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i Vansbro kommunEN TIDNING SOM LYFTER NÄRINGSLIVET I VANSBRO
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Mattias Christianson
0281-752 50
mattias.christianson@nlsvvansbro.se

Oskar Lundgren
0281-752 54
oskar.lundgren@nlsvvansbro.se

i hör ständigt strömmen av nyheter om 
urbanisering, globalisering, makroekonomi 
och nu en ny trend med både Trump och 
Putin som uttalar en mer nationalistisk 

och introvert hållning. Det kan var svårt att ta in och 
förhålla sig till allt det och koppla det till att driva 
företag här hemma i Vansbro. Faktum är dock att vi 
påverkas mer än vad många av oss tror, vi är beroende 
av omvärlden.
 Stad – landsyndromet är något som vi kanske 
lättare kan ta till oss, där vi direkt ser och känner 
av strömningar. Där också stora erkända föreläsare 
profiterar om landsbygdens död genom att säga att de tre 
storstadsregionerna är framtiden och att landsbygden är 
”skräpytor”. Sådant sägs faktiskt rent ut!
 I mig kommer hornen fram när jag hör något sådant! 
Jag blir ledsen och förbannad när fördomarna sprids 
vind för våg. Som jag ser det är det en liten elitistisk 
skara som sprider detta budskap, och som i samma veva 
talar om allas lika värde i de korrekta politiska samman-
hangen. 
 Det verkar lättare att oja sig över hur USAs president 
beter sig än att se hur det i Sverige blir allt större klyftor 
mellan stad och land! Tänk om vi kunde försöka förstå 
att det finns ett ömsesidigt beroende där och att ett plus 
ett blir tre om vi samarbetar istället.
 Jag läste nyligen om ett företag i Finland som tänkte 
ta upp kampen om grötförsäljningen här i Sverige.  Det 
är den nya friskhetstrenden i New York som gett idén 
till att modernisera denna produkt. Företaget i Finland 
kunde även tänka sig att sälja färdiglagad produkt, som 
bara är att värma för den stressade.

• 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. 

Hatten av för oss lantisar!

Välkommen att boka tid 
för besök! 

Man ska visst aldrig sluta att förvånas, det är precis som 
talesättet säger: Allt går att sälja med mördande reklam 
– kom och köp konserverad gröt!
 Det måste tolkas som att vi är lite trötta på allt nytt så 
att det gamla helt enkelt blir som nytt igen. Så – var en 
stolt ”skräpyteföretagare” eller  ”skräpyteinnevånare”! 
 Det som är sant i dag behöver inte vara sant i morgon!
Fortsätt att utveckla, verka och tro på det ni gör – snart 
är landsbygden trendig igen. 

Marie Svan, företagare i Vansbro

V
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10-årsjubiLeuM 

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

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

Redaktionsgrupp: Oskar Lundgren, 
Conny blixt, Anna Frosch, Karin ek Lissbol, 
Titti Lorentzson, björn Lundin, Mattias 
Christianson och åsa Larsson

Text och foto: Fönsterbacken Media Ab 
om ej annat anges

Formgivning/layout: Titti Lorentzson

Tryck: sib-Tryck Holding Ab

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

Sista annonsbokningsdag/
 utgivningsdag 2017: 
27 april/vecka 25
9 augusti/vecka 39
11 oktober/vecka 48 

Redaktionsadress: 
Fönsterbacken Media Ab
Magasinsvägen 1
780 50 Vansbro

Upplaga: 4 500 ex

Distribution: Till alla hushåll och företag i 
Vansbro kommun.  distribueras med Posten. 
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: Anna ersson är ny ägare till 
Vansbro Trädgård. Hon har massor av 
kreativa idéer för företaget, och vill bland 
annat satsa på odling av kryddväxter och 
grönsaker.

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

AVCi resTAurANg Ab, VANsbrO – restaurang

ANeTTe FLeMiNg, Nås – postorderhandel och detaljhandel på internet

PCN dOC Ab, VANsbrO – specialistläkarmottagning inom öppenvård 

sVeNsKA sANNiNgAr Ab, VANsbrO – producerar konstnärliga, 

litterära och artistiska verk

VANsbrO Trädgård Ab, VANsbrO – odling av prydnadsväxter 

i växthus

PK byggMONT Ab, VANsbrO – huvudnäring okänd

Hur många tidningar gör ni 
om året?
– det kommer ut fyra 
tidningar om året. 
Skriver ni bara om företag 
från Vansbro?
– ja, det är bara om företag från 
Vansbro kommun. Vi försöker få med 
reportage från alla ställen i Vansbro 
kommun så att det inte bara blir om 
Vansbro. Vi jobbar för att tidningen 
ska vara jämställd. 
Hur lång tid tar det att producera en 
tidning?
– Man börjar med att sälja annonser 
ganska långt innan man skickar ut 
tidningarna. Men det tar ungefär två 
månader att göra hela tidningen med 
bilder och text. Formgivaren skickar 
tryckoriginal till ett tryckeri. Och sen 
levererar man dem till posten så att 
de blir utskickade till alla hushåll och 
företag i Vansbro kommun. 

Tidningen Näringslivssamverkan 
fyller 10 år

Hur många tidningar 
delas det ut varje år? 
– Vi skickar ut ungefär 
4 000–4 500 tidningar 
varje gång en ny tidning 

kommer ut. Vi åker även 
runt till olika ställen och 

lägger dit lite tidningar. det blir lite 
fler tidningar på sommaren då det 
är Vansbrosimningen. det blir runt 
16 000–17 000 tidningar per år.
Hur ska ni fira tioårsjubileet?
– Vi tänkte ha en företagarfrukost och 
berätta om tidningen. Och uppmärk-
samma andra företag som firar något. 
Tidningen är lite annorlunda nu än vad 
den var förut, den är lite mindre 
och har ett annat typ av 
papper, och den har 
fler sidor. A

TExT Och FOTO:
AGNES SAMuELSSON 
PRAO, kLASS 6 GRöN

 Nystartade företag

2007 kom första numret ut av tidningen Näringssamverkan. 
Sedan dess har de lyft fram positiva och goda exempel på 
entreprenörskap och företagande i Vansbro kommun.
Agnes Samuelsson, prao, ställde lite frågor till Åsa Larsson 
som är redaktör och producerar tidningen. 
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ANNONser

Saknar du förarbevis eller 
 

behöver du uppdatera befintliga? 
Vi har löpande kurser och valideringar! 

Arbete på väg • Grävmaskin • Hjullastare 
Teleskoplastare • Truck • Travers/säkra lyft

Fallskydd • Liftutbildning (skylift) 
Fordonsmonterad kran 

ATV (fyrhjuling) • ESA-14/ESA-Röj/EBR

FRAMTIDSTRO  och  UTVECKLING
– kommunen där drömmar besannas

Blomstrande 
arbetsmarknad 

med många 
lediga tjänster. 
Kom och jobba 

hos oss!
Rikt 

föreningsliv 

och ökande 

befolkning 

– allt �er vill bo 

i Vansbro!

Vansbro – en del av Dalarna

Välkommen 
att jobba hos oss! 

Besök 
vansbro.se/
ledigajobb

Tel 0281-758 40
www.sepson.se

Utmana dina 
kollegor i 

Swimrun eller 
Triathlon, 

vi har stafett-
klasser i båda 

loppen!

vansbrosimningen.se
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Anna har koll
på driften 
på Lykos lager

– Mitt ansvar är 
 processen från det 
att kunden lagt sin 
order tills den har sina 
beställda produkter 
i handen.

ANNA PerssON, 

Ny driFTCHeF På LyKO i VANsbrO

Vi MöTer
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Vi MöTer

december tillträdde AnnA på tjänsten 
som driftchef på Lyko i Vansbro. 
     – Mina första intryck var att Lyko är ett 
företag som växt otroligt snabbt, mycket tack 

vare alla duktiga individer, säger Anna. 
Det hon kan tillföra är främst erfa-
renheten av att jobba med flöden, 
visserligen en annan sorts flöden 
inom industrin, men det är enkelt 
att omsätta till hår- och skönhets-
produkter på lagret i Vansbro. 
 – Det är ju processen som är 
viktig och den bakgrunden har jag, 
och mina erfarenheter matchar 
väldigt bra med vad Lyko sökte, 
berättar Anna. 
 Hon bor i Mora med sin familj och pendlar varje dag 
mellan hemmet och arbetsplatsen i Vansbro. Det funge-
rar bra, och Anna använder en del av tiden i bilen under 
tidiga morgnar till att hålla kontakten med sina tidigare 
kollegor i Kina. De är ju redan på jobbet sedan länge när 
det är tidig morgon här i Sverige. Hon lever mycket som 
hon lär, är till hundra procent fokuserad där hon är för 
tillfället. Ett bra sätt att bli maximalt effektiv på. 
 Något som blev uppenbart för Anna när hon till-
trädde den nya tjänsten var att hon, från att ha varit 
yngst bland sina kollegor i industrin, nu tillhör de äldsta 
på arbetsplatsen. Medelåldern på Lykos lager ligger på 
27 år.  
 – Det är en hög energinivå här och min uppgift är 
bland annat att försöka samla kompetens och idéer 
kring effektiviseringar av olika slag, berättar Anna. 
 Nu har hon sex teamchefer i sitt arbetslag som i sin 
tur blir länkar mellan henne och personalen på lagret. 
Det arrangeras också stormöten regelbundet för att 

Anna Persson från Mora är ny driftchef på Lyko 

i Vansbro. Hon kommer närmast från industrin 

och har arbetat mycket utomlands, bland annat 

i Kina för Abb. Nu är hon driftansvarig och i och 

med det också länken mellan de anställda på 

Lykos lager i Vansbro och ledningen på Lyko. 

 – Mitt ansvar är processen från det att 

 kunden lagt sin order tills den har sina beställda 

 produkter i handen, säger Anna. 

fånga upp synpunkter och informera. Det är viktigt för 
Anna att också själv tillbringa så mycket tid som möjligt 
just på lagret för att lära känna människorna där och 
också se på vilket sätt de jobbar. 
 – Det finns så mycket bra tankar och idéer, men det 

har saknats forum för att ta vara på 
dem och göra något av det. Det vill 
jag ändra på, och bra förslag ska 
fångas upp och bli till handlingspla-
ner, säger Anna. 
     Ordning och reda är till exempel 
en viktig bit för att få ett bra flöde. 
Anna visar på små förändringar som 
ger effekter – som till exempel att allt 
har sin plats – arbetskläder, returer, 
emballage med mera. Nyligen har 

Lyko investerat i ett så kallat paternosterverk* för att 
få mer lageryta och det fungerar bra. Sanna Kvist och 
Malin Säljgård jobbar med att fylla på sminkprodukter i 
paternosterverket när vi hälsar på. 
 – Det fungerar bra, säger de och demonstrerar hur 
de styr verket digitalt och på så vis även har koll på 
lagerstatus för de olika produkterna. 
 Det finns en bra grund sedan tidigare för arbetet på 
lagret och det är förstås till gagn för Anna i jobbet som 
driftchef. 
 – Det är ett väldigt fint företag med ägare som är 
engagerade och närvarande, säger hon. 
 I det ligger också mycket av hemligheten bakom att 
Lyko blivit en sådan succé säger Anna. Nu satsas det på 
webbhandel på den norska marknaden, och navet även 
för den delen kommer att vara lagret i Vansbro. Om det 
innebär nyanställningar kan inte Anna säga ännu, men 
företaget kommer att vara väl förberett när det börjar 
rulla ordentligt även i Norge. A

   Det är ett 
 väldigt fint företag 
med ägare som är 
 engagerade och 

 närvarande.

I
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Vi MöTer

*FAkTA PATerNOsTerVerK 
Paternosterverket är i det här fallet en typ av för-
varingsfack jämnt fördelade på ett kontinuerligt 
gående ändlöst band. genom det kan företaget 
utnyttja takhöjden till max på en stor del av lagret. 
Lagerstatusen sköts digitalt. Pater Noster betyder 
Fader Vår, och paternosterverken har fått sitt namn 
från de radband som används inom vissa religioner 
för att hålla ordning på antal böner som betts. 

FöreTAgsFAKTA 

Lyko
www.lyko.se

Ägare rickard Lyko
Startades 2003 startades Lyko.se
Verksamhet e-handel med hårvårds- och skön-
hetsprodukter, samt ett 40-tal butiker i sverige 
och Norge
Antal anställda På lager och butik i Vansbro 
cirka 80 personer, totalt 400 anställda

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

NU ÄVEN BUSKRÖJNING
Jordvärmeplöjning, shaktarbeten, enskilda avloppsanläggningar mm

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

Bra boende
God service 
Boinflytande

Tel 0281-75 400  www.vansbrohem.se

Hela kommunens
bostadsföretag!

Sanna Kvist fyller på produkter i paternosterverket på Lykos 
lager.
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NOTerAT

Vansbro Next, företagarnätverket i Vansbro som 

stöttar unga talanger från bygden, fortsätter i år att 

sponsra den trio som även sponsrades 2016. Men trion, 

som består av Moa Olsson, skidåkare, stefan Olsson, 

crossåkare och emil danielsson, löpare och friidrottare, 

får i år sällskap av en fjärde talang, sebastian jansson, 

konstflygare från dala-järna. i augusti 2016 blev 

 sebastian världsmästare i konstflyg med sitt segelflyg-

plan på VM i ungern. 

 Vansbro Next består av ett 20-tal företag från Vans-

bro kommun som stöttar unga talanger inom idrott, 

kultur och entreprenörskap. ungdomarna ska förutom 

att ha talang för det de håller på med, också vara goda 

ambassadörer för sin hembygd. Läs mer om Vansbro 

Next och de fyra talangerna på Facebook. A

Vansbro Next stöttar 
fyra talanger i år

Företagsamheten 
2016 i siffror
VANSBRO kOmmUN kom på en sjunde plats 

i dalarna när antalet företag i kommunerna 

 räknades i en undersökning av svenskt Näringsliv. 

Totala antalet företag i Vansbro kommun var under 

2016, 628 stycken, eller 12,9 procent av befolk-

ningen i kommunen. 

genomsnittet i sverige var 12,3 procent. 

Malung-sälen var den kommun i dalarna som hade 

flest företag igång under 2016, med 1212 stycken 

eller 16,6 procent av befolkningen. 

Antalet kvinnor som driver företag i Vansbro 

kommun var 7,4 procent och andelen unga 

5,6 procent. 

äldre företagare, födda 1940–1949, 

var 6,8  procent. 

Totalt ökade nyföretagarsamheten i dalarna för 

tredje året i rad. i Vansbro kommun startades 

46 nya företag under 2016. 

Vill du läsa mer om undersökningen hittar du den 

på www.svensktnaringsliv.se.
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OJ-GRUPPEN
en företagsgrupp inom 
elektronik och mekanik 

 Svetsning i metalliska material.
 Rörbockning, radieväxling & extra långa rör.
 Mekanisk bearbetning i CNC-maskiner.
 Ombesörjer: Ytbehandling och montering.

Svetslego AB, Fabriksvägen 6,  780 50 VANSBRO
Tel: 0281-757 95, e-post: info@svetslego.se, www.svetslego.se

Tillverkar vågutrustningar för tuffa miljöer inom 
industri, jordbruk, slakteri och fiskodling. 
Balkvågar, slaktbanevågar, kundanpassade vågar.

Profilvågen, Fabriksvägen 6, 780 50 VANSBRO
Tel: 0281-757 96, e-post: info@profilvagen.se, www.profilvagen.se

Utveckling och tillverkning 
av professionell elektronik.
Batteriladdare, lego, 
kundanpassade lösningar.

Swede Electronics AB, Fabriksvägen 8, 780 50 VANSBRO
Tel: 0281-304 00, e-post: info@swedeelec.se, www.swedeelec.se

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

Profcon AB, Fabriksvägen 8, 780 50 VANSBRO
Tel: 0281-306 00, e-post: info@profcon.se, www.profcon.se

Vår egenutvecklade SIOX fältbuss.
Perfekt för automation-, process-, och energi kontroll 
inom fastigheter och industri. Skräddarsydda system-
lösningar från hårdvarumodeller 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

OLLe eMANueLssON:

”Hedersuppdrag att bli 
 Vansbrosimningens ordförande”
Vansbrosimningen har från och 

med i vår en ny ordförande i Olle 

emanuelsson från äppelbo. Olle 

ersätter jan Andersson som haft 

ordförandeposten från 2010. Olle 

har senast arbetat som kommun-

chef i Köpings kommun. Han är 

nu pensionär och ser fram emot 

uppdraget som Vansbrosimning-

ens ordförande. 

 – det är verkligen ett hedersuppdrag att få vara 

Vansbrosimningens ordförande, säger Olle. 

 – jag ser hela arbetet med evenemanget som 

ett stort lagarbete med alla inblandade parter – 

 funktionärer, styrelse, personal och andra samarbets-

parter, säger han. 

 det viktiga med uppdraget som ordförande säger 

Olle är att bibehålla kvaliteten i evenemanget.  

 – Vi har ett bra evenemang som vi ska vara rädda 

om, men också fortsätta att utveckla. 

 övriga i Vansbrosimningens styrelse är: Alf Larsson, 

vice ordförande, Alvar Palmcrantz, eva Halvarsson, 

Louise Karlsson, Mats jansson och Christer Olsson. A

Bring it UF lokala vinnare
Årets UF-företag 

i malung-Sälen/ 

Vansbro utsågs i 

januari i en lokal 

 tävling. segrare blev 

bring it uF som drivs 

av Linnéa Förste 

från dala-järna och 

Linnéa johansson 

från Malung. bring 

it uF tillverkar och 

säljer ett praktiskt fodral för i första hand sminkpenslar. 

i tävlingen årets uF-företag bedömdes uF-företagen 

i fyra moment: rapport, företagspresentation, intervju 

och utställning. Tävlingen är också uttagning till årets 

uF-företag i dalarna som arrangerades 30 mars, efter 

pressläggning av denna tidning. Vi återkommer med 

rapport från den tävlingen i nästa nummer. 

 Motiveringen löd: ”ett företag som har växt i våra 

ögon och har ett heltäckande tänk både vad gäller 

produkt och monter. ett företag som bringar framtid!”

bring it uF finns på Facebook om du vill veta mer! 

Vi säger stort grattis! A
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Anna är ny ägare 
på Vansbro Trädgård

Från restaurang till handelsträdgård – Anna ersson är 

ny ägare till Vansbro Trädgård i sandbäcken. 

 – i år fortsätter jag i stort sett lika som de tidigare 

ägarna med sommarblommorna, men till nästa år 

hoppas jag kunna utveckla verksamheten, säger hon. 
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FöreTAgsFAKTA 

Vansbro Trädgård
Finns på Facebook
Ägare Anna ersson
Startades 2003 i denna form, 
handelsträdgården har dock 
funnits i sandbäcken sedan 
1930-talet
Verksamhet Odling och 
 försäljning av sommarblommor 
och perenner
Antal anställda 1-2 

noVember 2016 tog Anna över efter Lotta 
och Björn Asp som tidigare drivit Vansbro 
Trädgård. För Anna är det en dröm som går 
i uppfyllelse och hon har många planer och 

visioner kring verksamheten i Sandbäcken. 
 – Men det är också många byggnader som behöver 
underhållas och mark som behöver omvårdnad så det 
måste komma i första hand just nu, säger Anna. 
 Bland annat ska hon renovera lägenheten ovanpå 
huvudbyggnaden för att kunna bo där själv. Marken på 
två hektar gränsar mot Västerdalälven och här hoppas 
Anna att kunna ha odlingar med bland annat krydd-
växter och grönsaker framöver. Ett café ingår också i 
planerna för framtiden, och där kan Anna plocka fram 
sina tidigare arbetslivserfarenheter från restaurang-
branschen. 
 Handelsträdgården i Sandbäcken har anor sedan 

1930-talet, och så här nästan 90 år senare växer och 
gror det fortfarande i växthusen. Några tomater blir 
dock inte i år heller, för att få lönsamhet och hållbarhet 
i tomatodlingen behövs det en annan energikälla än olja 
som finns i byggnaden idag. Men sticklingar är beställda 
för sommarblommorna och det kommer att finnas 
penséer till påsk. 
 Anna kommer att ha god hjälp av Lotta och Björn så 
här första säsongen, och har dessutom en släkting som 
flyttat hit och som kan hjälpa till. Hon planerar också 
att säsongsanställa någon person. Hon är välbekant med 
trakterna efter att ha gått i skolan i Malung, och hon 
har senast bott i Falun och Borlänge. 
 – Jag hoppas också att redan i år kunna förlänga 
säsongen lite för handelsträdgården, säger Anna. 
 – Nu är jag taggad! A

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

VÅR VIKTIGASTE UPPGIFT ÄR ATT GE DIG RÄTT HJÄLP

-

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

ÖPPETTIDER: 

mån–fre 10.00

 

–18.00 (lunch 12.00
 
–13.30)

lör 10.00

 

–13.00

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

www.htenglund.se

I
Anna Ersson är ny ägare till Vansbro Trädgård.
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äggTider

Tid för ägg

På påskbordet: 
74 procent av äggkonsumen-

terna äter ägghalvor med olika 

topping, exempelvis majonnäs och 

räkor 

• 38 procent serverar kokta 

 oskalade ägg på påskbordet

• 24 procent lagar påskomelett

• 9 procent äter stekt ägg

• 4 procent serverar äggtoddy

97 procent av invånarna i sverige 

äter ägg. Vi äter i genomsnitt 14,7 

kilo per invånare (2015). sverige 

kommer på tionde plats i världen 

när det gäller äggkonsumtion. 

2016 spenderAde Vi sju 

 miljarder kronor på påskhandeln. 

Kilopriset på ägg från frigående 

höns inomhus har under flera år 

legat på cirka 19 kronor i genom-

snitt. 

i påsktider fördubblas 

äggförsäljningen från cirka 

2 000 ton ägg en vanlig vecka 

till cirka 4 000 ton ägg. 

det betyder en konsumtion 

på sex miljoner ägg per timme 

under påskhelgen. 

Gladgården och 
Säljgården
bådA i dAlA-järnA, är två av äggproducenterna i Vansbro kommun. 

gladgården producerar 36 000 ägg per år, eller 3 000 per månad. under 

sommarsäsongen har gladgården sitt Café i fårhus öppet och använder 

då det mesta av äggen själva i bakverken. övriga året säljs de till konsu-

menter. 

 – Nu har vi fått prenumeranter på 

äggen, och kör ut här i dala-järna, säger 

gunnel gustafsson på gladgården. 

 – det betyder att vi måste tänka till 

inför sommarsäsongen och kanske skaffa 

fler höns för att täcka både vårt eget 

behov i kaféet och kundernas. 

 säljgården producerar ekologiska 

ägg sedan ett par år tillbaka. det blir ett 

fint komplement till bland annat deras 

KrAV-odlade potatis. På nästa sida hittar 

du recept på säljgårdens tortilla. A
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äggTider

Tid för ägg Säljgårdens tortilla
6 portioner

1 kilo potatis av en fast sort
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
1 msk olivolja
6 ägg
1 krm salt
1 krm svart – eller vitpeppar
Hackad persilja eller gräslök till garnering

Gör så här: 
skala och skär potatisen i kuber om cirka 2x2 
centimeter, koka dem mjuka i cirka 20 minuter. 
Låt svalna något. Vispa ägg, salt och peppar i en 
skål. Hacka lök och vitlök och fräs i olivoljan i en 
ugnsfast stekpanna eller gryta. Tillsätt potatis-
kuberna, häll över äggstanningen och grädda i 
ugnen på 175 grader i 20 minuter. garnera med 
gräslök eller persilja och servera tortillan varm 
eller kall.

kÄLLOR: jORDBRukSVERkET, LIVSMEDELSVERkET, www.SVENSkAAGG.SE

i sVerige finns 2 927 företag med värphöns (2015). 
det finns 126 godkända äggpackerier i sverige. 
danmark ligger i topp både när det gäller export och 
import av ägg. i Kina ökar äggproduktionen mest av 
alla världens länder. i sverige ökade äggproduktionen 
med 4,5 procent mellan 2014 och 2015. 
även produktionen av ekoägg ökar. A
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Ansbro sushi & 

thAi har nya ägare 
sedan i februari i år. 
Det är Changa Turnuk 

som nu äger restaurangen och 
driver den tillsammans sin bror 
Turnuk- Odmir. I personalstyrkan 
finns också en kock. De två 
bröderna hittade restaurangen när 
de var på bilresa i trakterna och 
googlade efter en sushirestaurang 
för att äta lunch. De kom att prata 

med dåvarande ägare och det hela 
resulterade i att Changa Turnuk 
köpte verksamheten. 
 – Vi har satsat på en ”riktig” 
thai och sushi och det verkar ha 
gått hem hos vansbroborna, säger 
Turnuk-Odmir. 
 Matgästerna har varit många 
sedan öppnandet. Bröderna kommer 
närmast från Hofors där de jobbat 
inom restaurangbranschen. Nu bor 
de i Vansbro, och Turnuk-Odmir 

längtar efter att hans fru och deras 
baby ska kunna flytta efter till 
Vansbro. 
 Från och med maj planerar 
 restaurangen att ha uteservering, 
och de har också etablerat ett 
samarbete med en svensk kock i 
närheten så att de kan erbjuda à la 
carte och husmanskost. 
 – Vi skulle dock behöva en större 
lokal, säger Turnuk-Odmir. 
Vi skickar nu stafettfrågan vidare 
till Äppelbo Bygg. A

googlade för att äta lunch 
– köpte restaurangen
i maj blir det uteservering och det finns fler planer 
på utveckling av verksamheten för nya ägarna av 
Vansbro sushi & Thai. 
 – Kvaliteten är jätteviktig, därför serverar vi bara 
med riktigt bra råvaror som lax från Norge och 
andra råvaror från japan, säger Turnuk-Odmir, som 
jobbar på Vansbro sushi & Thai. Hans bror köpte 
restaurangen under lite speciella omständigheter.

FöreTAgsFAKTA 

Vansbro Sushi & Thai
Finns på Facebook

Ägare Changa Turnuk
Startades 2016
Verksamhet restaurang som 
serverar sushi och thaimat
Antal anställda 3

stafettfrågan Under den här vinjetten låter vi  företagare 
skicka en stafettfråga till  varandra. 

Vansbro Sushi & Thai har nya ägare.

V
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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.

0247-135 85 (vxl.)  info@adleva.se   www.adleva.se

ETT HÅLLBART ARBETSLIV 
I HELA DALARNA

årsmöte 
hos Företagarna 
i Vansbro kommun

ViD FÖReTAGARNA VANSBROS 

årsmöte valdes det nya styrelse-

medlemmar. sofie enander, 

Fotograf sofie enander och Michael 

eriksson från Tengbom är nya på 

ordinarie styrelseplatser. som supp-

leanter valdes jonas eriksson, bPr 

och Pär skagerling. Claes Hermans-

son, Hecla iT, är ny i valberedningen. 

Kvar sedan tidigare är: 

Anna Frosch, ordförande, Lars 

Olsson, kassör och Anders elof-

son, ledamot och som suppleant 

Lars Forsberg. i valberedningen 

sitter även Lars-uno Olsson sedan 

tidigare. A

Metallformning, 3D laser svets och skärning.  Konstruktion och tillverkning av verktyg och fixturer.

Kyrkbyvägen 1,  780 50 Vansbro, Telefon: + 46 (0)281 59 44 00

en gång i månAden arrangerar 

Näringslivssamverkan frukostmöten 

för företagare tillsammans med 

företag eller organisationer som 

är frukostvärdar och presenterar 

sin verksamhet. i mars var det 

Vansbro kommun som var värd, 

och frukostgästerna fick lyssna till 

Catarina Willman, ekonomichef som 

redovisade kommunens ekonomi för 

2016. Kommunchef Oscar Fredriks-

son berättade om kommunens olika 

satsningar inom organisationen 

2016, och kommunstyrelsens 

ordförande stina Munters berät-

tade om kommande händelser i 

kommunens regi, bland annat om 

renoveringen av hängbron i saltvik, 

projektering av tomter för byggna-

tion av bostadshus i skamsberget 

och bygget av ett nytt Lss-boende i 

centrala Vansbro. 

 Kommande bokade frukostmöten 

är den 11 april då rutsbrogården är 

värd och 13 juni Vansbro Trädgård. 

se också annosering i Vansbro-

bladet/järnanytt. A

Vansbro kommun bjöd in till frukostmöte
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NOTerAT

produktion av bl.a. böcker, broschyrer, och logotyper

Gilla oss på Facebook! tantorange.se telefon 070-691 01 60

REKLAMBYRÅN
som använder hela färgskalan

23

stafettfrågan

Får du tiden att räcka till?
Ekonomi • Administration

Deklarationer

070-228 02 38 

Produktion av bl.a. broschyrer, 
annonser, logotyper

tantorange.se 

Gilla oss på Facebook!
070-691 01 60

REKLAMBYRÅN
som använder hela färgskalan

Gluten- och mjölkfria 
produkter

ÖPPET  ONSDAGAR 12.30–17.30

Ingång från rondellen i Vansbro
Gilla oss på Facebook!

Ring för mer info!
070-523 32 50

anna.ivars@lokstallet.net

UTNYTTJA 

RUT-AVDRAGET!

Nytt företagscenter i Vansbro

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.

– Det är väldigt bra lokaler och huset är i jättegott skick och
välbyggt, säger Marie. 

Huset är byggt 1989 av Vansbro kommun och var under 
många år Dagcenter. 2005 köptes fastigheten av Kompis 
Assistans och de har ägt det sedan dess. Nu blir huset alltså ett 
företagscenter i centrala Vansbro tack vare Anna och Marie. 

– Vi har ännu inget namn på huset så vi vill gärna ha förslag
från allmänheten, säger de. A

God Jul & Gott Nytt År

Lediga lokaler i 
centrala Vansbro

Västerlånggatan 2

Telefon 070-523 32 50 Fastighetsbolaget
i Vansbro AB

Under den här vinjetten låter vi  företagare 
skicka en stafettfråga till  varandra. 
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Nytt företagscenter i Vansbro

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.

– Det är väldigt bra lokaler och huset är i jättegott skick och
välbyggt, säger Marie. 

Huset är byggt 1989 av Vansbro kommun och var under 
många år Dagcenter. 2005 köptes fastigheten av Kompis 
Assistans och de har ägt det sedan dess. Nu blir huset alltså ett 
företagscenter i centrala Vansbro tack vare Anna och Marie. 

– Vi har ännu inget namn på huset så vi vill gärna ha förslag
från allmänheten, säger de. A

God Jul & Gott Nytt År

Lediga lokaler i 
centrala Vansbro

Västerlånggatan 2

Telefon 070-523 32 50 Fastighetsbolaget
i Vansbro AB

Under den här vinjetten låter vi  företagare 
skicka en stafettfråga till  varandra. 

Ring för mer info!
070-523 32 50

anna@stadohemservice.se

Utnyttja

     RUT-avdraget!

Fortsatt låg 
arbetslöshet 
i Vansbro 
Arbetslösheten i VAnsbro var i mitten av mars 
fortfarande väldigt låg, endast två procent. Därtill kom-
mer de 20 procent arbetssökande av de nyanlända, som 
totalt ger en arbetslöshet på strax under fyra procent. 
 På ett frukostmöte för företagare redovisade Håkan 
Sandbäck, arbetsförmedlare och projektledare vid 
Arbetsförmedlingen för Jobb i Västerdalarna, siffrorna 
och visade även hur statistiken ser ut när det gäller 
åldersfördelningen bland kommuninvånarna. 
 – Det är fortfarande många äldre invånare i 
 kommunen, och även många yngre. De som är i arbets-
för ålder och som så att säga ska försörja dessa båda 
åldersgrupper måste bli många fler här i kommunen 
enligt prognosen, sade Sandbäck. 
 Det Arbetsförmedlingen nu jobbar för att få nyan-
lända ut i arbetslivet genom exempelvis praktikplatser. 
Flera arbetsplatser i kommunen har erbjudit detta med 
gott resultat. 
 Samtidigt brottas näringslivet med svårigheter att 
hitta kompetens inom vissa områden, exempelvis inom 
industrin. Att många 40-talister går i pension den 
närmsta tiden gör också att det kan bli brist på arbets-
kraft inom många områden. A

NÄSTA NUmmeR av 
tidningen Näringslivssamverkan 

kommer ut den 27 juni. 

sista bokningsdag 
för annons är 27 april. 

boka på info@fonsterbacken.se 
eller ring 070-419 57 08. 

Redaktionen önskar alla läsare 
och annonsörer en riktigt glad 

påsk och en skön vår!
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Vi MöTer

Flygande start 
för Brandser & Co

jag vill ju att mina 

kunder ska känna sig 

omhändertagna när 

de kommer hit.
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Vi MöTer

är loKAlen plötsligt finns där och 
är ledig, när drömmen har funnits ett tag 
och när viljan blir allt starkare då är det 
kanske dags att ta steget. Stina har jobbat 

som frisör i tolv år, varav nio i Stockholm och tre år i 
Vansbro på Lyko Hair. På så vis är cirkeln sluten, i de 
lokaler som nu rymmer hennes egen salong jobbade hon 
också som anställd hos Lyko. Nu har hon gjort den till 
sin egen, och verkligen gått ”all-in”. Inredningen är en 
viktig del av Stinas koncept och så även de produkter 
hon säljer från ett italienskt litet företag som tänkt på 
allt när det gäller miljövänlighet och hållbarhet. 

 – Sådant är så viktigt för mig, säger Stina och visar 
hur hon har återvunnit förpackningar från hårvårdspro-
dukter och gjort amplar till krukväxter av dem. 
 Inredningen i lokalen går i grå, gråblå och svarta 
toner. Fårskinn mjukar upp, och detaljerna är ofta i trä 
eller lite grova metaller. Trivsamt helt enkelt!
 – Jag vill ju att mina kunder ska känna sig omhän-
dertagna när de kommer hit. Jag har försökt att tänka 
på det i hela salongen, från entrén till väntrummet, och 
genom hela behandlingen och klippningen och till sist i 
kassan, berättar Stina. 
 God hjälp i byggande och fixande har hon av sambon 

telefonen ringer för fullt när vi  besöker stina brandser på 

nystartade hårsalongen brandser & co i dala-järna.  

 – det är en dröm som jag tror många frisörer har, att någon 

gång få ha sin egen salong – och nu var det läge för mig att 

satsa, säger hon. 

N

Inredningen är trivsam och genomtänkt hos Brandser & Co.
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Vi MöTer

FöreTAgsFAKTA 

Brandser & Co
Finns på Facebook och på brandserco.se

Ägare stina brandser

Startades 2017

Verksamhet Frisörsalong med hårvård, 
 klippning, färgning med mera samt försäljning 
av hårvårdsprodukter

Antal anställda 1

Markus Eriksson. Han har varit bollplank i renoverings-
arbetet men också stöttat Stina i att våga ta steget och 
bli egen. 
 – Den marknadsundersökning jag gjort är väl att 
det är en hel del kommuninvånare och järnabor som 
frågat mig om jag inte ska starta här i Dala-Järna nu när 
lokalen stått tom. Och jag vill ju verkligen jobba med det 
här, säger Stina. 
 Nu har det gått lite mer än en månad sedan Stina 
började ta emot kunder och det har varit en flygande 
start. Öppnandet firades med öppet hus och sedan var 
det bara att köra för fullt. Inför framtiden funderar 
Stina på samarbeten i olika former. Lokalen är rymlig 
och skulle kunna rymma någon mer – kanske någon 
som jobbar med fransförlängning, naglar eller någon 
annan behandling. 
 – Jag älskar kreativa människor och skulle även 
kunna tänka mig att ställa ut tavlor eller foton här i 
salongen, säger Stina. A

Telefonen går varm – många är glada över att åter ha en 
frisörsalong i Dala-Järna centrum.
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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 Vestberg

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

ANNONser

Inredningsbutik 
med blommor och leksaker 

i Dala-Järna

Tel 0281-59
 

60
 

80 
www.hjartatsrum.se

- SERVICE
- SUPPORT
- PRISER
- SORTIMENT

Järnvägsgatan 56, Vansbro

BRA

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

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

tel 0281-59 49 90  www.waltech.se

rAdANNONser

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

Nås 
Tempo 
Lokala servicepunkten (Bygdegården)

Dala-Järna 
hjärtats Rum
ja järna
Dala-järna hotell 

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

Vansbro 
Flottaren 
Vansbro bibliotek
Vansbro utbildningscenter 
Vansbro konditori 
Vansbro Turistbyrå 

Äppelbo 
Tempo/Äppelbo Värdshus 
Äppelbo Gemenskap
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Tel 070-273 08 06
NordaNåker 22, dala-JärNa

Salong Jeanette
Produkter helt utan parabener och ammoniak!

Allt under samma tak!
Butik med kvalitetsprodukter inom färg, golv, kakel 
och klinkers. Vi utför även måleri och golvarbeten.

Besök oss i vår butik i Dala-Järna!
Tfn 0281-59 60 40, öppet: mån–fre 10–18 Lör 10–13

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

ANNONser

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

Intresserad av att gå en lärlingsutbildning eller ta emot en lärling?
Ta kontakt med Syv. Maria Lissmors 0281-752 71 
Platschef Annica Palm 0281-752 75 

Gilla oss på Facebook
– Lärcentrum Vansbro

Vi utför små och stora byggprojekt 

Om, till och nybyggnationer 

  - Grundisolering 
- Byggplåt 
    -Murningsarbeten 
       -Kakel och klinkers 
-VVS 
  -Takbyte 
-Målning 
  -Tapetsering 
 

VVS/Plåt Leif   
070 - 654 07 60 

Målare – Henrik   
073- 055 00 47 

Murare – Micke  
070- 684 98 31 

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

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

–

LEGOTILLVERKNING
Laserskärning med Fiberlaser

Svetsning  Blästring

Kantpressning  Pulverlackering

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

Värdshuset Flottaren Vansbro

tel 0281-711 30 | reception@flottaren.se | www.flottaren.se  
  Öppet alla dagar, Välkomna!

Frukost | Fika | Lunch | aLa carte | aFterwork | catering 

Dags för en Kickoff, Avslappning, Konferens, Teambuilding? 
Företagsboka vårt Hamam från 4 750 kr/3 timmar

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
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järNVägsgATAN

Järnvägsgatan 
i fokus

Arkitektbyrån Tengbom etablerar sig nu med ett popup- 
kontor på Järnvägsgatan. Michael Eriksson kommer att 
ha sin arbetsplats där.

Arkitektbyrån Tengbom har 

etablerat sig med kontor på 

järnvägsgatan i Vansbro, det 

pågår renoveringar av fastigheter, 

det planeras för aktivitetspark i 

järnvägsparken och möjligheterna 

för hur stationshuset ska användas 

ses över. 

 – jag tycker att gatan lever 

väldigt mycket, säger Michael 

eriksson, byggingenjör på 

Tengbom. 

Det händer en hel del innanför fasaderna på 
 Järnvägsgatan.
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engboms Kontor är bara ett exempel 
på den senaste tidens utveckling på Järn-
vägsgatan. De kommer att dela kontor med 
ett eller ett par andra företag i före detta 

Vansbro Optik/Zomms lokaler. Tengbom är Sveriges 
äldsta arkitektbyrå och att de nu etablerar sig i Vansbro, 
visserligen till en början 
med ett så kallat popup-
kontor (tillfälligt kontor), 
ser Michael många 
fördelar i; dels bor han 
här i Vansbro sedan ett år 
tillbaka och arbetspend-
lar annars till Karlstad. 
Michael är också en av 
dem som arbetat med 
områdesbestämmelserna 
för Järnvägsgatan för Vansbro kommun, så att ha kontor 
just på den gatan känns naturligt.  
 – Det är ju också ett strålande läge med utsikt mot 
en av Dalarnas vackraste byggnader (stationshuset) och 
så är jag stolt över att min arbetsgivare förhoppningsvis 
blir en föregångare för andra företag att göra likadant. 
 – Nu tar vi kompetensen till Vansbro, och mitt mål är 
att kontoret ska bli permanent här, säger Michael. 
 Tengbom erbjuder arkitekttjänster och hjälper till med 
allt inom arkitektur från tidiga skisser och bygglovshan-
tering till färdigprojektering. Inom koncernen finns även 
landskapsarkitekter, inredningsarkitekter samt specia-
listkompetens inom storkök och 3D-visualiseringar. 
 Trots en del tomma lokaler börjar det bli liv på Järn-
vägsgatan igen. Byns ”framgata” kanske inte blir en stor 
butiksgata igen men det händer ändå mycket positivt 
innanför skyltfönster och entrédörrar. Sedan snart ett år 
tillbaka har Weda skog också sina lokaler längs gatan 
(före detta Mariannes Mode). Mittemot stationshuset 
i det så skallade Lobeliahuset huserar House of Maja 
med sitt showroom. Där tidigare bland annat Silketryck 
fanns har Vansbro kommuns Fritidsbanken flyttat in 
och det har skapats en Mötesplats för byns invånare i 
anslutning till den.    
 Kommunen tittar också på möjligheter för stations-
huset och skissar på en aktivitetspark i Järnvägsparken. 
Pär Skagerling rustar fastigheten där Ferneborgs Radio 
& TV hade sin butik och Fransson sin frisering. Han 
gör det i nära samarbete med kommunens byggnads-
kontor som ser över möjligheterna för fastigheterna på 
Järnvägsgatan när det gäller bygglov för att göra om 
exempelvis butikslokaler till lägenheter. Kulturmiljön 
ska bevaras men ge plats för utvecklingen av centrum. 
 Arkitekt Eva Fransson har anlitats av Vansbro 
kommun för att inventera Järnvägsgatans byggnader, ett 
nödvändigt arbete för att komma vidare i planerna att 
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lätta på bygglovsreglerna. Det Eva gör är att ta reda på 
vad som är viktigt att bevara. 
 Det är nu länge sedan Järnvägsgatan i Vansbro var 
byns ”framgata” som den kallades i folkmun. Här fanns 
fram till början av 80-talet det mesta av byns butiker 
och serviceinrättningar. Undan för undan lades butiker 

ned och skyltfönster har 
emellanåt gapat tomma 
under långa perioder. 
Stationshuset står tomt 
med ett relativt stort 
renoveringsbehov och den 
kulturhistoriska miljön må 
vara vacker och trivsam 
men har kanske ibland 
också varit ett hinder för 
utvecklingen. Med dagens 

bostadsbrist i Vansbro kommun och därtill en mycket 
låg arbetslöshet behövs fler bostäder. Kanske kan det ge 
liv åt Vansbros paradgata igen. 
 För äldre vansbrobor finns mycket nostalgi och 
minnen som hör ihop med Järnvägsgatan. Gatan är 
en kär del av Vansbro, det förstår man om man läser 
hembygdsföreningens böcker eller Sven Nilssons häfte 
om gatan (finns båda på biblioteket och på Sågboa). A

T

Vansbro kommun tittar på möjligheterna att 
använda stationshuset.

 – Nu tar vi kompetensen till 

Vansbro, och mitt mål är att 

kontoret ska bli permanent 

här, säger Michael. 



ANNA FROSCH 
tel. 0705-91 61 00 

e-post: anna@hrforstarkning.se

Bred erfarenhet inom HR 
och organisationsutveckling

 070-34 55 666

Allt 
inom målning

rot-
avdrag!

Allt för simning 
och dykning.
Vattensportbutik

Vansbros största sortiment av tapeter.

REPARERAR: 

väggur • golvur • moraklockor

bordsur • armbandsur • fickur 

Tel 0281-100 38 
Ring gärna innan besök! Välkomna!

Giddes Urservice

Kostnadsfri undersökning 
och prisförslag

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!

GolV och Våtrum

Vansbro turistbyrå
0771-62 62 62

visitsodradalarna.se

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 • Värmepumpar

TRÄDGåRDS- OCH 
FASTIGHETSSKÖTSEL 
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 träffas i 

Lokstallet! 

Välkommen!


