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samverkan
 JUBILEUMSNUMMER NR 3 A 2017

i Vansbro kommunEN TIDNING SOM LYFTER NÄRINGSLIVET I VANSBRO

Högsäsong för 
Snöborg Gård
 – Årets Företagare i Vansbro 

kommun SID 4-6

Giddes Urservice 
satsar på heltid SID 8-9

Agneta Stolpe 
arbetar med att hitta människors 
bästa röstverktyg SID 14-15



TIO ÅR HAR vi producerat den här tidningen 

och distribuerat den ut till företag, hushåll och 

besökare i Vansbro kommun. Från början gavs 

den ut med tre nummer per år, och sedan några 

år tillbaka är det fyra. I tidningen lyfter vi det positiva 

som händer i näringslivet i Vansbro kommun. Vi har 

presenterat många nystartade företag, vi har skrivit om 

företag som funnits i många, många år i kommunen. Vi 

har porträtterat företagare och entreprenörer inom vitt 

skilda branscher och vi har också presenterat företag 

som drivs på fritiden. Vi försöker hänga med i det som 

händer i de större företagen i kommunen och berätta 

det här i tidningen. Vi bemödar oss om att skriva om 

kvinnor och män, människor från olika kulturer och 

företag från alla kommundelarna. Det är viktigt för vår 

tidning att representera mångfalden som finns i kom-

munen. 

 Innan vi sätter igång att producera ett nummer av 

tidningen träffas vi i redaktionsgruppen för att spåna 

idéer till innehållet. Det slutar alltid med en lång lista 

av företag och idéer att ha med i kommande nummer. 

Ja, ni förstår vart vi vill komma – det finns verkligen hur 
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Mattias Christianson
0281-752 50
mattias.christianson@nlsvvansbro.se

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

• Nyföretagarrådgivning

• Frågor kring ditt befintliga företagande

• Diskutera utveckling av en idé

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

Vi finns i Lokstallet i Vansbro. 

Välkommen att boka tid 
för besök! 

I mycket som helst att skriva om. Vansbro är känt för sitt 

positiva företagsklimat. Den här tidningen vill vara en 

del av det och ett verktyg för att visa upp vad företa-

gen i kommunen gör och kan. 

 I det här numret, som är vårt jubileumsnummer, 

skriver vi om företag som firar något. Till exempel ett 

jubileum, en nystart eller en utmärkelse. Även den här 

gången var det svårt att få sidorna att räcka till.   

Så – grattis till alla företag som vi skriver om i det här 

numret. Och grattis Vansbro till ett fantastiskt och 

mångsidigt näringsliv!

Redaktionsgruppen 

för tidningen Näringslivssamverkan: 

Oskar Lundgren, Näringslivssamverkan 

Mattias Christianson, Näringslivssamverkan

Conny Blixt, Näringslivssamverkan

Anna Frosch, Företagarna

Annica Palm, Lärcentrum

Åsa Larsson, Fönsterbacken Media 

Titti Lorentzson, grafisk form

Grattis Vansbro!

1

samverkan
 NR 1 A 2017

i Vansbro kommun
EN TIDNING SOM LYFTER NÄRINGSLIVET I VANSBRO

Anna Persson, ny driftchef 
på Lyko SID 5-7

Många 
kreativa 
idéer 
möt Vansbro Trädgårds 
nya ägare SID 10-11

Flygande start för 
Brandser & Co SID 17-19

Glad Påsk!
 Äggtider SID 13

reportage
nr 3 • 2016

EXTRA STORT 
HÖSTNUMMER 
med bilaga från Vansbro kommun: 

Träffa 
Vansbro

SPECIAL 
SID 22-23

Nordic Aviation 4 All först i landet med 
självstartande eldrivna segelflygplan SID 3

Nu sjösätts Pyramidbageriet 2.0 SID 4–5

Leva och bo 
i VansbroKOMMUN
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i Vansbro kommun
EN TIDNING SOM LYFTER NÄRINGSLIVET I VANSBRO

VansbrosimningsSPECIAL 
SID 38-39

EXTRA TJOCKT 
SOMMARNUMMER! 

Framtidstro 
hos Äppelbo Bygg SID 29-31

Tygrullen 
satsar på e-handel SID 8-10

reportagenr 4 • 2015

Per-Anders 
Westhed 

summerar sina år som kommunalråd sid 2

Dragspelet 
en favorit i Jonas artisteri sid 4–5

Laddat med Krummeburgare 
för en intensiv vinter

sid 10–11

nr 1 • 2015

Anders Karlsson på  Gubbgården trivs  på jobbet SID 10–11

Samverkan styrka i industrin SID 14–15

Smakrikt i hyllorna 
på Sabrines Livs SID 3

nr 1 • 2016

Över 50 år 
som frisörFÖR ROSITA I VANSBRO sid 4-5

STINA MUNTERS, KOMMUNALRÅD: ”Tillsammans utvecklar vi Vansbro kommun”SID 2

Glad 
Påsk!

Svetslego växer
 SID 14–15

1

nr 2 • 2014

Björn Skifs om att komma hem till Vansbro: 

stort sommarnummer 

24 sidor om näringslivet 

i Vansbro kommun

+ 8 sidor med kommunens 

årsredovning

- Vansbro är en pärla och jag är stolt över mitt ursprung!

En annan del av Lyko 
– följ med på makeover 
sidan 6–7

”EU och Vansbro är viktiga för oss” – läs Tony Grimaldis, Cycleuropes vd:s text på sidan 2

EXTRA

nr 2 • 2015

stort sommarnummer 

24 sidor om näringslivet 

i Vansbro kommun

+ 8 sidor med kommunens 

årsredovning

EXTRA

F Nilsson Rör & Co 

– näst äldst i Vansbro sid 8–9

Industriföretag bygger ut 

– men mer lokaler behövs 

sid 10–11

Från UF till Robinson 
För Nellie Aalhuizen har företagandet under gymnasietiden 

betytt jättemycket sid 4-5

nr 2 • 2016

stort sommarnummer 

24 sidor om näringslivet 

i Vansbro kommun

+ 8 sidor med kommunens 

årsredovisning

EXTRA

Nu satsar 

Max Landegren 

på musiken SID 4-5

Annika och Roland
nystartar i Lindesnäs SID 16-17

Café i fårhus fortsätter att locka 

många gäster SID 18-19

Vansbrosimnings-
special SID 22-23

reportage
nr 4 • 2016

Fastighetsbyrån  

jobbar strategiskt  

för att lyfta bostads- 

marknaden i  

Vansbro 
SID 18-19

Ombyggnaden  

av E16 startar  

redan 2017 
SID 16

Ryggåsstugan 

satsar på  

vinterfika och 

julmys 
SID 10 nr 3 • 2015

Utmaningar varje dag 

för Katarina Bergquist, råvaruchef på Sveden Trä 

SIDAN 4 – 5 

Daggdesign
i Nås presenterar 

nya produkter 

SIDAN 10

Vi kollar läget med 

Bröderna Låås 
Trafik AB 

SIDAN 12
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NYSTARTAT

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

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

Redaktionsgrupp: Oskar Lundgren, Conny 
Blixt, Anna Frosch, Annica Palm, Titti 
Lorentzson, Mattias Christianson och 
Åsa Larsson

Text och foto: Fönsterbacken Media AB 
om ej annat anges

Formgivning/layout: Titti Lorentzson

Tryck: Sib-Tryck Holding AB

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

Sista annonsbokningsdag/
 utgivningsdag 2017: 
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: Ann Eriksson och Janne Eriksson 
driver Snöborg Gård AB i Dala-Järna och 
fick i år utmärkelsen Årets Företagare i 
Vansbro kommun. 

Läs tidningen Näringslivssamverkan 
på internet! www.vansbro.se, 
klicka på ”Näringsliv”

En av våra medlemsförmåner är Företagarnas 
rådgivning. Har du frågor är våra jurister bara 
ett samtal bort. 

Som medlem i Företagarna får du  obegränsad 
och kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon. 
Företagarnas jurister som har  specialkompetens 
inom arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, fastighets-
rätt och skatter står till din tjänst. 
Du når dem på telefon 0771-45 45 45.

Du kan också ställa dina frågor via 
Företagarnas hemsida: 
www.foretagarna.se/medlemsformaner

Ditt företagande blir 
enklare om du är 
medlem i Företagarna

 Fler nystartade företag

S IN FÖRSTA KAMERA 
köpte Jonna som barn, 
för pengarna hon tjänat 
på att sälja ur Panda

katalogen. Det är några år sedan nu 
och det ena har lett till andra, och 
nu står Jonna inför öppnandet av 
egen ateljé. 
 – Drömmen är att kunna leva 
på fotograferandet på heltid, men 
tills vidare har jag också kvar mitt 
jobb som exportsäljare på Monark 
Exercise, berättar hon. 
 2016 gick Jonna en fotoutbildning 
på Göteborgs universitet och efter 
ett par kurser för Håkan Olsén. 
Hon har också gått grundkurser i 
PhotoShop och InDesign. Produkt
foton, bröllopsbilder, familje och 
babyfotograferingar har det bland 
annat blivit hittills. Hon är med i det 
nätverk av kvinnliga fotografer som 

Fotointresset har blivit mer 
än ett fritidsintresse. I vinter 
öppnar Jonna Andersson med 
sitt företag Jons Jonna Photo sin 
egen ateljé på Södra Allégatan 
i Vansbro men redan nu är 
uppdragen många. 

finns i kommunen och där flödar det 
ofta av kreativa idéer. 
 – Det har hänt jättemycket på väl
digt kort tid, och under hösten ska 
jag också jobba med några större 
företagskunder, berättar Jonna. 
 – Roligast med jobbet är att få 
träffa alla härliga människor, som 
jag bygger relationer med för att få 
till bra bilder. Fotograferandet ska 
vara en upplevelse för både kunden 
och mig.
 Öppningen av ateljén kommer 
hon att fira med en happening, så 
håll utkik framöver! A

Nu öppnar Jonna ateljé

AMH ISLANDSHÄSTPODDEN HANDELSBOLAG, 

Dala-Järna – produktion av podd 

AHMED ALMAGHRABI, Vansbro – målerier

LINUS NORBERG, Äppelbo – bilserviceverkstad 

DN ELTJÄNST AB, Dala-Järna – elinstallationer

ROBERT PISKOROWSKI, Äppelbo – fritids- och nöjesanläggning

CLAES SPETT, Dala-Järna – datakonsultationer

ERIK FILIPSSON, Vansbro – avverkningsföretag

MARCUS SÄLJGÅRD, Dala-Järna – restaurang

MARTIN STEFFANSSON, Vansbro – avverkningsföretag

FREDRIK HOLMEN, Dala-Järna – mark- och grundarbeten
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ÅRETS FÖRETAGARE 2017

P OTATISODLINGEN ÄR HUVUDNÄRINGEN 
på Snöborg Gård, men det produceras 
också nötkött här, och företaget är återför
säljare av pellets, driver skogsbruk och har 

ett dotterbolag som driver två kraftverk i kommunen. 
Elva anställda finns i företaget som numera huserar 

Årets företagare 
mitt i potatisskörden

Mycket kretsar kring potatis den här tiden på året på Snöborg Gård i Dala-

Järna och Nås. Till älgjakten ska potatisskörden vara bärgad och i år är det extra 

spännande då det satts 16 olika sorter, som ska utvärderas inför kommande år. 

 – För övrigt är det ett ganska normalt år, säger Ann Eriksson och Janne 

Eriksson som driver företaget. 

 Normalt betyder i det här fallet mellan 4500 och 5000 ton potatis på 

95 hektar mark. 

både i Nås och DalaJärna. 2014 förvärvades nämligen 
Lindéns Gård i Nås, där för övrigt de flesta av de cirka 
500 nötkreaturen finns. 
 – Gården i Nås var en bra pusselbit för oss, tack vare 
den fick vi också tillgång till mer mark för potatisod
lingen, säger Ann. 

Ann Eriksson och Janne Eriksson driver Snöborg Gård i Dala-Järna och Nås. Företaget har potatisodling som huvudnäring. 
I år blev de Årets företagare i Vansbro kommun. 
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ÅRETS FÖRETAGARE 2017

Bra boende
God service 
Boinflytande

Tel 0281-75 400  www.vansbrohem.se

Hela kommunens
bostadsföretag!

NU ÄVEN BUSKRÖJNING
Jordvärmeplöjning, shaktarbeten, enskilda avloppsanläggningar mm

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

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

Hon är marknadschef i företaget och maken Janne är vd. 
Det finns en driftledare i Nås och en i DalaJärna, och 
utöver det ytterligare sju anställda. Att sälja pellets, ha 
köttproduktion och skogsbruk utöver potatisodlingen är 
en förutsättning för att kunna ha de flesta i personalen 
anställda på årsbasis. 
 Potatisen från Snöborg Gård levereras till butiker 
i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och utöver det 
till orter som Sala, Västerås och Sundsvall. Den stora 
kunden är grossisten Dagab, men Snöborg Gård levere
rar själv ut till butikerna, sex dagar i veckan. Köttet säljs 
via Siljans Chark och Scan. 
 I år har det alltså provats nya sorters potatis på 
odlingarna. Nu ska de utvärderas och se vilka som 
kan bli kvar i gårdens sortiment i framtiden. Skador 
och sjukdomar förekommer tyvärr på potatisen trots 
att utsädet är av hög kvalitet och att förutsättningarna 
är bästa möjliga för potatisodling i de här trakterna. 

När tidningen hälsar på har Ann kokat potatis av alla 
sorterna för att smaka och få en uppfattning om mjölig
het, smak, fasthet och annat. Återstår också att se hur 
de olika sorterna klarar lagringen över vintern. 
 – Man skulle vilja odla en enda sort som är bred och 
passar de flesta, men så fungerar det inte, säger Janne. 
Det har varit en fantastisk utveckling i företaget de 

Dottern Ellen Eriksson sålde potatis på Potatisfesten i 
 Dala-Järna tidigare i höst.

FÖRETAGSFAKTA 

Snöborg Gård
www.snoborggard.se

Ägare Ann Eriksson och Janne Eriksson

Verksamhet Potatisodling, köttproduk-
tion, försäljning av pellets, skogsbruk 
samt drift av två kraftstationer
Startades 1989 i nuvarande form

Antal anställda 11
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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

ÅRETS FÖRETAGARE 2017

senaste åren och det visar inte minst alla utmärkelser, 
nomineringar och priser som företaget fått. I Vansbro 
kommun blev de Årets företagare 2017 med motive
ringen: ”Årets företagare i Vansbro kommun år 2017 
har genom entreprenörstänk, nyfikenhet och mod 
utvecklat sitt företag i Vansbro kommun och på den 
nationella marknaden. De skapar utveckling i en av de 
äldsta branscherna genom att vårda det historiska arvet 
men även med det som bas, blicka mot framtiden.”
 – Jag tycker det var modigt av Företagarna i Vansbro 

att välja oss som är bönder, vi tas många gånger för 
givna. Och så är det en jättefin motivering, verkligen 
roligt, säger Ann och Janne om utmärkelsen. 
 Och framtiden, den kommer bland annat att inne
bära utökning av köttproduktionen, ombyggnation av 
packeriet och att fortsätta utveckla de grenar som finns i 
verksamheten. Maskiner och människor ska ha sysselsätt
ning året runt, det är målet. Senaste investeringen är en 
självgående potatisupptagare som är helt ny för i år. 

Presstopp! Snöborg Gård AB var också nominerade till 
Årets Företagare i Dalarna. Vinnaren presenterades på 
Misstagens Mästaregalan den 14 september, tyvärr efter 
pressläggning av denna tidning. A

Köttproduktion är en del av verksamheten på Snöborg Gård.

– Jag tycker 

det var modigt av 

Företagarna i Vansbro 

att välja oss som är 

bönder. 
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NYÖPPNAT

OJ-GRUPPEN
en företagsgrupp inom 
elektronik och mekanik 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIOX Solutions, Viktor Hasselbladsg. 9, 421 31 V. FRÖLUNDA
Tel: 031-40 30 60, e-post: info@siox.se, www.sioxsolutions.se

SIOX SOLUTIONS
PROFCON AB

Yana Lindell som nyöppnat sin frisörsalong Yanas i 

Hulån efter att ha varit anställd i åtta år. 

– Ja, det känns jätteroligt och spännande, jag har 

bestämt mig för att satsa på företaget igen och 

öppnade i augusti, säger Yana. 

Du har satsat på en hel del utbildning inför nystarten? 

– Ja, jag jobbar med Hårologi och har utbildat mig 

inom det, samt även fått mitt Mästarbrev. 

Vad är Hårologi? 

– Enkelt beskrivet är det hårvårdsprodukter tillverkade 

av naturliga råvaror i Sverige. De utgår från att varje 

persons hår är personligt och i deras utbildningar får 

man lära sig dels att analysera hårtyper och dels vilka 

produkter som passar för att behandla och sköta håret. 

Låter ju väldigt bra, finns det också ett miljötänk från 

din sida där? 

– Absolut, det är en jätteviktig aspekt för mig. Frisörer 

hanterar ju annars väldigt mycket kemikalier och de 

flesta tittar nog på miljövänliga alternativ idag.

Vad har hänt sedan du stängde salongen här i Hulån 

för åtta år sedan? 

– Jobbmässigt har jag jobbat som frisör hela tiden, 

först i Stockholm och sedan i Vansbro – men som 

anställd. Jag drev salongen fem år här i Hulån innan 

dess och nu känns det helt rätt att börja om som egen 

företagare. 

Lycka till önskar vi från tidningen Näringslivssamver-

kan. I ett kommande nummer av tidningen kan du läsa 

ett längre reportage om Yanas. A

Hallå där …
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TT DET BLEV just Vansbro för Gideon 
där i början av 2000talet efter att ha 
jobbat som urmakare i Stockholm i åtta 
år berodde på att han har både släkt och 

vänner i kommunen. Det såg också ut att finnas ett 
behov av urmakare och det var förstås ett plus. Gidde 
utbildade sig på Urmakarförbundets urmakarutbildning 
i Borensberg direkt efter grundskolan och fick då också 
sitt gesällbrev. 
 – Jag har alltid varit intresserad av klockornas teknik, 
säger han. 

Nu blir Gidde 
urmakare 
på heltid

 Han jobbar idag med alla typer av klockor – från 
armbandsur och fickur, till väggur och golvur. De kan 
vara digitala eller mekaniska, Gidde klarar vilket som. 
 – Många kommer ju också för att bara byta batteri i 
sin klocka och det hjälper jag gärna till med, liksom att 
jag har ett sortiment med klockarmband för den som 
behöver det, säger Gidde. 
 Han håller idag till i rymliga lokaler på Lokstallet. Här 
i verkstaden kan han ha flera klockreparationer på gång 
samtidigt och dessutom ta emot kunder för enklare service. 
Han har från och med augusti öppet måndag till fredag. 

Giddes urservice i Lokstallet i Vansbro satsar nu heltid på urmakeriet. 

Gideon Börjesson har jobbat som urmakare i 25 år. 2004 
etablerade han sig i Vansbro där han såg möjligheterna att utveckla 
verksamheten. Från och med i höst är det heltid som gäller i 
lokalerna på Lokstallet i Vansbro. 
 – Jag har också utökat till att erbjuda reparationer och 
batteribyten i alla klockor, från armbandsur till golvur, säger han. 

ÖPPNAR PÅ HELTID

A
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 – Det jag gillar mest med jobbet är nog utmaningarna 
i att lösa ett problem, säger han. 
 De nödvändiga maskinerna och verktygen för repara
tioner och underhåll av klockorna har han, och då det 
behövs specialverktyg löser han det. Till Gidde kommer 
kunder från hela Dalarna och ibland längre ifrån. Han 
är en bland få i sitt yrke idag och han märker att behovet 
av reparationer är stort. 
 – För många kunder handlar det om affektionsvärdet 
på uret – det kan vara en kär släkting som haft det, eller 
så ska man ge till exempel en armbandsklocka vidare 
till ett barn eller barnbarn och vill att den ska vara 
rengjord, ha nytt glas och vara genomgången innan, 
berättar Gidde. 
 Just nu säljer han inga klockor utan det handlar om 
rena reparationer och service. Ett rejält lager har han 
dock, men då med reservdelar till alla möjliga typer av 
klockor. Reservdelarna har han samlat på sig genom 
åren och det är mycket värdefullt för honom att ha. Det 
kan annars vara svårt att hitta delar till exempelvis äldre 
klockor. 
 – Jag har också ett bra nätverk av kollegor runt om i 
landet som jag kan ringa om jag letar efter någon reserv
del så i de allra flesta fall löser det sig, säger Gidde. A

FÖRETAGSFAKTA 

Giddes Urservice
facebook.com/Giddes-Urservice

Ägare Gideon ”Gidde” Börjesson 

Verksamhet Reparationer och service av 
allehanda klockor, från armbandsur till 
golvur. Batteribyten, byten av glas och 
 försäljning av klockarmband. 

Startades 2004

Antal anställda 1

ÖPPNAR PÅ HELTID

 

 
 

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

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

VÅR VIKTIGASTE UPPGIFT ÄR ATT GE DIG RÄTT HJÄLP

-

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

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

Intresserad av att gå en lärlingsutbildning eller ta emot en lärling?
Ta kontakt med Syv. 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.

Ett isärplockat fickur väntar på reparation.
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Sedan tidningen 
 Näringslivssamverkan  s tartades 
2007 har 321 nystartade 
 företag presenterats. 

HITTILLS ÄR REKORDET FRÅN 2008, då 40 

nya företag startades i kommunen. Antalet 

pendlar mellan 20 och 42 stycken och hittills 

i år har 30 nystartade företag presenterats. 

Genomsnittet blir 32 företag per år de senaste 

tio åren. 

Bland de företag som startades 2007 finns 

Vansbrokiosken, Vansbro Livs (ICA), Fotograf 

Andreas Hansson. Agneta Stolpe, Station 

Sågen, Gladgården och Kollektion i Vansbro. 

 Stort grattis till er alla som också tioårs-

jubilerar! A

TIDNINGEN NÄRINGSLIVSSAMVERKAN firar tio år 
och bjuder in till företagarfrukost med drop-in den 
10 oktober mellan klockan 7.30 och 10 i Lokstallet. 
Näringslivssamverkan bjuder på frukostbuffé och det 
blir ett kort föredrag om historiken kring tidningen. 

Varmt välkomna!
Anmäl gärna att ni kommer till 
mattias.christianson@nlsvvansbro.se 
så blir det lättare att beräkna frukostbuffén. 

Vi firar 10-årsjubileum 
med företagarfrukost!

NYA FÖRETAG
38 nummer 
av tidningen

Du håller nu det 38:e numret totalt 

sedan starten, av tidningen Närings-

livssamverkan i din hand. De första 

fem åren, 2007-2011, kom tidningen 

ut tre gånger per år. 2012 utökades 

utgivningen till fyra nummer per år. 

Ytterligare ett nummer kommer ut 

under jubileumsåret i år. 
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NOTERAT

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

DALA VATTEN OCH AVFALL (DVAAB) har tioårs-

jubileum i år och firar bland annat med att bygga ett 

nytt vattenverk i Flögforsen utanför Vansbro. Här ska 

vatten från en vattentäkt renas innan det leds vidare 

ut i DVAAB:s abonnenters vattenledningar. I samband 

med bygget har också fyra kilometer ny väg brutits 

mot Vansbro till, där vattenledningarna går. 4000 av 

DVAAB.s abonnenter berörs av det nya vattenverket 

och 1200 kubikmeter vatten kommer att passera 

vattenverket per dygn. Grytnäs Projekt AB har totalen-

treprenaden för bygget som beräknas vara klart våren 

2018. A

KÖPMÄNNEN 
I VANSBRO 
LADDAR FÖR 

Skifs -
yra
HELGEN 29 SEPTEMBER till 1 oktober blir det 70-årsfi-

rande av Björn Skifs i hans hemby Vansbro. På Medbor-

garhusets teaterscen blir det fem föreställningar av en 

hyllningskonsert där dalaartister tolkar Björns låtar och 

i Grottan i samma byggnad blir det en utställning om 

Björn. Utställningen hänger kvar till och med 15 oktober. 

Köpmännen och företagen i Vansbro laddar nu för 

Skifsyra under jubileumshelgen, med erbjudanden och 

specialprodukter som hyllar Björn. Flera butiker satsar 

också på skyltning i skifsanda. A

En bättre miljö idag och för 
kommande generationer.

dalavattenavfall.se

DVAAB bygger nytt 
vattenverk
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EMMAS PRAKTIK FINNS i källarplanet på 
Vansbrohems hyreshus på Hermelingatan. 
Här har hon huserat alla fem åren sedan 
start. Emma erbjuder klassisk svensk 

massage och hot stonebehandling. Hon säljer egentill
verkade vetekuddar och egentillverkad tvål, och har även 
havtornsprodukter i sortimentet. 
 – Jag gillar känslan av att ha något eget och att styra 
själv, även om det är förenat med mycket ansvar, säger 
Emma. 
 Planen är att så småningom flytta verksamheten 

Emmas Kroppsvård 

Emma Israelsson i Vansbro är inne på sitt femte år 
som massör på deltid i det egna företaget Emmas 
Kroppsvård. 
 – Jag trivs med att kombinera företaget med 
mina två anställningar, men drömmen är såklart att 
vidareutveckla så att företaget kan bli heltidssyssla, 
säger Emma. 

E

firar fem
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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

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

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. 

Ring för mer info!
070-523 32 50

anna@stadohemservice.se

Utnyttja

     RUT-avdraget!

hem till den egna fastigheten och därmed få en större 
lokal. Emma planerar också att vidareutbilda sig för 
att kunna erbjuda fler sorters behandlingar, men just 
nu ligger det också i ett längre perspektiv. Hon jobbar 
cirka 25 procent i sin verksamhet idag och är nöjd med 
det i dagsläget. 
 – Det är ett meningsfullt jobb, jag hjälper andra och 
det känns bra. 
 Hon märker att efterfrågan succesivt ökar och att 
det verkar bero på att allt fler anställda får ett så kallat 
friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare. Många väljer att 
använda det för att få exempelvis massage. A

FÖRETAGSFAKTA 

Emmas kroppsvård
facebook.com/Emmas-Kroppsvård

Ägare Emma Israelsson

Verksamhet Erbjuder massage och 
hot stone-behandling, säljer vete-
kuddar, tvålar och havtornsprodukter. 

Startades 2012

Antal anställda 1

Nästa nummer

Nästa nummer av tidningen 
Näringslivssamverkan kommer ut 
i vecka 48. 
Sista dag för annons bokning 11 oktober. 
Boka din annonsplats på 
tel. 070-419 57 08

– V A N S B R O – L E K S A N D –

– Z - T O R G E T – L E K S A N D –
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U

Tel 0281-758 40
www.sepson.se

NDER ÅREN SOM företagare har Agneta 
jobbat med många olika yrkesgrupper på 
olika platser i landet. Det har varit lärare, 
säljare, skådespelare, föreläsare och andra 

som har behov av att kropp och röst signalerar samma 
sak och av att få tillgång till de resurser som de faktiskt 
själva har. 
 – Det finns inga rätt eller fel i det här utan det handlar 
mer om att få tillgång till så många verktyg som möjligt 
hos sig själv, säger Agneta. 
 – Det handlar både om att få andra att lyssna och att 
bli bättre på att lyssna på andra, fortsätter hon. 

Tio år 
som frilansande 
logonom

För tio år sedan startade Agneta Stolpe 

från Äppelbo sitt företag och gick från 

anställning ut i en spännande tillvaro 

som frilansande logonom och musiker. 

 – Som logonom hjälper jag 

människor med att säga det de vill ha 

fram på ett sätt som berör som de vill 

att det ska beröra, säger hon. 

Kulningen ligger Agneta varmt om hjärtat. Den är verkligen ett bra exempel på hur man använder sin röst på ett både 
 estetiskt och funktionellt sätt. Kulningskurserna som Agneta leder några gånger per år brukar snabbt bli fullbelagda.  
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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

För många syftar en kurs, en workshop eller en enskild 
konsultation hos Agneta till att öka tilliten till sin röst, 
tro på att den bär även om det är en stressig eller spänd 
situation. Kursdeltagaren eller kunden ska, som Agneta 
uttrycker det, ”bli mer av sig själv”. Hon drar paralleller 
till sina tidigare jobb som chef och pedagog, eftersom 
det även här handlar om att lyfta andra människor 
uppåt och framåt. 
 – Humor är också ett jätteviktigt redskap för mig när 
jag lär ut, och jag själv försöker alltid vara det sämsta 
exemplet på att ha dålig kroppshållning och svag röst, 
till exempel, säger Agneta. 
 – Det är ett fantastiskt roligt jobb med ständigt nya 
utmaningar och jag ser det som ett privilegium att få 
hjälpa andra att utvecklas, fortsätter hon. 
Förutom sin grundutbildning till logonom har Agneta 
utbildat sig inom både retorik och ljudteknik, något som 
hon har nytta av i sina olika uppdrag. Eftersom logonom 
är ett relativt ovanligt yrke undrar många om det liknar 
logopedens jobb, som är betydligt mer synligt, exempel
vis inom vården. 
 – Jag skulle förklara det som att logopeden jobbar 
med den medicinska biten när det gäller rösten och 
logonomen mer med den estetiska, säger Agneta. 
 Ett bra exempel på att använda sin röst estetiskt, 
men också funktionellt, är kulningen som Agneta gärna 
utövar själv och lär andra. När tidningen träffar henne 
är det kulningskurs i DalaFloda på gång och som alltid 
blir det fullbelagt på de här kurserna. Intresset är stort 
för kulningen som varit fäbodkullornas verktyg för att 
kommunicera med djuren och varandra i århundraden. 
 – Kulningen är ett bra exempel på en funktionsmusik 
där det gäller att få fram mesta möjliga ljud med minsta 
möjliga ansträngning, berättar Agneta. 
 Som ett sidospår har hon även intresserat sig för och 
forskat i genusperspektivet inom folkmusiken – där det 
visat sig att väldigt mycket av musiken komponerats av 
just kvinnor, men att deras namn ofta uteblir när låtar 
spelas och nämns i tryck. 

 Under hösten väntar nya uppdrag och utmaningar för 
Agneta som trivs bra med att vara företagare på lands
bygden. 
 – Det går alldeles utmärkt att bo här i Äppelbo och 
ha uppdrag runt om i Sverige. Jag reser en del men har 
också haft konsultationer på exempelvis Skype, berättar 
hon. 
 Förra året hade Agneta förmånen att få delta i ett 
projekt som innebar att hon hade tillgång till en mentor 
från ALMI och det kändes som en hjälp i att utveckla 
företaget och hitta nya tankegångar. Som enmansföreta
gare gäller det att få påfyllning av energi och motivation 
ibland. Och det får Agneta också av kursdeltagare och 
kunder. Som när en man sammanfattade vad Agnetas 
kurs gjort för honom: 
 – Du har gjort min vardag lättare! A

FÖRETAGSFAKTA

Agneta Stolpe
www.agnetastolpe.se

Ägare Agneta Stolpe

Verksamhet Logonom som erbjuder 
utbildningar och konsultationer för före-
tag, organisationer och privatpersoner. 
Musiker, samt kursledare inom kulning.  

Startades 2007 
Antal anställda 1

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
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Nu blir det musik 
i radioaffären igen

NYSTARTAT

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

NÅS 

DALA-JÄRNA

VANSBRO

ÄPPELBO

VANSBRO BIBLIOTEK

VANSBRO 
UTBILDNINGSCENTER

ITARRERNA HAR 

EN egen historia som 
börjar i Australien 
2005, då företaget 

bildades där av en vän till Patrik. 
Förra hösten blev kompisen sjuk 
och Patrik fick frågan om att köpa 
upp verksamheten och tackade ja. 
Nu finns alltså Inferno Handcrafted 
Guitars i Vansbro och här kan 
kunden bestämma helt själv hur 
gitarren ska se ut när det gäller allt 
från träslag till dekorer. 
 – Gitarrister i dalabanden In 
Mourning och Astral Doors har 
exempelvis varsin egendesignad 
gitarr, berättar Patrik. 
 Han spelar själv i bandet Fretless 
som haft en del framgångar och 
bland annat gjort en USAturné. 
Musikintresset går igen även i 
sortimentet för huvudgrenen i hans 
företag Swedeprint. Där har han 
nischat sig inom musikbranschen 
genom att erbjuda backdrops och 
bandtröjor till exempel. 
 – Vi erbjuder även hela bredden 
av trycksaker, från LEDskyltar till 
tryckning av foldrar, dekaler och 
annat skyltmaterial, berättar Patrik. 
Han har varit i den branschen sedan 
1987, då han direkt efter genomförd 
värnplikt började jobba på Bobergs 
blanketter i Falun. 

Nu är det verksamhet i före detta 
Ferneborgs Radio & TV samt Franssons 
frisering igen. Det är Patrik Carlsson med 
sitt företag Swedeprint som flyttar in och 
gör säljkontor och utställning för sina 
tryckprodukter i ena delen av lokalen och 
showroom för specialdesignade gitarrer i 
den andra delen. 
 – Det är skönt att få hem verksamheten 
till Vansbro, säger Patrik, som annars 
dagpendlat till Borlänge för att jobba.  

 – Jag har jobbat mycket med 
skyltar och LEDskyltar för de stora 
kedjorna, berättar Patrik och inser att 
det är en helt annan marknad än här. 
 – Men jag trivs så bra med att ha 
flyttat hit och nu även få jobba här i 
Vansbro, säger Patrik. 
 Och så blir det liv, och till och 
med musik, i den gamla radio och 
tvbutiken på Järnvägsgatan. 
 – Hittade Ferneborgs gamla 
skylt här om dagen och ska försöka 
använda den, säger Patrik som slår 
upp dörrarna under hösten. A

FÖRETAGSFAKTA

Swedeprint
swedeprint.eu

Ägare Patrik Carlsson
Verksamhet Erbjuder allt inom 
trycksaker och  skyltar. Även 
specialdesignade  gitarrer av 
märket Inferno Handcraftet 
Guitars. Sälj kontor, utställning 
och showroom i Vansbro. 

Startades I slutet av 1990-
talet
Antal anställda 1

G
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FRAMTIDSTRO  och  UTVECKLING
– kommunen där drömmar besannas

Blomstrande 
arbetsmarknad 

med många 
lediga tjänster. 
Kom och jobba 

hos oss!

Vansbro – en del av Dalarna

Välkommen 
att jobba hos 

oss! Besök 
vansbro.se/
ledigajobb

vansbrokommunvansbro.se        facebook.com/vansbrokommun

Grattis 
LMI AB i Nås
LMI I NÅS firar 30-årsjubileum i år, och håller som bäst 

på med flytten till nya lokaler i Hjärpholn. Vi kommer 

därför att skriva om LMI i ett kommande nummer 

av tidningen, men vill ändå gratulera jubilaren i vårt 

jubileumsnummer! A

Gubbgården 
har öppnat charkbutik även i Vansbro

NU FINNS DET en 

charkbutik även i 

Vansbro centrum, på 

Allégatan närmare 

bestämt. Det är 

Gubbgården som 

driver slakteriet 

i Dala-Järna och 

även har charkbutik 

där som satsar på 

ytterligare en butik 

med lokalproducerade 

charkvaror. 

 – Vi har öppet torsdagar, 

fredagar och lördagar i Vansbro, berättar företagets 

ägare Anders Karlsson. 

I Dala-Järna kommer det även i fortsättningen att vara 

öppet torsdagar och fredagar. 

 – Det ska bli jättespännande att se hur det utvecklas i 

Vansbro, säger Anders vidare. 

 Stort lycka till önskar vi på tidningen Näringslivssam-

verkan!  A

Nu charkbutiker i både Dala-Järna och Vansbro
tel. 0281-204 08

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

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

Salong Jeanette
Produkter helt utan parabener och ammoniak!
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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

ANINA JOBBAR HALVTID som digital 
utvecklare och den andra halvan i sin 
heltidstjänst som säljare i butiken. 
– Det händer väldigt mycket här på före

taget just nu. Förutom webbshopen iordningställs en 
egen fotostudio här i Vansbro, det kommer att förenkla 
mycket när det gäller produktfotograferingen, säger 
Janina. 

 Jessica Lundahl startade Kollektion i ganska liten 
skala 2007. Hennes idé var att handplocka kläder för 
dam, herr och barn från varumärken som inte säljs 
”överallt”. Det konceptet visade sig lyckat och snart 
hade lokalerna på Järnvägsgatan blivit för små och det 
blev dags för en flytt till hörnet Allégatan/Vasagatan. 
 – Barnkläderna avvecklade vi dock och nu satsar vi 
fullt på dam och herrkläder samt skor och accessoarer, 
berättar Jessica. 
 För fem år sedan startade hon Kollektion i Leksand 
och då utökades naturligt även personalstyrkan. Idag 
är det totalt sex anställda inklusive Jessica, varav tre på 
heltid och övriga timanställda. 

Nu satsar Kollektion på webbshop

På tio år har Kollektion gått från 

enmansföretag med en butik i 

Vansbro till aktiebolag med sex 

anställda och två butiker på två 

olika orter. Nu satsar företaget 

på webbshop med sina utvalda 

klädkollektioner för män och 

kvinnor. 

J
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FÖRETAGSFAKTA 

Kollektion 
kollektion.se, facebook.com/Kollektion

Ägare Jessica Lundahl

Verksamhet Försäljning av utvalda 
varumärken av kläder, accessoarer och 
skor för dam och herr. Två butiker – en 
i  Vansbro och en i Leksand. Startar 
webbshop under hösten. 

Startades 2007

Antal anställda 6

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

 – Det är fantastisk personal och det känns jätteskönt, 
säger Jessica. 
Hela familjen LundahlLundgren är också involverad i 
företaget: 
 – Att dessutom ha sin familj delaktig är guld värt, 
fortsätter hon. 
Sonen Ivar är duktig fotograf, dottern Ellen följer gärna 
med mamma på inköpsresor och sambon Oskar kommer 
ständigt med nya idéer för hur företaget ska kunna 
utvecklas. 
 – Ja, det har verkligen blivit ett familjeprojekt, säger 
Jessica. 
 Hon har jobbat i butik i stort sett hela sitt yrkesliv. 
Började i Stockholm 1990 och fortsatte senare hemma i 
Vansbro med jobb först på Hemköp och sedan på Ritex/
Skocentrum. All erfarenhet från kläd och mode
branschen är mycket värd när inköp ska göras inför 
kommande säsong. 
 – Nu börjar jag se 1980 och 1990talet komma 
tillbaka med lite bredare axlar och smalare midjor på 
exempelvis jackorna, skrattar Jessica. 
 Hon är tacksam över att det blir mer och mer vanligt 
att leverantörerna gör det möjligt att beställa under 
pågående säsong. Det gör att lagret inte behöver vara så 
stort, något som är en stor fördel. 
 Kollektions kunder kommer från hela Dalarna. Till 
Vansbro åker många från exempelvis Malung för att fika 
på Vansbro konditori, shoppa på Kollektion och andra 
butiker i byn och kanske avsluta med besök på simhallen 

och efter det restaurang. Kollektions marknadsföring 
sker till stor del på sociala medier, där annonser kan 
riktas till utvalda målgrupper på ett sätt som visat sig 
vara effektivt. När webbshoppen är klar kommer annon
serna i den mån det går att synkas ihop med annonse
ringen på exempelvis Facebook. Med ett enkelt klick kan 
kunden länkas till webbshoppen och den outfit som är 
intressant, och sedan lika enkelt beställa. En spännande 
utveckling så här under jubileumsåret. A

Nu satsar Kollektion på webbshop

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
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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

NÄR KERSTIN STARTADE 

butiken jobbade hon som 
textillärare, något som hon också är utbildad till. Det 
var dock förändringar på gång i jobbet och det kände 
hon sig inte bekväm med utan började fundera på 
något eget. Det blev en butik med modetyger i centrala 
DalaJärna. Då fanns nämligen redan en garnbutik och 
en möbelaffär som sålde gardintyger och tillbehör. Idag 
finns hela det här sortimentet innanför väggarna på KD 
Textil. 
 – Ja, inte kunde jag tro då att jag skulle hålla på i 30 
år, säger Kerstin. 
 Hon drivs mest av envishet och tävlingsinstinkt säger 
hon, och de egenskaperna har hon kanske tack vare 
att hon kommer från en idrottsfamilj. Det här med 

30 år 
i tygbutiken
För den som gillar handarbete och 

tyger är KD Textil i Dala-Järna en riktig 

godisbutik. Bland hundratals olika 

tyger, garner och sytillbehör huserar 

företagets ägare Kerstin Danielson. 

I år firar företaget 30 år och Kerstin 

kan glädja sig åt en stor och trogen 

kundkrets.  

handarbete är ju en hobby vars popularitet går i vågor, 
något som märks på åtgången av vissa produkter i 
butiken. 
 – Stickar och virkar gör många och där svänger 
det inte så mycket. Det är ju till och med läkare som 
ordinerar det som avkoppling idag, säger Kerstin. 
Under åren som butiksägare har Kerstin sett stora för
ändringar på den svenska textilmarknaden. Väverierna 
flyttar utomlands, men människor har också blivit mer 
intresserade av textilier som inredningsdetaljer. 
 – Tyger i William Morrisstil som vi har i vårt 
sortiment är ett exempel på det, säger Kerstin. 
 Även på miljöområdet händer det mycket när det 
gäller textilier. Kerstin följer med spänning utvecklingen 
med återvunna bomullstyger och tyger gjorda av 

1987
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Vi utför små och stora byggprojekt 

Om, till och nybyggnationer 

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

VVS/Plåt 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 

–

Tack för i år!

Anmälan till 2018
öppnar 1 oktober

vansbrosimningen.se
#vansbrosimningen

exempelvis spillmaterial från träindustrin. 
 Hon är glad över att det kommer kunder från hela 
Dalarna och även andra delar av landet till butiken. Det 
börjar bli unikt att saluföra tyger på metervara. Idag är 
det många som istället säljer färdigklippta bitar förpack
ade och klara.  
 – Den mest speciella kunden jag någonsin haft hade 
letat på en tygaffär i närheten av ett flygfält och kom 
gående från flygfältet här för att handla, berättar Kerstin. 
 Hon har en trogen kundkrets från kommunen också, 
och även många fritidshusägare som kommer förbi och 
handlar. 
 Framtidsplaner finns det en hel del. Idag har Kerstin 
en anställd tio timmar i veckan och det avlastar lite och 
ger utrymme för planering och nya tankar. Hon syr lite 
på beställning men det har blivit mindre och mindre då 
hon tidigare hade god hjälp av sin mamma som tyvärr 
inte kan sy längre. Tankar finns på en webbshop men 
dit har hon inte kommit riktigt ännu. I nuläget vill hon 
främst ”få ordning i butiken” säger hon. Fast någon 
oordning är svår för en utomstående att se, man ser bara 
ett kreativt myller av färger och mönster. A

FÖRETAGSFAKTA 

KD Textil
kdtextil.se

Ägare Kerstin Danielson

Verksamhet Butik med 
tyger, garner, sytillbehör, 
gardintillbehör och även 
färdiga produkter 

Startades 1987

Antal anställda 2

Kerstin Danielson har drivit KD Textil i Dala-Järna centrum 
i 30 år. Hon började med en mindre butik med modety-
ger. Idag finns allt för handarbete, sömnad och inredning i 
butiken. 
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ET ÄR EN fascine
rande lära, aromate
rapin, om hur oljor 
och dofter påverkar 

sinnen och mående. För Inger har 
det dessutom blivit ett yrke och en 
livsstil. I sitt rofyllda och fräscha 
behandlingsrum på Järnvägsgatan i 
Vansbro har hon tagit emot kunder 
i två decennier och flera av dem har 
varit med hela vägen. Då, vid starten 
i slutet på 1990talet, upplevde Inger 
att det fanns en viss skepsis mot 
aromaterapin, kanske på grund av 
att det florerade så många alternativa 
metoder och behandlingar just då. 
 – Jag hade planerat att jobba kvar 
som tandsköterska på halvtid och 
driva mitt företag på andra halvan. 
Men sedan lades tandläkarprakti
ken ner och det blev naturligt att 
jag satsade heltid på mitt företag, 
berättar hon. 
 Idag är det många som hittar 
till Ingers Aromaterapi, inte minst 
genom företagens friskvårdssats
ningar och tack vare att det blivit 
så enkelt att boka tid på internet. 
Personal på företag använder sin 
friskvårdspeng hos Inger och det 
betyder också kunder från andra 
delar av Dalarna. 
 I företaget erbjuder hon förutom 
helkropps och delkroppsbe
handlingar av aromaterapi även 
ansiktsbehandlingar, inpackningar, 
frans och brynfärgning samt öron
ljusbehandling. I den lilla butiken 

Aromaterapi 
som friskvård

Det var tänkt som ett halvtidsjobb kombinerat 

med anställningen som tandsköterska men det 

blev snabbt heltid. Nu firar Ingers Aromaterapi 

20-årsjubileum. 

 – Den stora skillnaden numera är att aromaterapin 

är mer accepterad, säger Inger Stark som driver 

företaget. 

Ingers Aromaterapi i Vansbro firar 20-årsjubileum i år. Under de 20 år som 
verksamheten funnits har företagets ägare Inger Stark sett en ökad acceptans för 
behandlingsformen och sett antalet kunder öka succesivt. 

D
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RADANNONSER

- 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

som hon driver tillsammans med 
frisörerna på Lilla Hårmetropolen, 
finns ekologiska hudvårdsprodukter 
och så säljer hon de eteriska oljorna 
och blandningarna av olika oljor 
som är personliga för varje kund. 
 – Det är cirka 60 oljor som jag 
arbetar med och de kombineras och 
används på olika sätt beroende på 
kundens behov och önskemål. De 
kan vara avslappnande, lindrande 
på olika sätt eller uppiggande till 
exempel, berättar Inger. 
 Förutom effekten av oljorna är 
beröringen en jätteviktig del av 
behandlingen. Att sedan få med sig 
sin specialblandade olja och kunna 
fortsätta behandlingen hemma är 
också en viktig del i behandlingen. 
 – Det är rena örtoljor, allt är 
ekologiskt och utvunnet koncentrat 
från växtriket. Inga konstigheter alls, 
men måste ändå hanteras försiktigt 
eftersom de ska spädas ut och man 
ska veta vilka effekter de har, säger 
Inger. 
 Hon vidareutbildar sig kon
tinuerligt inom sitt område, men de 

viktiga grunderna och all erfarenhet 
som 20 års arbetet gett henne är 
ändå de viktigaste verktygen i 
jobbet. 
 – Fantastiskt att det känns lika 
kul efter 20 år och att det fortfa
rande är fascinerande med allt dessa 
aromaoljor kan göra, säger Inger. 
 – Jag tycker också att det är fan
tastiskt att jag har så trogna kunder! 
I samband med julskyltningen blir 
det något slags 20årsfirande för 
Ingers Aromaterapi, avslutar hon. A

FÖRETAGSFAKTA

Ingers Aromaterapi 
Ägare Inger Stark

Verksamhet Aromaterapi-
behandlingar, hudvårds-
behandlingar och försäljning av 
ekologiska hudvårdsprodukter

Startades 1997

Antal anställda 1

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

Fantastiskt att det känns lika kul efter 20 år, säger Inger.

All erfarenhet som 
20 års arbete gett 
mig är de viktigaste 
verktygen i jobbet



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
Batteribyte • Armband 

Öppet vardagar 9–16 eller enl ök.
Lokstallet, Vansbro, tel 0281-100 38

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

Välkommen till

Lokstallet! 

Visit Dalarna hjälper till med 
turistinformation på webben 

och via telefonen.

tel 0771-62 62 62

070-491 06 31


