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 nr 2 A 2017

i Vansbro kommunEN TIDNING SOM LYFTER NÄRINGSLIVET I VANSBRO

Vansbrosimningsspecial 
sid 30-31

Extra tjockt 
sommarnummEr! 

Framtidstro 
hos Äppelbo Bygg sid 21-23

Tygrullen 
satsar på e-handel sid 8-10
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Mattias Christianson
0281-752 50
mattias.christianson@nlsvvansbro.se

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

• nyföretagarrådgivning

• Frågor kring ditt befintliga företagande

• diskutera utveckling av en idé

Vi arrangerar även företagarfrukostar, 
föreläsningar, seminarier och är en del av 
projektet F7 i dalarna. 

Vi finns i lokstallet i Vansbro. 

Sommaren  med simning är här

Välkommen att boka tid 
för besök! 

s imning ligger mig varmt om hjärtat och 
att som styrelseledamot i Vansbrosimningen 
få vara med och utveckla ett av Europas 
största openwaterevenemang är både spän

nande och inspirerande. I sommar testar vi äventyrs
simningen på tio kilometer i älvarna för att se vart 
det kan leda i framtiden. Ultralopp av den här typen 
efterfrågas mer och mer även på ett internationellt plan 
och Vansbrosimningen ska som vanligt ligga i framkant.  
 Vi fortsätter också satsa på Swimrun, en fantastiskt 
rolig tränings och tävlingsform som vi ser växa. Det 
ökade intresset för simning i öppet vatten har också 
bidragit till ett ökat intresse för att lära sig crawla, och 
crawlkurser för vuxna har aldrig varit mer populära 
än nu. Det gläder mig förstås som tidigare landslags
simmare. 

Själv simmade jag Vansbrosimningen första gången 
i fjol, som nybliven styrelseledamot. Jag slogs av 
den familjära känslan som jag tycker ramar in hela 
evenemangsveckan. Den känslan ska vi vara rädda om 
samtidigt som vi utvecklar loppen och evenemanget till 
en mer internationell nivå och även tävlingsmässigt få en 
tydligare koppling till landslaget i Open Water. 
 Samtidigt måste loppen också fortsätta att locka 
motionärerna som simmar för sitt välbefinnande och för 
upplevelsens skull. Här känns det som att vi redan är 
långt på väg – det är enkelt att välja lopp utifrån sin egen 
förmåga och sina egna förväntningar. Med en hel vecka 
också med cykellopp och triathlon på programmet finns 
något för alla. 
 Jag planerar att simma även i sommar och hoppas att 
många av er läsare gör detsamma. Om inte annat kanske 
vi ses på arenan, upplevelsen är också fin på publikplats 
med alla glada simmare som anländer målbryggan och 
hejas på sista biten av publiken. Det är många vinnare i 
våra simlopp. Ha en skön sommar!

Louise Karlsson, styrelseledamot Vansbrosimningen
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nystartat

tidningen produceras av  Fönsterbacken 
Media aB på uppdrag av näringslivssam-
verkan i  Vansbro kommun. Medfinansiärer 
är  Företagarna i Vansbro och lärcentrum. 

ansvarig utgivare: Åsa larsson, 
tel. 070-419 57 08

redaktionsgrupp: Oskar lundgren, 
Conny Blixt, anna Frosch, annica Palm, 
titti lorentzson, 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: 
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 
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: alf Brandt driver Äppelbo Bygg 
med sju anställda.

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

M erikssOn skOg aB, Äppelbo – skogsavverkning

Mikael Hedlund, Äppelbo – reparationsverkstäder för maskiner 

CHrister gustaFssOn, dala-Järna – teknisk konsultbyrå inom bygg- 
och anläggningsteknik 

VÄsterdala Ved, dala-Järna

kawa style, Vansbro – frisörsalong 

sMöttas FastigHets aB 

ÄPPelBO FastigHeter aB 

eldFOrsen FastigHeter aB 

elisaBetH Berg, nås – andra öppna enheter för hälso- och sjukvård, 
utan läkare 

kVarnÅker FastigHeter aB 

JOnna anderssOn, Vansbro – fotograf 

Fredrik BirgerssOn, Vansbro – detaljhandel med reservdelar och 
tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 

anette lagerBerg, Vansbro – fysioterapeutisk verksamhet 

tOd susHi, Vansbro – restauranger 

 Fler nystartade företag

robin lindkvist från nystar
tade Anroli Revision AB med kontor 
i Mora och DalaJärna höll under 
våren en föreläsning kring skatte
frågor som 3:12, avdrag, skillnaden 
mellan aktiebolag och enskild firma 
samt hur den regionala nedsätt
ningen för företagare i stödområde 
A fungerar. 
 Robin är auktoriserad revisor 

och Anroli Revision arbetar främst 
med revisioner av och konsultationer 
för små och medelstora företag med 
exempelvis redovisning, beskattning, 
bolagsrätt, affärsutveckling och 
ägarfrågor. Föreläsningen arrangera
des av projektet F7 och Näringslivs
samverkan, och har även anordnats 
på flera orter i Dalarna. A

Robin Lindkvist från nystartade Anroli Revision AB föreläste om skattefrågor för 
enskild firma respektive aktiebolag.

rätt skatt 
för välmående 

entreprenörskap



4

Vi Möter

ndreas är tredje generationen 
glasmästare i verksamheten. 2004 tog han 
över efter pappa Björn Ilbäcks som i sin tur 
efterträdde Kristian Ilbäcks som startade 

glasmästeri och järnhandel på 1950talet i centrala Dala
Järna. 
 För två år sedan flyttades glasmästeriet över gatan 
från ursprungsbyggnaden till nuvarande lokaler med 
liten verkstad och butik. Butiken är öppen alla vardagar 

med reservation för när Andreas är ute på jobb. Som 
en service till byborna säljs här även till exempel gasol. 
Ibland rycker pappa Björn in och hjälper till, men oftast 
jobbar Andreas ensam. 
 Någon lång sommarsemester blir det förstås inte i 
det här jobbet. Andreas försöker ta ledigt någon dag 
i veckan under juli, men längre ledighet får vänta tills 
det blir lite mindre att göra. Inramningar, montering av 
persienner, renovering av fönster och byten av rutor i 

Sommar är högsäsong 
för glasmästeri med anor

nu är det högsäsong för montering av markiser och inglasning 

av altaner. andreas ilbäcks på ilbäcks glasmästeri i dala-Järna 

har mer än fulla arbetsdagar. 

 – Precis det jag gillar med jobbet, och att ingen dag är den 

andra lik, säger han.  

a

Andreas Ilbäcks driver Ilbäcks Glasmästeri i Dala-Järna. 
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Vi Möter

Att byta bostad kan vara jobbigt.
Men vi brukar lyckas få ner det
till halvjobbigt.

Välkommen att kontakta oss för 
en kostnadsfri värdering.

Fastighetsbyrån – Vansbro, Gagnef och Leksand
tel. 0241-520 10  
www.fastighetsbyran.se/gagnef

grävmaskiner och traktorer finns också på agendan året 
runt för glasmästaren. Däremot byter han inte vindrutor 
på bilar. 
 – Mitt jobb är väldigt säsongsbetonat, mycket av 
det jag gör måste helt enkelt göras sommartid, som 
montering av markiser och inglasning av altaner, säger 
Andreas. 
 Kunderna finns för det mesta inom kommunen, och 
ibland strax utanför kommungränserna. Andreas trivs 
med det och tycker om sina varierade arbetsdagar. På 
leverantörernas återförsäljarträffar får han inspiration 
och kan hänga med när det gäller nya kollektioner av 
markiser, ramar med mera. A

FöretagsFakta 

Ilbäcks Glasmästeri 
ilbacksglasmasteri.se 

Ägare andreas ilbäcks

startades På 1950-talet av andreas farfar 
kristian ilbäcks. 

Verksamhet glasmästeri som erbjuder 
inramningar, renovering av fönster, monte-
ring och försäljning av persienner, markiser 
samt inglasning av altaner. 

antal anställda 1

Montering 

av markiser och 

inglasning av altaner

görs sommartid
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nOterat

tävlingssäsongen pågår 

för fullt för crossåkaren stefan 

olsson som är en av fyra talanger 

som stöttas av företag i nätverket 

Vansbro next. i skrivande stund har 

stefan nyligen deltagit i en sM- 

deltävling i uppsala. efter någon 

sämre start lyckades han kämpa sig 

upp till en totalt 12:e placering. inför 

sM-loppet i ulricehamn i början av 

juni låg stefan fortfarande bland 

topp tio.

 löparen emil danielsson har 

också han gjort bra ifrån sig på 

vårens tävlingar. Han kvalade bland 

annat till nCaa regionals i austin, 

texas. 

 – Väldigt kul då det är ytterli-

gare en chans att springa ett bra 

1500-meterslopp, säger emil. 

Försöken gick torsdagen den 25 

maj och emil satsade på en plats i 

den 12 september bjuder 

dalarnas Försäkringsbolag in till 

företagarfrukost på Flottaren. 

näringslivssamverkans 
FöretagarFrukOstar 
till hösten

den 10 oktober firar vi att 

tidningen näringslivssamverkan 

fyller tio år med företagar-

frukost för kommunens företag. 

Mer information kommer i 

Vansbrobladet/Järnanytt och 

på näringslivssamverkans 

 facebooksida. A

avstämning 
VansBro nExt

”finalheaten” där det görs upp om 

de tolv platserna till nationals. 

 För skidåkaren moa olsson har 

våren bland annat inneburit en 

operation av en ond fot. i början av 

juni beräknas hon vara igång med 

träningen igen. Moa togs nyss ut i 

det nya landslagets träningsgrupp 3 

som är en blandning av juniorer och 

u23-åkare. sebastian jansson som 

är den fjärde talangen och ny sedan 

i höstas, har bland annat flyttat hem 

till dala-Järna igen. sebastian tävlar 

i aerobatic och tog förra sommaren 

VM-guld i sin gren i ungern. A

Bring It uF nöjda med sitt år
det blev inga topplaceringar för uF-företaget Bring it 

uF från Vansbro/Malung-sälen i dalauttagningen till årets 

uF-företag. Bring it som drivits av linnea Förste och linnea 

Johansson vann titeln Årets uF-företag lokalt tidigare i år 

och gick därmed vidare till dalafinalen. Företaget har nu 

avslutat sitt verksamhetsår och är ändå jättenöjda med tiden 

som uF-företagare. 

 – Vi har fått massor med erfarenheter, säger de. 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 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

i mitten av maj togs första spadtaget för utbyggna-

den hos edvin larssons Mekaniska (elM) i dala-Järna. 

Företaget har förvärvat ytterligare mark för att bygga 

ut 1200 kvadratmeter industribyggnad och därmed 

ytterligare kunna effektivisera sin produktion. Bygget 

beräknas kosta cirka 8 miljoner. 

 elM tillverkar hydraulcylindrar och gripklor och har 

cirka 40 anställda. Företaget driver också edvin larsson 

Maskinteknik i Falun. A

F7 lyftet 
utvecklar och skapar tillväxt
projektet f7 har under våren arrangerat det så 

kallade F7 lyftet i Vansbro kommun. under tre tillfällen 

har ett antal företag erbjudits workshops med syfte att 

skapa tillväxt och utveckla respektive verksamheter. 

workshopserien har varit riktad till etablerade små 

företag med viljan att växa. Marknadsföring och sälj, 

personlig effektivitet samt lönsamhet har varit teman på 

träffarna. Från Vansbro kommun har autovinyl, Hjärtats 

rum, kox in, rutsbrogården, ryggåsstugan, städ & 

Hemservice och Vansbro snickerifabrik deltagit. A

utbyggnaden snart 
på plats hos elM
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Tel 0281-758 40
www.sepson.se

Vi Möter

sökoprimering 
bästa säljmetoden för 
Tygrullen

Från sin webbutik tygrullen.se skickar Marie Olsson tyger till kunder över hela landet varje vecka. Hon jobbar målmedvetet 
för att kunna jobba heltid med sin verksamhet i framtiden och då även ha en fysisk butik. 

Det här är en 

dröm som blivit 

verklighet och som 

jag är glad över att 

jag vågade testa
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Blomstrande 
arbetsmarknad 

med många 
lediga tjänster. 
Kom och jobba 

hos oss!
Rikt 

föreningsliv 

och ökande 

befolkning 

– allt �er vill bo 

i Vansbro!

Välkommen 
att jobba hos oss! 

Besök 
vansbro.se/
ledigajobb

Vi önskar er alla en riktigt skön 
och avslappnande sommar!

Vansbro – en del av Dalarna vansbro.se        facebook.com/vansbrokommun vansbrokommun

Vi Möter

arie startade sin butik i januari i 
år, i samband med att hon flyttade till 
Vansbro. Hon har tidigare jobbat som 
lageransvarig till exempel på webbuti

kerna Tintin Style, Baby Shop och Head Spot i Sverige 
samt Alex and Alexa i England. 
 Hon har också jobbat i Falun i fysisk tygaffär och har 
sin bakgrund som klänningsskräddare. 
 – Jag syr också upp klänningar i min verksamhet och 
håller just nu på med en brudklänning som jag också 
designat, berättar Marie. 
 Under tiden som hon bygger upp sin verksamhet 
jobbar hon också deltid inom hemtjänsten i Vansbro 
kommun. Hon jobbar dock målmedvetet mot att så 
småningom kunna driva sin butik på heltid och även ha 
en fysisk butik på orten. Nu är det garaget i hemmet på 
Mossvägen som fungerar som butikslokal. 
 – Jag har valt att börja med trikåtygerna och ett 
begränsat utbud av andra tyger och så får jag jobba på 
och se vad som efterfrågas, säger Marie. 
 Försäljningen går bra och i stort sett varje arbetsdag 
skickas paket från Tygrullen till kunder runt om i 
landet. DIYtrenden (doityourself) hjälper till och 
Marie marknadsför sig mest på sociala medier som 
Facebook och Instagram där hon kan rikta annonse
ringen till sin målgrupp. Hon jobbar också mycket med 

sökoptimering, något som gör att rätt kunder hittar till 
just Tygrullen på internet. 
 Nästa steg kan bli att utöka tygsortimentet från barn
mönster till mer vuxentyger. Marie jobbar strategiskt för 
att kunna konkurrera prismässigt och ha ett lagom lager. 
Varje utveckling av butiken kräver också att webbutiken 
följer med, och Marie som byggt sin butik själv utifrån 
sina kunskaper och erfarenheter från ehandeln är glad 
över exempelvis tjänsten swish som gör det enkelt att 
betala för kunden och enkelt att hantera för butiken. 
 – Det här är en dröm som blivit verklighet och som 
jag är glad över att jag vågade testa, säger Marie. A

FöretagsFakta 

tygrullen 
tygrullen.se

Ägare Marie Olsson

startades 2017

verksamhet webbutik med främst 
trikåtyger för barnkläder, samt sytill-
behör. Har även öppet i den fysiska 
butiken efter överenskommelse eller 
när hon är på plats. 

trikåtyger i glada mönster, muddväv 

och sytillbehör fyller hyllorna i marie 

olssons butik tygrullen i Vansbro. 

I huvudsak är verksamheten en 

webbutik, men med målet att även 

kunna ha mer öppet i den fysiska 

butiken. 

M
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e-Handel

förra året ökade antalet nystartade ehandels
företag med elva procent i jämförelse med 2015. Totalt 
handlade det om 2 019 företag enligt den kartläggning 
som Payson gjort. Med ett indextal där antal kommun
invånare delas med antalet företag presenteras sedan 
resultatet och det visar sig att Vansbro hamnar i topp 
i landet. Nästa dalakommun är Gagnef på plats 30. På 
andra plats i landet ligger Storfors och trea Båstad. 
 – Smidiga designverktyg och säkra betallösningar 
gör att det är enkelt att starta ebutik i dag. Tröskeln är 
därmed relativt låg och det gör att fler vågar ta steget att 
driva eget. Det viktigaste är dock att hitta en egen nisch 
och stark affärsidé, säger Emma Lindgren. A

Företaget Payson har kartlagt antal 

nystartade e-handelsföretag i landet och 

det visade sig att Vansbro kommun hamnar 

i topp med indexpoängen 1,1 när det gäller 

antal nystartade e-handelsföretag per 

invånare. 

 – ökningen av antalet nystartade 

e-butiker vittnar om att e-handeln fortsatt 

är på stark framfart i sverige, säger 

Paysons marknadschef emma lindgren 

i ett pressmeddelande. 

toppLIstan ÖVEr sVErIGEs kommunEr:

1.  Vansbro 1,1 indexpoäng

2.  storfors  2,0

3.  Båstad 2,1

4.  danderyd   2,2

4.  tibro 2,2

6.  Bollebygd   2,3

6.  sjöbo 2,3

8.  Vellinge  2,5

9.  stockholm   2,6

9. Hammarö 2,6

ÖVrIGa DaLakommunEr på LIstan:

 30.  gagnef: 3 nystartade e-handelsföretag, 

  10  175 kommuninvånare, 3,4 indexpoäng

 39.  rättvik: 3   10 856  3,6

 155.  avesta: 3   23 161   7,7

 156.  Hedemora: 2   15 461   7,7

 164.  Falun: 7  57 685   8,2

 1 7 1.  Borlänge: 6   51  604   8,6

 194.  Malung-sälen: 1  10 091   10,1

 201.  smedjebacken: 1  10 909  10,9

 214.  ludvika: 2   26 933   13,5

Vansbro ligger i topp 
på listan för nystartade e-handelsföretag

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 010-121 97 58 
Tf. rektor Annica Palm 010-121 97 66 

Gilla oss på Facebook
– Lärcentrum Vansbro

Vi ingår från 1 januari 2017 i VDUF.
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FöretagsFakta 

sals, sals.se
Ägare sHt ekonomi i Järfälla
Verksamhet Främst legoarbeten i plåt, rör, 
 svetsning och pulverlackering. egen tillverkning 
av hyllsystem.

startades 1949

antal anställda 13

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. 

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
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Utnyttja

     RUT-avdraget!

– Det känns bra och spännande, säger Lars-olov 
Liss som är ny vd på sals i Vansbro. Lars-olov 
kommer närmast från en tjänst som operation chef 
på åkerströms. Han tar över vd-posten efter anders 
Hahne, som går i pension. 

anders har haft sin tjänst på Sals i cirka tre och ett 
halvt år. Han jobbade parallellt med LarsOlov fram till 
sommaren och kommer sedan att finnas kvar i bolagets 
styrelse. För nye vd:n har våren och sommaren i första 
hand ägnats åt att lära sig verksamheten. 
 – Vi har 13 anställda och många av dem har jobbat 
länge i företaget, det är verkligen en styrka för oss, säger 
LarsOlov. 
 Sals har haft två år med stora investeringar och 
rationaliseringar i produktionen och ser nu nya kon
kurrensmöjligheter att ta nya uppdrag och nya kunder. 
Det LarsOlov också känner att han kan tillföra är en 
fortsatt utveckling av själva affärsdelen i företaget – till 
exempel när det gäller marknadsföring. 
 – Jag kommer att fortsätta där Anders har börjat, 
säger han. A

Lars-olov ny vd på sals

Lars-Olov Liss (till vänster) är ny vd på Sals i Vansbro. Han 
efterträder Anders Hahne som nu går i pension. 
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nOterat

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

kawa style heter en 

nyöppnad frisörsalong på 

Järnvägsgatan i Vansbro. 

Ägaren, kawa Mohammad, 

är utbildad herrfrisör sedan sex år 

tillbaka. 

 – Jätteroligt och det går bra, jag har ju 

precis startat.A

begagnatspecia

listen lfoto utsågs 

till ett av världens nio 

underverk av tidningen 

digitalFoto när tidningen 

listade de läckraste 

fotoaffärerna i världen. 

 l-Foto är enligt digital-

Foto i gott sällskap med 

fotoaffärer i new york, 

london, tokyo,

Hongkong och wien 

bland annat. l-Foto finns 

i Vansbro och byter, 

köper, säljer allt inom 

foto i sin webbutik. Förra 

året firade företaget 

40- årsjubileum. A

Boende
Dressinuthyrning

Aktiva outdoorveckor

tel. 0281-501 05   www.stationsagen.com

arkitektbyrån 

 tengbom har nu flyttat 

in på Järnvägsgatan 34 i 

Vansbro. Michael eriksson, 

byggingenjör finns nu på plats 

här några dagar i veckan samt efter överenskom-

melse. i lokalen huserar också fastighets ägaren Pär 

skagerling och det finns plats för ytterligare hyres-

gäster framöver. tengbom erbjuder arkitekttjänster 

och hjälper till med allt inom arkitektur från tidiga 

skisser till färdigprojektering. A

Fin utmärkelse 
för L-Foto

info@dalajarnahotell.se   tel 0281-20698 

Husmanskost varje dag 
Lunchbuffé 

Varmt välkomna till hotellet 
önskar Lisa & Erik m. personal 

Boende - pub - catering 

facebook.com/dalajarnahotell 

Firar ditt 
företag ett 
jubileum i år?

vi vill gärna skriva om 
er i nästa  nummer.
kontakta redaktionen:
info@fonsterbacken.se 
senast 1 augusti
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nOterat

Underlätta 
vardagen på 
ditt företag.
Vi är en lokal bank som tar lokala beslut. Vi kan
trakten och känner våra kunders situation och
behov. Välkommen till Järnvägsgatan 27.

Järnvägsgatan 27, Vansbro
0281-59 44 60
handelsbanken.se/vansbro

förutom satsningen på 

upplevelsepaketet tillsammans 

med tre andra företag som vi 

skriver om på sidorna 14-15 här i 

tidningen satsar station sågen i 

år på en aktiv outdoorvecka med 

bland annat hajk på Fulufjället. 

 – det är en skön blandning 

aktiviteter, även lite mer avance-

rade och med all inclusive, säger 

Bob van ettinger på station 

sågen. 

Med den här satsningen vill 

företaget visa att de har ett 

större utbud av aktiviteter, även 

om dressinåkningen med de 

aktiviteter som den kan erbjuda 

fortfarande finns kvar. A

Prova dreja hos
Babs konst & keramik 
två nya drejskivor är nu på 

plats hos Babs konst & keramik i 

lindesnäs inför sommaren. Barbro 

Persson som driver verksamheten 

har café och keramikverkstad i 

den före detta butiken i byn. Hon 

tar emot grupper och enskilda för 

prova-på-drejning eller kanske en 

drejkurs. nu utvidgar hon alltså 

drejverkstaden ytterligare genom 

investeringen av drejskivor. A

station sågen 
satsar på vecka med 
aktiv outdoor

läs mer om aktiv outdoor 
på företagets hemsida, 
www.stationsagen.com
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rePOrtaget

aturligt liv, dalarna Outdoor, 
Station Sågen och Snöå Resort erbjuder nu 
ett upplevelsepaket för alla sinnen under 
två dygn. Vistelsen inleds på Dalarna 

Outdoors vildmarkscamp där det lagas middag på sten
åldersvis, bjuds på vildmarkssafari och sedan övernattas 

lyxhotell mitt i skogen 
del i upplevelsepaket

i ett tipitält som är rena rama ”lyxhotellet”. Det finns 
utedass, utomhusdusch och ett funktionellt utekök, samt 
sittplatser och eldstäder runt det stora tältet. Bekväm
ligheter som el för att ladda telefonen ingår också och 
vacker utsikt från sovplatsen om man vill sova med 
bara myggnätet. Dag två inleds med frukost i naturen 

upplev dalarnas vildmark med alla sinnen! 

det är budskapet i det upplevelsepaket 

som fyra av kommunens turistföretag 

tillsammans erbjuder. övernattning i 

tipitält, matlagning på stenåldersvis och 

dressincykling i storslagen natur är en del 

av det som ingår. 

Tipitältet där det erbjuds övernattning är rena ”lyxhotellet”. 

N
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rePOrtaget

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

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

Sandbäcken 6   vansbrotradgard.se  0281-201 25

Dennis Daselaar rör om i wokgrytan vid ett av tipiställets 
eldstäder. 

och sedan transport till nästa aktivitet som är dressin
åkning i storlagen natur hos Station Sågen. Badkläder 
och fiskeutrustning rekommenderas i packningen och 
under säsong även något att plocka bär och svamp i om 
så önskas. Efter en dag utomhus väntar middag och 
övernattning på Snöå Resort där även frukosten intas 
morgonen därpå innan utcheckning. 
 – Vi vänder oss till naturälskande människor med 
vårt upplevelsepaket, säger Dennis Daselaar på Dalarna 
Outdoor. 
 – Här finns verkligen möjlighet att uppleva naturen 
med alla sinnen, och kanske mest av allt njuta av 
tystnaden, fortsätter han. 
Den som har frågor eller vill boka paketet kan kontakta 
Snöå Resort via www.snoaresort.se A

Anna-Greta Fagerberg instruerar Janne Svedin från Visit 
Dalarna i att laga till desserten till middagen som lagas i 
kokgrop, på häll över öppen eld och av det som skogen 
erbjuder. 

Utedasset på vildmarks-
campen känns också lyxigt.

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
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VansBrO FiBer

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

dagsläget grävs för stamkabel från 
Gruvan i DalaJärna mot Lindesnäs via 
exempelvis Grånäs, Utsälje, Närsjö och Orsala. 
Samtidigt grävs accessnät för de fastighetsägare 

och företag som beställt fiber längs sträckan. Det pågår 
samtidigt färdigställande av all schakt i Nordanåker, 
samt i Skålö, Ilbäcken och delar av Hulån och där pågår 

Kommunen gräver 
för fiber

i
inkoppling hos kunderna. På samma sträcka fortsätter 
nu grävningen i riktning mot Storbyn i DalaJärna där 
bygglov sökts för en så kallad nod, enkelt förklarat en 
sambandscentral som access nätet utgår ifrån till hushåll 
och företag. I Noret planeras schaktning inom kort. 
 – I Uppsälje pågår projektering, och schaktning 
påbörjas i slutet av sommaren. Samma sak gäller 
sträckan Vansbro – Äppelbo, säger Rolf Eriksson, 
bredbandskoordinator på Vansbro kommun. 
 – I delar av Äppelbo, som Sälen, Torvallen och 
Risheden samordnar vi grävningen med Ellevio för att 
effektivisera, berättar Rolf vidare. 
 Kvar att titta på för kommunen är bland annat Saltvik 
där exempelvis vårdcentralen finns. 
 – Det här är vad vi jobbar med i närtiden. Det 
kommer att hända mer under hösten, avslutar Rolf. A

allt fler i Vansbro kommun får tillgång till fiber via 

Vansbro kommuns fiberalternativ Vansbro fiber. 
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FöretagskliMat

 

 
 

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

den 26 september släpps årets ranking av företagskli
matet i Sveriges kommuner från Svenskt Näringsliv, men 
redan nu kommer en sammanfattande undersökning 
utifrån enkätsvar från 1600 av länets företagare. 13 
av länets kommuner har ett bättre företagsklimat än 
tidigare, och i Vansbro var det en liten ökning. Bedöm
ningsskalan sträcker sig mellan 1 och 6, där 1 är dåligt 
och 6 är utmärkt. Genomsnittet för dalakommunerna är 
3,4 och Vansbro kommun har alltså fått 3,9 poäng. 
 – Nu har vi planat ut men på en som vi tycker 
hög nivå. För att kunna ta ytterligare steg behöver vi 

VaNsbro har fortsatt bra 
FöreTagsKliMaT

fortsätta jobba med kommunens myndighetsutövning 
mot företagen, säger Oskar Lundgren, näringslivschef i 
Vansbro.
 – För att öka servicen mot företagarna är Vansbro 
kommun drivande i ett projekt med den så kallade 
Rättviksmodellen som förebild.
 – Vad gäller kommunikationer och IT ser vi att 
omdömet i den här undersökningen också ökar, och det 
handlar om ombyggnaden av E16 samt utvecklingen på 
Inlandsbanan och även möjligheterna att installera fiber. 
 – En nöt att knäcka är fortfarande kompetensförsörj
ningen, ett problem som numera finns över hela landet. 
En verkligt viktig fråga för oss att fortsätta jobba med, 
här behöver vi alla kompetens vi kan få – inflyttning och 
nya svenskar till exempel – alla behövs!

när dalaföretagen frågas om vad de tycker att 

 politiken ska prioritera hamnar de här frågorna i topp:

•	Bättre	förståelse	för	företagens	förutsättningar	hos	
politiker och tjänstemän

•	Fler	bostäder
•	Lägre	skatter	och	avgifter
•	Bättre	dialog	mellan	kommunen	och	företagen
•	Snabbare	handläggningstider

Under försommaren arrangerade Svenskt Näringsliv 
träffar i respektive dalakommuner för att diskutera hur 
man kan fortsätta jobba med företagsklimatet. A

Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen
Enkätsvar (Företagare)

S V E R I G E VAN S B R O

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2,5

2,75

3

3,25

3,5

3,75

4

vilket sammanfattande omdöme vill du ge företags
klimatet i kommunen
enkätsvar (företagare)

när svenskt näringslivs undersökning ”Lokalt företagsklimat” presenterades i början på 
sommaren var det sammanfattande omdömet för Dalarnas näringsliv att företagsklimatet blivit 
bättre. Vansbro låg kvar på samma poäng som 2016, det vill säga 3,9 på en sexgradig skala. 



18

ny styrelse

– att vara medlem i Företagarna 
innebär att vara med i ett starkt nät
verk av entreprenörer i vår kommun 
och även regionalt och nationellt, 
säger Anna Frosch, lokalföreningens 
ordförande (längst till vänster på 
bilden). Övriga i styrelsen är Lars 
Forsberg, Anders Elofson, Lars 

Ett 100-tal medlemmar hos Företagarna

Olsson, Michael Eriksson och Sofie 
Enander. Pär Skagerling och Jonas 
Eriksson saknas på bilden.  
 – Företagarna har en lång histo
ria här i kommunen med flera aktiva 
personer som Eivor Sterner och 
Lisbet Lagerberg, berättar Anna. 
 – Storhetstiden var nog runt 2005 

Den delvis nya styrelsen för Företagarna i Vansbro har haft sitt första 
möte för att planera för framtida aktiviteter. Lokalföreningen har ett 
100-tal medlemmar i Vansbro kommun och frågor som de jobbar med 
just nu är bland annat den så kallade 3:12-regeln som organisationen 
menar slår mot företagandet i Dalarna.

när Finnveden lade ner sin produk
tionsenhet här, säger hon vidare. 
 I kommunen finns mellan 300 
och 400 aktiva företag och fören
ingen skulle såklart gärna ha fler av 
dem som sina medlemmar. 
 – Jag tycker att det är toppenbra 
medlemsförmåner, det kan vara värt 
att kika på, säger Lars Olsson. 
 För Anders Elofson som också 
suttit i styrelsen några år nu är 
UFföretagandet en hjärtefråga. 
 – Hoppas det går att få igång det 
ordentligt igen, det ska vi i alla fall 
jobba för, säger han. A

Fakta FÖrEtaGarna
Verksamhet: Medlemsägd och partipolitiskt 
obunden intresseförening för små och medel-
stora företag
antal medlemsföretag: Cirka 70 000
organisation: 260 lokalföreningar och ett 
20-tal regionkontor
syfte: att skapa bättre förutsättningar för 
företagandet i sverige
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Vi Möter

september 2016 tillträdde Erik tjänsten 
som fabrikschef på Orkla i Vansbro. Då läm
nade han sitt tidigare jobb sedan 13 år tillbaka 
som produktionschef inom SSAB. Likheterna 

är många, konstaterar Erik, när det gäller ansvarsbiten 
och själva produktionsansvaret med allt vad det inne
bär. Den stora skillnaden är förstås själva produkten, 
där han gått från stål till livsmedel i form av pajer och 
pizzor med allt vad det för med sig. 
 – Hygienkraven är till exempel något av det som var 
helt nytt för mig när jag kom hit till Vansbro och som jag 
fått lära mig, berättar Erik. 
 Han dagpendlar mellan hemmet i Borlänge och jobbet 
i Vansbro. Det går bra tycker han, ”ingen storstadsbo 
skulle ifrågasätta en timmes resväg till jobbet” – och det 
har han ju helt rätt i. Dessutom går resorna att använda 
för en del jobbreflektioner och telefonsamtal till exempel. 

eriK är ny fabrikschef på 
orkla i Vansbro många likheter, men också många 

skillnader. så sammanfattar Erik 
Lindén, ny fabrikschef på orkla i 
Vansbro, sitt nya jobb jämfört med 
sitt tidigare som produktionschef 
på ssaB. 

De första månaderna på nya jobbet har varit fokuserade 
på att sätta sig in i produktionskedjan, vara med i fabri
ken så mycket som möjligt och lyssna in medarbetarnas 
utmaningar. 
 – Sedan är mitt ansvar att lägga planen framåt och se 
till att produktionen blir kvar här, säger Erik. 
 En av de stora utmaningarna just nu är att hitta 
arbetskraft. Där konkurrerar nu flera av arbetsplatserna 
i kommunen om folket. Orkla har bland annat jobbat 
mycket med att kunna ta emot nyanlända på ett bra sätt 
för att hitta framtida arbetskraft, något som de blivit 
bra på enligt Erik. 
 Han gillar sitt nya jobb: 
 – Det är lättjobbat, medarbetarna är positiva och 
stolta över den här arbetsplatsen, och det gör det roligt 
att jobba, säger han. A

Erik Lindén är ny fabrikschef på Orkla i Vansbro där produktionen huvudsakligen är pizza och paj. 

i
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dalaPOP

En bättre miljö idag och för 
kommande generationer.

dalavattenavfall.se

Vansbro kommun 
medfinansiärer i Dalapop

vansbro kommun har under våren blivit medfinansiärer i dalapop, 
en organisation som stöttar och hjälper band, producenter,  arrangörer 
och andra inom musiklivet för att ta nästa steg i sin musikaliska  karriär. 
i huvudsak handlar det om artistutveckling, branschutveckling, mark
nadsföring och inspelning. dalapop har sin bas i borlänge och bilden på 
daniel olsson och pelle andersson är tagen under ett besök i vansbro. 

läs mer om dalapop på www.dalapop.se A

Välkommen till Dalarnas 
fräschaste & trevligaste matbutik !  
I vår manuella delikatessdisk säljer vi färdigmat, flera olika sorters 
skinkor och ostar i önskad storlek. Vi gör även smörgåstårtor och 
plankor på  beställning! Supergoda!
Här hittar du också manuellt kött i disk och  hängmörat kött.

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

Något Ni tycker att vi saknar, 
kontakta vår kunniga personal så hjälper de er!
Matglada hälsningar från Andreas med personal

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

Dala-Järna

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

LEGOTILLVERKNING EGNA PRODUKTER
• Laserskärning med Fiberlaser

• Svetsning  • Blästring

• Kantpressning  • Pulverlackering

• Hyllsystem

• Utdragsenheter till pallställ

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

28 år har äppelbo bygg erbjudit sina bygg 
och sågtjänster. Basen har företaget i Äppelbo 
och där ska de nu bygga ut för att få bättre plats 
med exempelvis kontor. Företagets specialitet är 

timring, men det är en mindre del av verksamheten idag. 
Istället är det reparationer, utbyggnationer och takbyten, 
speciellt nu sommartid, som gäller.  Det händer även att 
de anlitas för byggen av hela fritidshus eller bostadshus. 

hos Äppelbo bygg

Från hela husbyggen till småreparationer – 
Äppelbo Bygg aB har hela spännvidden av 
uppdrag däremellan. sex anställda blev sju nu i juni 
och företagets ledare alf Brandt ser positivt på 
framtiden. 
 – Det är bra tider och bra konkurrenssituation då 
alla byggföretag i kommunen verkar ha fullt upp, 
säger han. 

Framtidstro

i
Äppelbo Bygg AB erbjuder byggarbeten från hela husbyggen till mindre reparationer. Här repareras en veranda på ett 
 fritidshus. Från vänster Alf Brandt, Mattias Brandt och Gustav Halvarsson.
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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

Värdshuset Flottaren Vansbro

tel 0281-711 30 | reception@flottaren.se | www.flottaren.se  

FRUKOST | FIKA | LUNCH | ALA CARTE | AFTERWORK | CATERING 

  Öppet alla dagar, Välkomna!

Färg, golv & Inredning 
Dala-Järna: Myrbacka 92
Tel: 0281–596040 
Öppet: Vardagar 
10–18, lörd 10–13

Allt under 
samma tak! Vi utför 

även måleri 
& golv- 
arbeten!KVALITETSPRODUKTER 

INOM FÄRG, GOLV, KAKEL 
OCH KLINKERS

Vi Möter

 – Spännande att se vad som 
händer nu när det är bostadsbrist i 
kommunen, säger Alf. 
 Mattias Brandt, som är son till 
Alf, och som jobbar i företaget 
har nyligen byggt sitt och sambon 
Emma Nilssons eget hus i Äppelbo, 
en fin erfarenhet att ha med sig i 
jobbet som snickare på Äppelbo 
Bygg. De flesta kunderna finns inom 
kommunen, men det blir också 
en hel del jobb i fjällvärlden, som 
exempelvis i Härjedalen. 
 – Där har vi bland annat byggt 
ett fritidshus, vilket är jätteroligt, 
säger Alf. 
 Han har lite ”lösa planer” på att 
snart gå i pension och hoppas att 
nästa generation i form av sonen 
Mattias och dottern Therese vill 
ta över verksamheten. Än så länge 
jobbar han dock för fullt och när 
tidningen hälsar på är det reparatio
ner av veranda på ett fritidshus som 
är aktuellt för Alf och Mattias, samt 
för dagen också Gustav Halvarsson 
som är på prao i företaget. Gustav 
går på Bygg och anläggningspro
grammet vid Älvdalens gymnasie
skola. 
 Alla anställda på Äppelbo Bygg är 
snickare och inriktade på bygg och 
reparationer. När det gäller andra 
tjänster som rörmokeri, elarbeten 
och mureriarbeten samarbetar 
Äppelbo Bygg med andra företag 
och material köps in via Vansbro 
byggshop. Full orderbok och nyanställning, Alf Brandt har all anledning till framtidstro. 
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Företaget startades alltså 1989 
och hette då Äppelbo bygg och 
sågtjänst. Sågtjänsten finns kvar 
än i dag, men är borttaget ur själva 
namnet. En hel del förändringar 
inom branschen har Alf fått uppleva, 
kanske speciellt när det gäller energi 
och miljökraven. 
 – Ja, just den biten är väl det 
stora, att det är ett helt annat tänk 
idag kring energi och miljö, säger 
han. 
 Som det ser ut nu är orderboken 
full för lång tid framåt, det kommer 
en ny anställd till företaget under 
sommaren och det ser positivt ut på 
bomarknaden. Det ser helt enkelt 
väldigt bra ut för företaget. 
 – Ja, man måste ha framtidstro, 
det är klart, avslutar Alf. A

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

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

Bra boende
God service 
Boinflytande

Tel 0281-75 400  www.vansbrohem.se

Hela kommunens
bostadsföretag!

NU ÄVEN BUSKRÖJNING
Jordvärmeplöjning, shaktarbeten, enskilda avloppsanläggningar mm

Mattias Brandt är anställd i företaget och son till Alf. Mattias har nyligen byggt 
klart sitt och sambons hus i Äppelbo, en fin erfarenhet att ha med sig i jobbet. 

FöretagsFakta 

Äppelbo Bygg aB 
www.appelbobygg.se

Ägare alf Brandt

Verksamhet Byggnationer 
i timmer och lösvirke, allt 
från utbyggnader till hela 
byggen, samt sågning och 
 reparationer

startades 1989

antal anställda 7
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utBildning

NU FINNS VI  
PÅ PLATS ÄVEN I 

VANSBRO

Prova-på-kurser för snabbare väg ut i arbetslivet
Lärcentrum i Vansbro har under våren jobbat med ett nytt grepp – att kombinera sfi 

(svenska för invandrare) med prova-på-kurser inom vårdyrken och inom storkök. 

  målet är i första hand att eleverna ska komma ut i arbetslivet så fort som möjligt, 

samtidigt som vi lotsar dem vidare till bristyrkena i våra kommuner, säger annica 

palm, tf rektor och utvecklingsledare på Lärcentrum. 

Mbrak Gebremicael och Mohamad Mohamad är två av de elever som under våren fått prova på vårdyrket i en kurs som 
 kombineras med deras sfi-utbildning. På bilden även Annica Palm, tf rektor och utvecklingsledare på Lärcentrum Vansbro.
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vansbro ab�

Industrigatan 24

780 50 Vansbro

Tel 0281-59 59 50

BPR_brevpapper_visitkort_kuvert  04-03-11  10.34  Sida 1

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

Fabriksvägen 5, VANSBRO

Använd rotavdraget!

mbrak gebremicael och 
Mohamad Mohamad är två av de 
elever som under våren provade på 
vårdyrket inom sin sfitid. Mbrak 
har jobbat inom vården i det 
militära i Eritrea och kan mycket 
väl tänka sig att fortsätta på den 
linjen här i Sverige. Hon har bott i 
Vansbro i ett år och börjar få goda 
språkkunskaper. Mohamad känner 
att han behöver bli mycket bättre på 
språket innan han ska ut i arbets
livet, men också han kan tänka sig 
vården och som i den här kursen 
inriktningen på äldrevård. 
 15 timmar i veckan läser eleverna 
på sfi, och under två månader 
erbjuds de alltså nu att prova på 
olika yrken, till att börja med inom 
vården och storkök. Den senare 
kursen har arrangerats i Malung. 
 – Vi kan också tänka oss att 
arrangera liknande kurser inom 
andra branscher, exempelvis indu
strin, bara vi hittar ett bra koncept 
och ett samarbete med industrierna 
på orten, säger Annica vidare. 
 Provapåkursen inom vården 
har arrangerats i gott samarbete 
med enhetscheferna på Bäckaskog. 
Eleverna har också fått komma 
dit på studiebesök och använt en 
metoddocka för att öva praktiskt på 
vissa vårdmoment. 
 Förhoppningen är alltså en 
fortsättning på provapåkurserna 
inom sfi:n och inom fler branscher.  
 Samarbetet med Malung Sälens 
kommun som är naturligt nu 

sedan Lärcentrum blivit en del av 
Västerdalarnas utbildningsförbund 
(VDUF) ökar också möjligheterna 
till ett större utbud av kurser. 
 – I vårt ordinarie kursutbud 
har vi grundläggande kurser 

samt gymnasiekurser för vuxna, 
yrkeshögskolan med spårsvets, samt 
en separat Järnvägsskola, Lärvux 
samt sfi:n som är en stor del av vår 
verksamhet idag, säger Annica. 
 – Vi jobbar även med kompe
tenshöjning för vårdpersonal inom 
Vansbro kommun och det hoppas vi 
kunna fortsätta med. 
 Tanken med utbildningsförbundet 
är ju att det ska bli ett större utbud 
för eleverna i de båda kommunerna, 
tack vare möjligheten att samordna 
utbildningar och kunna använda 
lärarkompetenser på båda orterna. 
A

Vi kan arrangera 

liknande kurser inom 

andra branscher, 

exempelvis industrin, 

bara vi hittar ett bra 

koncept.

Fakta 
LÄrcEntrum

lärcentrum Vansbro är en 
del i Västerdalarnas utbild-
ningsförbund där Vansbro 
kommun och Malung-sälens 
kommun ingår. 

lärcentrum vansbro består 
av: 
• Vuxenutbildning – grund-

vux, gymnasievux, sfi och 
lärvux

• uppdragsmäkling – 
 kompetensutveckling 
för  kommunen och 
 näringslivet

• yrkeshögskoleutbildningar 
(yH)

• Vansbro Järnvägsskola

• samarbete med högskolor 

verksamhetsbeskrivning: 
”lärcentrum Vansbro arbe-
tar med vuxnas lärande, 
det livslånga lärandet och 
kompetensutveckling som 
är till nytta för såväl indivi-
den som näringslivet och 
kommunens verksamhet 
och utveckling.”

Läs mer på:
larcentrum.vansbro.se
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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

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 

–

Hitta eller hyr 
företagslokaler 
på Objektvision 
företagarnas hemnet.se 

heter objektvision.se och är en 

samlingssajt för företagslokaler, 

mark och fastigheter i alla delar 

av landet. Har du lokaler eller 

mark att hyra ut eller sälja och vill 

synas på objektvision.se kan du 

kontakta Mattias Christianson på 

näringslivssamverkan i Vansbro 

för mer information. 

Mattias når du enklast på: 

0281-752 50 eller 

mattias.christianson@nlsvvansbro.se

Äppelbo Bryggeri
tar fram kalasmust till skifsfirandet
i månadsskiftet september–oktober hyllas Björn skifs som fyllt 70 

år i sin hemkommun Vansbro med hyllningskonsert och utställning. Vansbro 

teaterföreningen och Vansbro kommun är arrangörer, och samarbetar med 

olika föreningar och företag för att genomföra arrangemanget. Bland annat 

kommer Äppelbo Bryggeri att ta fram en kalasmust som publiken bjuds 

på i fikapausen. Musten har en specialdesignad etikett med en illustration 

framtagen av konstnären therese Åkerman. A 
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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

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!

blå huseT 
utökar med läkare
blå huset i vansbro har utökats 

med ytterligare en verksamhet 

inom hälsa och rehabilitering, 

nämligen läkaren anders Moberg 

som erbjuder i första hand häl-

soundersökningar och ortopedisk 

rådgivning. övriga företag som 

finns i huset är kostrådgivare 

Åsa lundberg, fotterapeut och 

kinesiolog susanne lundberg och 

massör Marie Vestbergs. läs mer på 

friskvardochrehabilitering.seA

myndigheten för yrkeshög

skolan har gett klartecken till 

ytterligare fyra verksamhetsår för 

spårsvetsutbildningen som starta-

des i Vansbro 2008.

 – Otroligt glädjande, vi är väldigt 

stolta. nu vet vi att vi kommer 

att starta utbildningar även fram 

till 2020, säger erik gyllenvåg, 

utbildningsledare vid Vansbro 

Järnvägsskola.

 inför varje år finns det 30 

utbildningsplatser, och årets platser 

verkar vara fyllda. utmaningen blir 

nu att fylla dem även kommande år. 

spårsvetsutbildningen är 55 veckor 

lång och en så kallad kvalificerad 

yrkeshögskoleutbildning. yrkestiteln 

Ytterligare fyra år för 
Järnvägsskolan

vid genomförd utbildning är 

spårsvetsare, och då arbetar man 

främst med reparation, underhåll 

och nybyggnation av järnvägar. 

utbildningen har riksintag och 

således elever från hela landet. 

 – arbetsmarknaden är mycket 

god, branschen skriker efter folk. 

att gå den här utbildningen är en 

jättemöjlighet, säger erik gyllenvåg. 

läs mer om Järnvägsskolan på:

vjvs.seA



28

Mexikansk PreMiÄr

radannOnser

- SERVICE
- SUPPORT
- PRISER
- SORTIMENT

Järnvägsgatan 56, Vansbro

BRA

Kojkarigården och Hagens Gårdsbutik Äppelbo
Fårskinn, hantverk i skinn och ull

Ring för öppettider: 
Ingrid 070-655 26 08
Barbro 073-033 21 83 

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

Tel. 070-656 03 96. PRESENTKORT på bilrekond!

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

marcus säljgård och olivia ortiz träffades när marcus var ute och reste, 

bland annat i mexico. efter att ha levt en period på olivias föräldrars ranch i san 

miguel allende bestämde paret sig för att ta med sin passion för det mexikanska 

köket till marcus hemort dalajärna och starta la cholita foodtruck. nu har 

de haft premiär för sin rullande mexikanska restaurang där fokus ligger på fina 

råvaror, bland annat ekologiskt griskött från säljgården. A
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En liten annos syns också

Startar foodtruck 
med mexikansk mat
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nÄsta nuMMer

Nästa nummer:
Jubileumsnummer

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

nÅs 

dala-JÄrna

VansBrO

ÄPPelBO

VansBrO BiBliOtek

VansBrO 
utBildningsCenter

missa inte jubileumsnumret av 
 tidningen näringslivssamverkan 
som kommer ut 26 september. 

Vi firar tidningens 10 år genom att 
 presentera massor av lokala företag 
som också firar något!

Företagarna och annonsörer välkomnas också till en 
 företagarfrukost den 10 oktober, se mer information i 
annons i Vansbrobladet/Järnanytt och på tidningens 
respektive näringslivssamverkans facebooksida. 

sista dag för annonsbokning i jubileumsnumret är 
16 augusti. du bokar på info@fonsterbacken.se 
eller tel 070-419 57 08. 

Ha en riktigt skön sommar!

– en del av Visit Dalarna
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DalKurD ny funktionärsförening

i samband med att Vansbrosimningen fortsätter att växa som arrangemang 

ökar också behovet av funktionärer. totalt arbetar cirka 1 500 funktionärer från 

föreningslivet före, under och efter simmarveckan för att få allt att gå ihop. de 

flesta funktionärsföreningarna kommer från Vansbro kommun, men de senaste 

åren har också föreningar från andra kommuner i dalarna anlitats. senaste 

samarbetet har upprättats med föreningen dalkurd från Borlänge. Funktionärs-

föreningarna får en ersättning per timme för sina arbetsinsatser och årligen 

betalas cirka en miljon kronor ut. A

besök gärna företagar mässan där också lokala 

hant verkare finns, i tältet mellan OkQ8 och Vansbro-
simningens arena under helgen 7–9 juli. A

Företagarmässa 7–9 juli

vansbrosimningen har 
tagit över driften av utomhus
bassängen plasket i vansbro. 

 – det är ett naturligt steg i vår 

utveckling, säger Vansbrosim-

ningens generalsekreterare Jan 

Palander.

 Plasket är den utomhusbassäng 

som sedan cirka 70 år tillbaka 

funnits vid det som idag är Vans-

brosimningens arena. i många år 

har den lokala Barnens dag-fören-

ingen stått för driften, och även de 

är nöjda med att nu få lämna över 

till Vansbrosimningen. 

 övertagandet innebär inga 

stora förändringar för varken själva 

badanläggningen eller allmänheten 

utan ska fortsätta som tidigare – 

det ska vara öppet för allmänheten 

och fri entré.

 – Bassängen kommer också att 

ge oss möjlighet att arrangera trä-

ningar och kurser för Vansbro aik 

simklubb som fått en nytändning 

de senaste åren. Faktum är att vi 

planerar att utöka öppettiderna för 

allmänheten i sommar och förhopp-

ningsvis kunna hålla öppet från 

slutet av juni till slutet av augusti, 

berättar Jan Palander. A

Vansbrosimningen 

har tagit över

plasket
Hela programmet för 

simmarveckan finns på 

www.vansbrosimningen.se

– jag ser verkligen framemot 

att köra Vansbro i år. att tävla på 

hemmaplan (i sverige) är fantastiskt 

roligt, och sker för sällan, och att 

det dessutom är ett sM smäller 

högt, säger lisa. 

 – distansen är också en utmaning 

och något lite nytt för mig, det är en 

långsiktig plan att tävla mer på just 

medeldistansen så Vansbro blir ett 

spännande ”smakprov” för mig.

lisa nordén kommer från kris-

tianstad där hon också har sin 

hemmaklubb. Hon bor i stockholm. 

lisa är idag sveriges bästa triathlet 

och har ett antal världsmästerskap 

i ryggen. 2012 tog hon Os-silver 

och samma år fick lisa svenska 

dagbladets guldmedalj följt av 2013 

års Jerringpris. 

 – lisa, som ju är både världsmäs-

tare och Os-medaljör, är en fantas-

tisk förebild för många både inom 

triathlon och andra idrotter. att hon 

väljer att komma till vår tävling i 

Vansbro, framför andra internatio-

nella tävlingar, betyder naturligtvis 

jättemycket, säger tävlingsledare 

Clas Björling. A

Lisa Nordén 
kommer till 
Vansbro triathlon
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united 
och partypolarna 
underhåller
som vanligt blir det också öppet kvällstid i restau-

rangtältet på Vansbrosimningens arena. det blir musik-

underhållning både första helgen, när Vansbro triathlon 

och Vansbro Bianchi arrangeras och andra helgen när 

simloppen är på programmet. klara i skrivande stund är 

united och Partypolarna som spelar fredag och lördag 

7 och 8 juli. A

Mat vid Siljan 
ny krögare på arenan
det kommer som vanligt att finnas restaurangtält på 

Vansbrosimningens arena under simmarveckan. i år är 

det en ny krögare i form av Mat vid siljan som tar ett hel-

hetsgrepp om mat- och dryckesutbudet, med inspiration 

och stöttning av Vansbrosimningens huvudsponsor iCa. 

under sommarens tävlingsvecka kommer det serveras 

god och vällagad mat med fokus på det lokala.

 – Vi och iCa delar filosofin om att värna om miljön 

genom att arbeta med lokal, ekologisk och svensk mat 

vilket gör det extra inspirerande att arbeta ihop, säger 

robert tamm på Mat vid siljan. 

Mat vid siljan startade våren 2010 och har varit catering-

leverantör vid flertalet stora evenemang såsom skid-VM 

i Falun 2015 och Vasaloppet. de serverar allt från enklare 

smörgåsar och fikabröd till stora volymer vällagad och 

rustik husmanskost och finare gourmetmenyer.

 – det kommer serveras över 30 000 portioner under 

Vansbrosimningsveckan så det känns tryggt att få en så 

rutinerad matleverantör, säger Jan Palander, generalse-

kreterare Vansbrosimningen. A

Rejäl prissumma höjer 
statusen på Vansbrosimningen
– från och med i sommar kommer vi höja pris-

pengarna till de tre första i dam- och herrklassen till en 

helt annan nivå, allt för att göra Vansbrosimningen mer 

attraktiv för elitsimmare, säger generalsekreterare Jan 

Palander i ett pressmeddelande. 

 de nya prissummorna är 50 000 kronor till segraren, 

25 000 kronor till andraplaceringen och 12 500 kronor 

till tredjeplaceringen. A

ett 50tal simmare är anmälda till årets stora 

nyhet i Vansbrosimningen, ett testlopp med 

sträckan 10 kilometer i älvarna. 

 – sträckan i sig, 10 000 meter, är densamma som 

en av Os-sträckorna så det är inget nytt men för oss 

kommer loppet att fokusera mer på äventyret än 

prestationen, säger sportchef tord Hederskog. 

 – sträckan kommer fokusera på navigation och 

erbjuda både starka och svaga strömmar. tanken är 

även att variationen på landskapet ska vara en del 

av upplevelsen, säger Hederskog. 

 idén är att loppet ska starta uppströms Vanån 

och avslutas med den traditionella Vansbrosim-

ningssträckan. 

 loppet kommer att testas under torsdagen den 

6 juli och faller allt väl ut blir det ett ordinarie lopp 

2018. A

årets nyhet 

10 km
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visitdalarna.se

– en del av Visit Dalarna

ANNA FROScH 
tel. 070591 61 00 

epost: 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 0281100 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

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 070678 73 87

cegebyggochmark@gmail.com

Din skog- och 
trädgårdsbutik

Försäljning, reparation och service

0281-141 44

Sommar i Lokstallet! 

Välkommen!


