandbäcken 6   vansbrotradgard.se  0281-102 25

OHAN JOBBAR ÄN så 
länge deltid med sitt 
författarskap och delar 
det med jobbet som 

läkarsekreterare hemma i Uppsala 
där han numera bor. Skrivandet 
har han haft med sig under många 
år och drev under sex år en blogg. 
Han har också studerat förlags- och 
bokmarknadskunskap på universi-
tetet i Lund, så man kan gott säga 
att skrivandet varit en stor del av 
Johans liv. Genom utbildningen i 
Lund kom han i kontakt med det 
digitala bokförlaget Saga som nu 
ger ut hans noveller. Det har blivit 

ett tiotal erotiska berättelser och de 
har tagits väl emot av läsarna. Gång 
på gång har Johans noveller toppat 
listorna med de mest lästa böckerna 
på de digitala boktjänsterna som 
exempelvis Storytel. 
 Flera av novellerna ska nu 
översättas till tyska och finska, och 
förmodligen även till fler språk. 
 Många författare till just erotiska 
texter skriver under pseudonym. Det 
vill inte Johan. För honom är det 
viktigt att våga stå för sina texter 
och för sitt budskap.  
 – Om tio år skriver jag förhopp-
ningsvis ännu mer och har gett ut 

Erotiska noveller har blivit signum för Johan Hermansson från 

Dala-Järna. Hans noveller toppar nu listorna på de stora digitala 

boktjänsterna. För Johan har författardrömmen gått i uppfyllelse, 

men hans texter är djupare än vad det kan verka vid första anblicken. 

 – Jag vill att läsarna ska fundera kring sexualiteten och normerna 

kring den, och kanske framför allt kring sina egna värderingar, 

säger han. 

Johans noveller 
toppar listorna

många böcker och texter, säger han 
när framtiden kommer på tal. 
Just nu är Johan nöjd med att någon 
dag i veckan vara tjänstledig från 
sitt jobb som läkarsekreterare, få 
sitta hemma i sitt arbetsrum i lugn 
och ro och producera texter. Han 
möter också många läsare som ger 
positiv feedback på hans noveller. 
Det blir ett kvitto på att hans 
budskap når fram. Och kanske är 
det den bästa drivkraften för att 
fortsätta skrivandet. 
 – Om man ska leva gott måste 
man få vara sig själv, avslutar 
Johan. A

J

 En liten 
annons 
syns den med!
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KOMPETENSBEHOV

Simm

LANTLIGT BOENDE • tel 070-537 49 21

På väg till 
Vansbrosimningen 
eller Dansveckan? 
Boka boende hos oss! 

Äppelbo

Friggebod • Lägenheter • Hus • Husvagns- och tältplatser

Soppa, toast, smörgåsar, fika, 
tårta, smörgåstårta, catering

Se vår hemsida för öppettider och information
ryggasstugan.com   070-261 66 93

TT 20-TAL INDUSTRIFÖRETAG i kommunen 
ingick i kartläggningen som gjordes av 
Maggie Grundén, från Dewillup AB. Företa-
gen bjöds sedan in till en presentation av och 

en diskussion kring kartläggningen. Syftet från Lärcen-
trums sida var att få veta om de kan vara en samarbets-
partner till företagen med sitt utbud av utbildningar. 
 – Vi har ju ett jättestort utbud av kurser och utbild-
ningar tillgängliga inom vår verksamhet, och nu vill 
vi veta hur företagens behov och önskemål ser ut, sade 
Susanne Hedberg Eriksson, rektor på Lärcentrum i 
Vansbro. 
 – Vi jobbar ju sedan länge för att hjälpa till med att 
lösa kompetensförsörjningen för företagen i kommunen, 
och här får vi möjlighet att titta på lång- och kortsiktiga 
åtgärder, säger Mattias Christianson, på Näringslivs-
samverkan.  
 Det kom fram flera konkreta förslag på insatser som 
skulle kunna vara led i kompetensförsörjningen inom 
industrin framöver, båda på kortare och längre sikt. 
Bland annat ett önskemål om YH-utbildningar via 
Lärcentrum, alltså yrkeshögskola när det gäller exem-
pelvis CNC-operatörer och -programmerare. En idé som 

Kartläggning av 

kompetensbehov
Hur ser egentligen kompetensbehovet ut i näringslivet i Vansbro 
kommun? Det ville Lärcentrum och Näringslivssamverkan 
ta reda på när de gjorde en kartläggning i slutet av 2018. I 
början av det här året möttes representanter från näringslivet, 
Näringslivssamverkan och Lärcentrum för att diskutera 
kartläggningen och komma till konkreta förslag till åtgärder. 

också diskuterades var att jobba med att väcka intresset 
för teknik hos barn och unga i ett tidigt skede för att 
få fler att söka sig till de tekniska utbildningarna och 
yrkena som vuxna. Hur man hittar lärare till teknikut-
bildningarna diskuterades också, liksom hur företagen 
i kommunen skulle kunna hjälpa till med praktik och 
exempelvis utlån av avställda maskiner som kan använ-
das i studiesyfte. 
 Under våren kommer kompetenskartläggningen att 
följas upp ytterligare. A

Maggie Grundén hade gjort kartläggning-
en av kompetensbehov inom Vansbros 
industri företag och presenterade resultatet 
av den på en träff i februari. 

Kan ökat intresse för teknik hos barn få fler att söka sig till 
tekniska yrken längre fram i livet?
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Vi utför små och stora byggprojekt 

-Om, till och nybyggnationer

- Grundisolering
- Byggplåt

-Murningsarbeten
-Kakel och klinkers

-VVS
-Takbyte

-Målning
-Tapetsering

VVS/Plåt

 

Målare 
Henrik 

Bygg 
Anders 070-697 51 30 
Andreas 070-535 69 79 

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

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

070-350 07 69 

SLANG OCH LEDNINGSK OMPONENTER

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

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

 

Bra start för
Vansbro Restaurang & Pizzeria

Gulli Saritas driver Vansbro Restaurang & Pizzeria sedan augusti 2018. 

Efter många år som anställd inom 

restaurangbranschen startade Gulli 

Saritas egen restaurang i Vansbro. 

Efter en höst och en vinter som 

restaurangägare är hon nöjd och har 

många planer för framtiden. 

- Allting är roligt med det här jobbet 

och det som är svårt ser jag som ett 

lärande, säger Gulli. 
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RESTAURANGÄGARE

ULLI FULLKOMLIGT 

STRÅLAR när hon 
presenterar sin verksam-
het och alla planer för 

framtiden. Drömmen om att starta 
något eget fick henne att ta över 
det som nu är Vansbro Restaurang 
& Pizzeria. Undan för undan har 
sedan Gulli utvecklat verksamheten 
med ny meny, after work-erbju-
danden, dagens lunch med mera. 
Målsättningen är också en jämställd 
personalgrupp, något som är viktigt 
för Gulli. Hon startade i augusti 
2018 och när tidningen besöker 
restaurangen är det i slutet av 
vinterturistsäsongen. 
 – Den har varit väldigt bra, säger 
Gulli. 
 – Speciellt söndagarna har vi haft 
helt fullt, fortsätter hon. 
 På menyn finns pizza, a la carté, 
lunch på vardagarna samt gatuköks-
meny. 

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

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

Lokalproducerade råvaror och kina-
mat finns bland framtidsplanerna. 
Gulli och Nall Lasse Andersson som 
jobbar som kock på restaurangen ser 
många möjligheter. 

FÖRETAGSFAKTA

Vansbro 
Restaurang & Pizzeria 
facebook.com/vansbro-
restaurangochpizzeria

Ägare Gulli Saritas

Verksamhet Restaurang med 
pizza-, gatuköks- och a-la car-
te-meny. Afterwork och dagens 
lunch. 

Startades Gulli tog över i 
augusti 2018. Innan har det 
varit restaurang här med olika 
ägare i cirka 15 år. 

Antal anställda 6

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

 – Vi har satsat på ett färre antal 
sorter när det gäller pizza och vi 
upplever att kunderna tycker det är 
positivt, säger Gulli. 
 – Vi kommer också att utöka 
menyn med bland annat kinamat 
framöver och övergå mer och mer 
till lokalproducerade råvaror, 
fortsätter hon. A

G
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NYA ÄGARE PÅ SNÖÅ BRUK

Den 1 mars blev Snöå Bruk Event & Fastighets AB 
ägare till anrika Snöå Bruk. Bakom ägarföretaget 
står två lokala företag som brinner för att utveckla 
verksamheten tillsammans med övriga aktörer i 
Snöåområdet. 
 – Vi vill att hela området ska bli mer levande 
och vi ska göra det vi kan för att bidra till det, säger 
Patrick Aalhuizen, en av ägarna. 

BLAND ÄR DET kort väg mellan tanke och 
handling, och så var det när Patrick och 
Johanna Lilja Frimodig samt bröderna Andreas, 
Fredrik och Daniel Munters började diskutera 

möjligheterna med Snöå Bruk. Anläggningen var ute 
till försäljning och det började närma sig deadline för 
anbudsgivningen. 
 – Vi bestämde oss i princip över en helg och kontak-
tade sedan kommunen för att få presentera vår affärsidé, 
berättar Patrick. 
 – I affärsplanen koncentrerade vi oss på boende och 
aktiviteter, berättar Fredrik. 
 I november skrev de på kontraktet för ett korttids-
arrende. 
 – Vi fick jättebra hjälp från kommunens politiker och 
tjänstemän, och även från föreningslivet i Dala-Järna, 
säger Johanna. 
 Allt började väldigt intensivt med 700 julbord som 
arrangerades i samarbete med Mat vid Siljan. 
 Korttidsarrendet gick ut den sista februari och 1 
mars blev Snöå Bruk Event & Fastighets AB ägare till 
anläggningen. Under våren kommer de att ägna mycket 
tid åt att bygga upp verksamheten och det finns en hel 
del underhåll att göra på med byggnaderna men också 

på markerna runt omkring.   
 Stort fokus läggs på samarbete med övriga aktörer i 
området – som Snöå Golfklubb, Dala-Järna IK cykel, 
Ryggåsstugan, ett par outdoorföretag och Dala-Järna IK 
skidor som driver skidstadion. Bland annat planeras för 
att golfbanans första utslag ska flyttas till herrgården 
under sommaren. 
 – Vi har dessutom redan många gruppbokningar inför 
sommarsäsongen, bland annat bröllop och konfirmand-
läger, berättar Patrick. 
 – Under våren har vi också haft ett par temamiddagar 
och det vill vi gärna fortsätta med. 
 Planerna är också att servera luncher under högs-
äsong och att även locka fler till området vintertid. 
Inne i själva herrgårdsbyggnaden har de nya ägarna 
hunnit renovera matsalen och har nu förflyttat sig en 
våning upp för att fräscha upp personalutrymmen 
och kontor. Totalt rymmer Snöå Bruk 100 bäddar för 
gäster och det går att välja på hotellstandard alternativt 
vandrarhemsstandard. 
 – Vi har också jättebra förutsättningar för konferen-
ser, och fina paketlösningar med både boende, mat och 
aktiviteter för företagen, säger Fredrik. 
 Från och med april är anläggningen bemannad varje 
dag och rekrytering av restaurangpersonal pågår. 
 – Det känns bra med det här lokala ägandet. Vi 
ägare jobbar ideellt för att få anläggningen och området 
levande, det är vårt stora mål med verksamheten. Att vi 
dessutom skapar två-tre arbetstillfällen och förhoppnings-
vis drar mer folk till området till nytta för alla som verkar 
här är bara bonus, säger de nya ägarna på Snöå Bruk. 
 – Det har varit mycket positiva tongångar från alla 
möjliga håll och det tackar vi för, avslutar de. A

Snöå Bruk har nya ägare i 
form av företaget Snöå Bruk 
Event & Fastighets AB, be-
stående av Patrick Aalhuizen, 
Johanna Lilja Frimodig, Fred-
rik Munters, Daniel Munters 
och Andreas Munters (saknas 
på bilden). 

Nya ägare vill utveckla Snöå Bruk

I
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GODSTRAFIKENS DAG

LERA AV LANDETS stora exportindustrier 
finns på landsbygden och många av dem i 
Dalarna och närliggande län. Näringslivet 
är en förutsättning för att landsbygden 

ska fortsätta leva. Svensk industri behöver ett väl 
fungerande väg- och järnvägsnät för att industrin ska 
kunna fortsätta utvecklas, vara konkurrenskraftiga 
och exportera sina produkter. Under den här dagen fick 
åhörarna en bild av hur det ser ut idag, vilka utmaningar 
som finns och hur några stora företag i området ser på 
godstransporter både i nutid och i framtiden. 
 Karolina Boholm, transportdirektör på bransch-
organisationen Skogsindustrierna lyfte exempelvis fram 
vikten av att vägnätet kallat BK4 anpassat för lastbilar 
upp till 74 ton fortsätter att utvecklas inom en rimlig 
tidsperiod.  
 I Dalarna är det bara i Falun, Borlänge och Gagnef 
som vägnätet hittills finns. 
 – BK4 är vår prioritering när det gäller utvecklingen 
för godstransporterna för våra medlemmar, sade 
Karolina. 
 – Vi jobbar naturligtvis också för ett fortsatt under-
håll av ordinarie vägar och järnvägar, fortsatte hon. 
 Olle Larsson, vd, på Fiskarheden Trävaru AB berät-
tade om deras arbete med att återupprätta timmertermi-
nalen i Malungsfors för att kunna flytta en stor del av 
godstransporterna från Fiskarheden till järnväg. Sats-
ningen görs tillsammans med Malung-Sälens kommun 
och med bidrag från det statliga projektet Klimatklivet. 
Godstransporterna från Malungsfors beräknas komma 
igång under 2019, och Olle beräknar att motsvarande 
mellan 40 och 50 långtradare per dag kommer att 
fraktas på järnväg istället för vägarna. Totalt går cirka 
80 långtradare med gods från Fiskarheden varje dag.  
Rikard Lyko, vd på Lyko, berättade om deras utma-
ningar med leveranser av paket. Från Lykos lager går 
idag cirka 150 000 ordrar per månad och tillväxttakten 
är hög. 

 – Vårt behov är ju snabba leveranser gärna med 
mindre bilar, berättade Rikard. 
 – Vi använder idag i stort sett alla fraktbolagen och 
i storstäderna kan kunden få sitt paket samma dag om 
beställningen görs på morgonen. 
 Små paket med i genomsnitt 3,5 produkter i varje 
kräver en ökad frekvens av transporter istället för tunga 
bilar. Gärna självkörande mindre bilar. 
 Åhörarna fick även höra om Ovakos utmaningar och 
om Dalabanans arbete för dubbelspårig järnväg mellan 
Falun och Borlänge. Anders Ceder från Bergslagsdiago-
nalen berättade om vikten av Bergslagsbanan för bland 
annat ABB. 
 Från Västerdalsbanans intresseförening påtalades 
också vikten av persontrafiken på järnvägen, inte minst 
ur besöksnäringens perspektiv i området. A

En dag för godstrafiken 
i Vansbro
Påverkansgruppen Infram och Västerdalsbanans 

intresseförening arrangerade i slutet av mars en 

heldag på Vansbro teater för att öka förståelsen för 

godstransporterna i regionen. Ett 90-tal personer 

från näringsliv, politik och myndigheter deltog.

Karolina Boholm från 
Skogsindustrierna.

Rikard Lyko, vd på Lyko.

Gods- och persontrafik på Västerdalsbanan är prio ett för 
Västerdalsbanans intresseförening, och i samverkan med 
bland annat Inlandsbanans, Bergslagsdiagonalens och Dala-
banans intressenter blir det lättare att påverka makthavare 
och myndigheter. 

F
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tel 0281-59 49 90  www.waltech.se

 tel  0281-101 11   www.vansbroel.se

NÅS DALA-JÄRNA

VANSBRO
VANSBRO BIBLIOTEK

VANSBRO 
UTBILDNINGSCENTER

ÄPPELBO

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

- SERVICE
- SUPPORT
- PRISER
- SORTIMENT

Järnvägsgatan 56, Vansbro

BRA

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

Maskinförarutbildning 
som klarar kraven

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

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

Redaktion önskar 
glad påsk! 
Nästa nummer av tidningen 

Näringslivssamverkan 

kommer ut den 25 juni. 

Sista dag för annonsbokning 

är 8 maj. 

RADANNONSER
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VANSBRO NEXT

Märta Andersson, 16 år 
– skidskytte
• Bli uttagen till Ungdoms-OS i Sarajevo.

• Att få bra resultat som hon är nöjd med i Swecupen 

och SM-tävlingarna.

• Förbättra sitt skytte.

Michelle Cranning Hillgren, 16 år 
– hästhoppning
• Behålla sin plats i spetstruppen och bli uttagen att 

representera Sverige på EM. På själva EM är medalj 

ett mål. 

• På SM vill hon försvara sin guldmedalj som junior. 

• Med övriga hästar utöver sin bästa häst är målet att 

bli stabil och få placeringar internationellt.

Stephanie Elovsson-Jägmo, 18 år 
– buktalare
• Utveckla sitt buktaleri

• Skriva ett riktigt bra manus för sommarens 

 framträdanden.

• Göra något större för sin karriär, som en längre show 

eller något inom TV.

Alfred Eriksson, 17 år 
– skidskytte/längdskidåkning
• Medalj på JSM i Skidskytte

• Bli uttagen till Ungdoms-OS i Sarajevo

• Bli uttagen att åka IBU Junior cup i Torsby 

• Medalj på JSM i längdskidåkning 

• Medalj på JSM i skidskytte

• Bra placering i nationella cupen i skidskytte

• Fortsätta träna med Framtidslaget i skidskytte.

Melvin Morén, 16 år 
– freeski
• Vinna juniorklassen i Swedish Slopestyle Tour.

• Vinna junior-SM i Slopestyle, Big Air och Halfpipe.

•  Kvalificera sig till junior-VM och väl där komma till 

final.

ÖR SJÄTTE ÅRET i rad har Vansbro 

kommuns näringsliv i form av organisationen 

Vansbro Next utsett unga talanger som 

ska stöttas I sin idrotts- och kulturutövning 

under ett år. Fem ungdomar fick i början av året ta 

emot utmärkelsen, varav tre är med för andra året 

och två är helt nya. Följ talangerna på Vansbro Nexts 

facebooksida. Nedan följer en kort presentation av 

talangernas målsättningar under året:  

Nya talanger i Vansbro Next

Årets talanger: Märta Andersson, Michelle Cranning Hillgren, Stephanie Elovsson-Jägmo, Alfred Eriksson och Melvin Morén.

F
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HÄLSA OCH FÖRÄNDRING

– Jag brinner verkligen för att människor ska må 
bra! 
 Det säger Lena Nilsson som driver sitt företag 
Lena Nilsson Hälsa & Förändring i Rågsveden i 
Äppelbo. 
 – Jag ser mig som en resurs eller ett verktyg, det 
stora arbetet gör man ju själv, fortsätter hon. 

ENA HAR SITT företag på gården hemma i 
Rågsveden. I uthuslängan finns en lägenhet 
som nu blivit konferensrum, yogastudio, 
behandlingsrum, kontor och väntrum. Det 

som var tänkt att bli ett hemmagym har blivit öppet för 
allmänheten och i en annan del av längan finns även 
plats för lite tuffare träning. 
 Det hela började på hobbynivå för åtta år sedan med 
träningsgrupper och Boot Camps. Från och med i år har 
det utvecklats till ett heltidsjobb. 
 – Det var dags att satsa på min dröm, säger Lena. 
 – Jag blev modigare när jag blev mamma, och jag 
tänker också att jag vill vara en bra förebild för min 
dotter och visa att man ibland måste våga det man 
drömmer om, fortsätter hon. 
 Företaget bygger på tre grenar: träning, behandlingar 
och förändringsarbete. Lena är certifierad inom mam-
maträning och kvinnohälsa och jobbar med grupper 
med nyblivna mammor. Hon erbjuder också sina tjänster 
som PT (personlig tränare) och har grupper igång med 
olika former av annan träning för olika grupper och i 
alla åldrar. 
 2004 utbildade sig Lena till massageterapeut, en 
utbildning som hon sedan kompletterat med bland annat 
strukturell osteopati och kinesiologi. 
 – Här handlar mer om ett helhetstänk än att bara 
kanske behandla en ömmande muskel eller led, säger 
Lena. 
 – Jag åker också ut på företag och behandlar, exem-
pelvis med massagen, berättar Lena. 
 I helhetstänket ingår även den tredje grenen i före-
taget: förändringsarbetet med kommunikologi som 
verktyg. Coaching, teambuilding  och personlig utveck-
ling i grupp eller individuellt ingår här.  
 – Det kan till exempel handla om att vara med 
under en personalaktivitet på ett företag där det finns 
en konflikt eller något som gör att gruppen inte riktigt 
utvecklas som de önskar, säger hon. 
 – Då kan jag analysera vad det handlar om och 

föreslå åtgärder och coaching för att komma vidare. 
 – Det kan även handla om föreläsningar och 
workshops, säger Lena. 
 Det är alltså ett brett utbud av tjänster som Lena 
erbjuder på plats hos henne i Äppelbo för både företag 
och privatpersoner eller ute på respektive arbetsplats. 
 – Idag när företagen måste kämpa lite mer för att 
behålla sin arbetskraft kan ju friskvårdstid och -insatser 
vara det som gör att man stannar på just den arbetsplat-
sen, säger Lena. 
 Nu planerar hon vidare för framtiden. Hon fortbildar 
sig inom behandlingsbiten till fysiopraktor och framöver 
blir det fler aktiviteter i lokalerna, exempelvis träningse-
vent och föreläsningar. A

Lena Nilsson erbjuder ett brett utbud av tjänster inom 
 träning och hälsa, och har bland annat gym och behand-
lingsrum i sina lokaler i Rågsveden i Äppelbo. 

Helhetstänk för att må bra inifrån och ut

FÖRETAGSFAKTA

Lena Nilsson 

Hälsa & Förändring
www.halsaochforandring.com

Ägare Lena Nilsson

Verksamhet Föreläsningar, behandlingar 
och coaching inom friskvård och hälsa. 
Massage, träningsgrupper och förändrings-
arbete för både företag och privatpersoner. 

Startades På heltid 2019 

L
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För dagen exempelvis mårbackapelargoner. 
 – Den stora produkten är ändå våra smörgåstårtor 
som vi gör på beställning, berättar Susanne. 
 Butiken är öppen torsdag-lördag och smörgåstårtor, 
räksmörgåsar och räkbakelser kan beställas av både 
privatpersoner och företag. Susanne använder ofta 
sociala medier för sin marknadsföring. Läget i Nås är 
visserligen en bit från E16, men med Hemma direkt (före 
detta Möbeloutleten) som närmsta granne lockar hon 
ändå in kunderna till butiken. I sommar planerar hon 
för ett mindre café i anslutning till butiken. A

 

 
 

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

DELIKATESSER

INA OSTAR, HONUNG, marmelad, te, chok-
lad och annat smått och gott trängs numera 
i hyllorna och i kylen hos Bettys skafferi. Ett 
utvalt sortiment med inredning finns också, 

bland annat med produkter från Ernst Kirchsteiger och 
Store Factory. 
 – Jag försöker satsa på mer klassiska inrednings-
detaljer. Trenderna svänger så mycket där och nu är det 
istället återbruk och hållbarhet som gäller. Då känns det 
klassiska rätt, säger Susanne. 
 Även blommor i mindre mängd finns i sortimentet. 

Delikatesser 
hos Bettys skafferi
2004 startade Susanne Halvarsson sin inredningsbutik hemma på 
gården i Nås. Femton år och några flyttar senare är hon tillbaka i byn, i 
butikslokalen i Medborgarhuset där hon också huserat tidigare. Nu med 
inriktning mot försäljning av delikatesser och catering av smörgåstårtor 
med mera. 

Fina ostar är populära presenter tillsammans med marmelad, kex och andra delikatesser. Klassisk smörgåstårta är den stora 
produkten hos Bettys skafferi. 

Susanne Halvarson driver Bettys 
skafferi i Nås.
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 070-34 55 666

ALLT 
inom målning

ROT-
AVDRAG!

ALLT för simning 
och dykning.
Vattensportbutik

Vansbros största sortiment av tapeter.

Västerdalarnas trevligaste 
företagscenter

Lokalbehov kontakta oss på
tel 070-521 93 23

Journalistik • Pressfoto
Kommunikation

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

Välkommen att höra av dig!

072-531 26 41 Johan • 072-531 20 41 Daniel
vdalael@gmail.com

Johan 072-531 26 41
Daniel 072-531 20 41

vdalael@gmail.com

Skogsavverkning
Avverknings planering

070-318 36 09

Vill du bolla idéer kring 
företagande och  utveckling?

Välkommen till oss!

Mattias Christianson 0281-752 50

Oskar Lundgren 0281-752 54

BYGGNADS- OCH 
MURNINGS ARBETEN

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

Butiksutställning i Lokstallet
tel 070-678 73 87

cegebyggochmark@gmail.com

Din skog- och 
trädgårdsbutik

Försäljning, reparation och service

0281-141 44

GOLV OCH VÅTRUM

070-491 06 31

Välkommen till Lokstallet!
Träning och glädje!

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

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

tel 023- 320 00
mobil 072-589 32 00

facebook.com/lokstallet


