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i Vansbro kommunEN TIDNING SOM LYFTER NÄRINGSLIVET I VANSBRO
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hos Blommerian 
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Mer Gunde Svan i teve under 2018 
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Fotograf Sofie Enander 

ställer ut igen på Ryggåsstugan 
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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! 

ANSBRO KOMMUN ÄR en framgångsrik 
företagarkommun. Framgångsreceptet är i 
många fall samverkan, men också goda idéer, 
aktivt entreprenörskap och en innovations-

kraft utöver det vanliga. Texten går att hitta på Vansbro 
kommuns hemsida och jag kan bara hålla med. Hur 
kommer det sig att det i vår förhållandevis lilla kommun 
finns en sådan kraft och vilja att driva företag? 
 Personligen anser jag att Vansbro är den perfekta 
platsen att utgå ifrån och driva företag. Min upplevelse 
är att det finns en närhet till tjänstemännen inom kom-
munen vilket gör det lätt att få till en dialog. Det finns 
ett ärligt och äkta engagemang hos andra företagare 
som delar med sig av sina erfarenheter – både bra och 
dåliga. Det finns en öppenhet i att träffas, spåna fram 
idéer, verkställa eller lägga på hold. Det finns också en 
vilja att hjälpa till och en stark framtidstro. 
 Under mina snart nio år här i kommunen har jag 
fått möjlighet att arbeta nära några av våra fina företag 
både inom tjänstesektorn och tillverkande industrin. 
Det som slår mig är just vår enorma bredd av företag. 
Något som även avspeglas i den senaste mätningen gjord 
av kreditvärderingsföretaget Syna. De mäter andelen 
företag i Sveriges kommuner som det senaste året ökat 
sin omsättning, vinst och antalet anställda. Vi i Vansbro 
blev Dalarnas bästa tillväxtkommun igen! Jag skriver 
igen, för vi har fått den utmärkelsen tre gånger tidigare. 
Det är något att vara stolt över! 

Här är det enkelt att leva 
och driva företag

När jag nu får 
möjlighet att skriva 
ett par rader om 
företagande vill jag 
passa på att lyfta 
fram alla oss som 
driver företag i 
mindre skala, utan 
anställda, men som 
arbetar i kluster för 
att kunna erbjuda 
den bästa produk-
ten eller tjänsten till 
kunden. När det pratas företagande kommer man ofta 
in på framgång. Men vad är det? Det finns inte ett svar 
på det,  jag menar att det är högst individuellt och jag 
kan bara svara för mig själv. Framgången kommer när 
du vågar dela med dig och kan glädjas med andra. Det 
är då magin skapas!  
 Mitt engagemang i Företagarna kändes självklart då 
jag ville få tillgång till ett nätverk både lokalt, regionalt 
och nationellt. Något som visat sig vara en lyckträff. 
Min devis är att ensam är inte stark och det finns inget 
bättre än att få dela med sig. Nu börjar snart ett nytt 
år – nu tar vi vårt företagande mot nya höjder. A

Anna Frosch
företagare och ordförande i Företagarna Vansbro 
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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 2018: 
Nummer 1 19 februari / 27 mars
Nummer 2 14 maj / 26 juni
Nummer 3 27 augusti / 25 september
Nummer 4 5 november / 11 december

Redaktionsadress: 
Fönsterbacken Media AB
Magasinsvägen 1
780 50 Vansbro

Upplaga: 4 500 ex

Distribution: Till alla hushåll och företag 
i Vansbro kommun.  Distribueras med 
PostNord. Tidningen finns även digitalt som 
PDF på Vansbro kommuns hemsida, 
www.vansbro.se/naringsliv.

Syfte: Tidningen Näringslivssamverkan i 
Vansbro kommun ska lyfta fram positiva 
och goda exempel på entreprenörskap och 
företagande i Vansbro kommun. Tidningen 
ska också vara en informationskanal och en 
inspiration för företag och organisationer i 
och utanför kommunen. 

Övrigt: Redaktionen ansvarar ej för ej 
beställt material. Alla texter och bilder 
tillhör upphovsmakaren och får ej kopieras 
utan tillstånd. 

Omslag: Linnea Nyberg och Inga-Lill 
Lemon laddar för julruschen på  Blommerian 
i Vansbro. 

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
Välkommen att boka tid 
för besök! 

STATISTIKEN VISAR OCKSÅ att 
de som söker rådgivning är förhål-
landevis jämställda. De flesta bor i 
Vansbro av kommunens orter.  
 – Det är glädjande att så stor 
del av de som kommer till oss för 
rådgivning också startar företag, 
säger Mattias Christianson på 

MAGNUS STÖVLING, Vansbro – Mark- och grundarbeten

HELENA BÖRJESSON, Dala-Järna – Frisörsalong

JESPER LUNDBERG, Äppelbo – Målerier

JOHNNY BRANDT, Dala-Järna – Golv- och väggbeläggningsfirma

JÖRGEN BERG, Äppelbo – Entreprenörer för bostadshus och andra 

byggnader

VANSBRO BYGGTEKNIK AB, Vansbro – Byggnadssnickeriarbeten

Mer än var tredje som får råd 
hos Näringslivssamverkan startar företag

Statistik från Näringslivssamverkan när det gäller rådgivning för dem 
som funderar på att starta företag visar glädjande nog att mer än var 
tredje som fått rådgivning verkligen startar företag. 

Näringslivssamverkan.  
 Totalt har 36 nya företag presen-
terats på den här sidan under 2017. 
Det är en ökning jämfört med de 
två tidigare åren. 2015 var siffran 
25 nystartade och 2016 var det 30 
nystartade företag som presenterades 
här på sidan. A

Ett axplock nya företagare under 2017: Robin Lindkvist med Anroli, Anna 
 Ersson, ny ägare på Vansbro Trädgård, Kawa Mohammad med Kawa Style, Jonna 
Andersson med Jons Jonna Photo, Stina Brandser med Brandser o co, Marcus 
Säljgård med La Cholita Foodtruck, Yana Lindell med Yanas Hår & Makeup. 
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VI MÖTER

A NNA-LENA JANSSON, REBECKA Skinnar 
och Sandra Alfredsson utgör idag salongen 
Lilla Hårmetropolen. Anna-Lena startade 
sin verksamhet här för 27 år sedan, då hon 

kom tillbaka till Vansbro efter att ha jobbat bland annat 
i Göteborg och Falun. I början hyrde en kollega stol hos 
henne, sedan kom barnledigheten då hon hade stängt 
och efter det var hon ensam i salongen en tid. Ingers 
Aromaterapi flyttade sedan in med behandlingsrum och 
butik, och 2011 flyttade frisören Rebecka Skinnar in 
med sin verksamhet i salongen. 

 – Jag fick mitt gesällbrev 2012, men jobbade under 
utbildningstiden och kände att jag var redo att starta 
eget direkt, berättar Rebecka. 
 – Det här är definitivt mitt drömjobb, det kände jag 
då och så är det fortfarande, säger Rebecka vidare. 
 Nu är det tre företag i lokalerna, och om allt går 
enligt planerna kan det bli fyra till våren. Då hoppas 
nämligen Sandra Alfredsson som nu jobbar som trainee 
hos Anna-Lena, att hon ska ha fått sitt gesällbrev. 
Sandra har gått en treårig gymnasieutbildning till frisör 
och jobbar nu för att göra de 3 000 timmarna praktik 
som krävs för gesällbrevet. 
 – Planen är sedan att hyra stol här, berättar Sandra. 
Under sin praktiktid gör Sandra i princip allt som ingår i 
frisöryrket, från att ta emot kunder för klippningar och 
behandlingar till att städa och fylla på i butikshyllorna. 
Att arbetsuppgifterna i frisöryrket varierar intygar 
Anna-Lena:  
 – Det är väl en av de stora fördelarna med att jobba 

Lilla Hårmetropolen 
har blivit stor

I 27 år har Anna-Lena Jansson huserat 

med sin frisörsalong i lokalerna på 

Järnvägsgatan 54 i Vansbro. Idag finns 

tre frisörer och en aromaterapeut i 

lokalerna, som även inrymmer butik. 

Tre frisörer huserar idag på Lilla Hårmetropolen i Vansbro: Anna-Lena Jansson, Rebecka Skinnar och Sandra Alfredsson.
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på ett litet företag, att man verkligen får jobba med allt, 
säger hon. 
 Under sina 33 år som frisör har hon sett många 
växlingar i hårmodet, kunnat följa utvecklingen inom 
branschen och se förändringarna kanske speciellt när det 
gäller produkterna. 
 – Det är nog det område som utvecklats mest, och 
tack och lov blivit mycket mer miljövänligt till gagn för 
både oss, kunderna och miljön, säger Anna-Lena. 
Den största fördelen med jobbet är dock kontakten med 
kunderna. Det skriver både Anna-Lena, Rebecka och 
Sandra under på. 
 – Jag får så mycket energi av mina kunder och en 
mindre bra morgon kan bli en superdag tack vare 
kunderna, säger Rebecka. 
 Den lilla hårmetropolen är alltså relativt stor idag. 
Många är stamkunder som kommer tillbaka om och om 
igen, tack vare att de nu är tre frisörer är det enkelt att 
få en tid. 

 – Vi har inget bokningssystem på internet utan vill ha 
personlig kontakt med kunden och hellre kunna ge lite 
extra tid om det behövs, berättar Anna-Lena. 
 När det gäller att hänga med i trender och hårmode 
är det kurser och mässor, ofta arrangerade av leveran-
törerna, som gäller. 1980-talet är stort igen, som till 
exempel korta frisyrer a la´ Annie Lennox och Marie 
Fredriksson. 
 Fast egentligen är allt rätt när det gäller frisyrer och 
hår. En personlig stil är alltid rätt. 
 Mode och trender i all ära, men allra viktigast är det 
kanske ändå att ha en stark kropp när det gäller frisör-
yrket. Det är ett hårt jobb som sliter på kroppen och 
hjälpmedlen är få – eftersom det är ett hantverk är det 
svårt att effektivisera bort arbetsmoment. Styrketräning 

Det här är mitt drömjobb, säger Rebecka. 

Sandra har gått klar sin frisörutbildning och jobbar nu för 
att få gesällbrevet. 

Egentligen är allt rätt 

när det gäller frisyrer 

och hår. En personlig 

stil är alltid rätt. 
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OJ-GRUPPEN
en företagsgrupp inom 
elektronik och mekanik 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

och att allmänt hålla kroppen i trim är a och o för att 
slippa förslitningsskador. 
 Till det är det viktigt med välslipade saxar, lätta fönar 
och andra verktyg samt höj- och sänkbara stolar. 
 – Jag trivs här, jag blir glad av att gå till jobbet och 
gillar att det är så socialt, säger Anna-Lena avslutnings-
vis. A

FÖRETAGSFAKTA 

Lilla Hårmetropolen
Ägare Anna-Lena Jansson äger före-
taget och Rebecka Skinnar hyr stol i 
salongen

Verksamhet Frisörsalong med butik

Startades 1990

Antal anställda 1

Anna-Lena har jobbat som frisör i 33 år, varav 27 i lokaler-
na i Vansbro.
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BÄSTA  TILLVÄXT

EN FÖRKLARING TILL den goda 
tillväxten i Vansbrokommun kan vara 
att tillverkningsindustrin på senare år 
kompletterats med e-handeln, som 
blivit en starkt växande bransch. 
Lyko.se har så att säga gett ringar på 
vattnet och flera mindre e-handels-
företag har startat i kommunen. 
 – Numera lockar mindre orter som 
Vansbro till sig stora e-handelsföretag 
tack vare till exempel låga lokalhyror 
och trogen arbetskraft, säger Oskar 
Lundgren, näringslivschef i Vansbro. 
 – Den största delen arbetskraft 
finns för Vansbros del fortfarande 
inom industrin med ungefär en 
tredjedel av alla jobb. 

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.

 – När andra företag flyttade sin 
produktion utomlands valde många 
av kommunens företag inom industrin 
att stanna och istället behålla kom-
petensen på hemmaplan vilket de har 
nytta av nu när pendeln svängt igen, 
fortsätter Oskar.
 – Det är företagen själva som står 
för den fina utvecklingen här i bygden. 
 – Från kommunens sida jobbar vi 
med att lyfta fram det goda företags-
klimatet med alla de framgångsrika 
exempel som finns i Vansbro, det är 
ett sätt för oss att stötta näringslivet, 
säger Oskar vidare.
 Vansbro ligger alltså i topp när 
det gäller tillväxt i Dalarnas län, följt 

Vansbros näringsliv 
får pris för bästa tillväxt

av Mora och Gagnef. Syna utgår helt 
från företagens senaste bokslut där 
tre olika variabler mäts och jämförs 
med tidigare år: ökat antal anställda, 
vinst samt omsättningsökning på över 
fem procent. Av dessa siffror skapas 
sedan ett index som gör det enkelt att 
jämföra kommunerna med varandra. 
I år är det elfte gången som priset för 

bästa tillväxt delas ut i varje län. A

För fjärde gången får Vansbro kommun ta 
emot utmärkelsen för bästa tillväxtkommun av 
kreditupplysningsföretaget Syna. Priset för bästa 
tillväxt delas varje år ut till den kommun i varje 
län där företagen växer mest och har störst andel 
företag som nyanställer. 
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Full fart 
i Blommerian

Vill man ha en rejäl dos julstämning kan man besöka en blomsterhandel i 

advents- och juletid. Dofter, färger och dekorationer – allt andas juletid. På 

Blommerian i Vansbro arbetas det för fullt inför storhelgen: 

 – Vår ambition är att vara väl förberedda. Vi satsar till exempel på att ha ett 

bra lager med många alternativ av färdiga julgrupper och dekorerade växter, 

säger Inga-Lill Lemon som driver butiken.  

December är en intensiv och rolig månad för Linnea Nyberg och Inga-Lill Lemon på Blommerian i Vansbro. 
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D ET ÄR SEX år sedan Blommerian öpp-
nade på Skolgatan i centrala Vansbro. Då 
hade Inga-Lill jobbat i blomsterbutik som 
anställd i nästan 20 år så steget var inte 

långt till att starta eget. 
 – Jag ville göra min grej helt enkelt, säger hon. 
 Som för alla blomsterbutiker är binderierna till begrav-
ningar och exempelvis bröllop basen i verksamheten. Den 
utveckling som Inga-Lill har sett inom det under åren hon 
jobbat som florist är att det blir mer och mer personligt – 
ett bröllop kan vara det enklaste enkla eller det lyxigaste 

man kan tänka sig idag och båda är helt rätt. 
 Julen är dock mer traditionell. Då vill kunderna ofta 
ha samma blommor år från år – sin favoritamaryllis, 
hyacinter eller kanske tulpaner på lök. Enar, azaleor, 
julrosor och julstjärnor är också högaktuella och väljs av 
många kunder. 
 Linnéa Nyberg jobbar som florist på halvtid hos 
Blommerian och planterar för fullt i kulisserna när vi 
hälsar på. Hon har lång erfarenhet av floristyrket och 
det kommer väl till pass under julruschen.
 – Vi försöker ha många färdiga blomsterarrangemang 

Rött och guld, klassiskt julfint!
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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

att välja på, det spar tid för både oss och kunderna i 
julruschen, säger hon. 
 Viktigt är också att ha alternativ för allergiker, något 
som efterfrågas mer och mer. Även växter som inte är 
giftiga för husdjur och små barn efterfrågas ofta. Annars 
är trenderna för i år guldiga färger och även kopparto-
ner. Den vaxade amaryllislöken har fått ett uppsving och 
blivit en storsäljare, liksom eucalyptuskvistarna. 

FÖRETAGSFAKTA 

Blommerian
facebook.com/blommerian 

Ägare Inga-Lill Lemon

Verksamhet Blomsterbutik 

Startades 2011

Antal anställda 1

 – Roligt när blommor vi haft i många år plötsligt blir 
inne och storsäljare. Mycket är de sociala mediernas 
förtjänst, säger Inga-Lill. 
 När en influencer skriver om en produkt på sin blogg 
eller visar den på sitt instagramkonto har det ett fan-
tastiskt genomslag, så har det varit till exempel för den 
vaxade amaryllisen. Blommerian marknadsför sig också 
via sociala medier, mest Facebook och Instagram. A

Inga-Lill fyller på med den vaxade amaryllisen som blivit en 
storsäljare i år. 

Påfyllt i blomster-
butiken, nu är 
det planering och 
framförhållning 
som gäller.
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NOTERAT

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR
VANSBROSIMNINGEN

Särskilt tack till alla funktionärer, 
samarbetspartners och sponsorer 
som hjälpt till under året.

God fortsättning!

vansbro ab�

Industrigatan 24

780 50 Vansbro

Tel 0281-59 59 50

BPR_brevpapper_visitkort_kuvert  04-03-11  10.34  Sida 1

Tel. 0281-59 59 50, besöksadress: Fabriksvägen 5, Vansbro

önskar

God Jul 
och 

Gott Nytt År!

ÅTTA PLACERINGAR HAR Vansbros näringsliv klättrat 
sedan förra året i Svenskt Näringslivs ranking som pre-
senterades tidigare i höst, från plats 68 till plats 60. 101 
företagare utvalda av Statistiska Centralbyrån (SCB) i 
kommunen har svarat på frågorna som rankingen grundar 
sig på. 61.4 procent av dem tycker att företagsklimatet i 
Vansbro är bra visar undersökningen. I år har även frågorna 
skickats till alla ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige. 
 Frågorna handlar om tillämpning av lagar och regler, 
konkurrens från kommunen, skolans, kommunpolitikernas 
och medias attityder till företagandet, service, tjänstemän-
nens och allmänhetens attityder till företagandet, tillgång 
till kompetens samt tillgång till infrastruktur.  
 Vansbro är en av de tretton kommunerna i Dalarna som 
förbättrat sitt företagsklimat enligt undersökningen. Bäst 
i länet är Rättvik på plats 41 och Vansbro blev precis som 
förra året tvåa. 
 Solna, Sollentuna och Nacka är rankade som de tre 
kommunerna med bästa företagsklimatet i landet. A

Lyko ett av Sveriges 
superföretag
NÄR VECKANS AFFÄRER och Bisnode listar Sveriges 641 
superföretag är Lyko ett av dem. För att bli ett superfö-
retag i den här undersökningen krävs att företaget fyra 
år i rad klarar högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och 
avkastning på kapital. Lyko är i gott sällskap av Volvo 
Lastvagnar, Apoteket Hjärtat, IKEA och Happy Socks bland 
andra. A

Vansbro på 
plats 60 
i Svenskt Näringslivs 
ranking
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NY ORGANISATION

God jul och

Gott nytt år!
önskar Vansbro kommun

Ny organisation hos 
Vansbrosimningen

Mer fokus på marknad och samarbetspartners, två nyanställda och en 

uppdaterad organisation. 

 – Känns som om vi har en skräddarsydd organisation för 

Vansbrosimningens behov just nu, säger Jan Palander, generalsekreterare. 

På Vansbrosimningens kansli jobbar idag Britta Granberg, marknadskoordinator, Jan Palander, generalsekreterare, 
Theres Johansson, kommunikatör och Åsa Bergström, tävlingsadministratör. 
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NY ORGANISATION

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

ANSBROSIMNINGEN ÄR EN högst 
levande organisation även på vintern, med 
Västerdalälven isbelagd utanför kansliets 
fönster. Här simmar under en vecka mitt i 

sommaren cirka 15 000 personer förbi som deltagare i 
de olika loppen. Under vintern och våren dras de stora 
penseldragen inför 2018 års stora simevent i Vansbro, av 
ledning, funktionärer och kanslipersonal. 
 Under hösten har Britta Granberg och Åsa Bergström 
börjat på nya tjänster på kansliet, och är nu två av de 
totalt fyra som finns i huset. 
 – Samtidigt som nya tjänster skulle tillsättas passade 
vi på att själva se över vår organisation för att anpassa 
den så mycket som möjligt för nutid och framtid, säger 
Jan.  
 En satsning på marknad och samarbetspartners 
kändes nödvändig och Britta Granberg jobbar nu som 
marknadskoordinator, med fokus på just samarbeten, 
sponsring, mässor och kringarrangemang. 
 – Jag jobbar också med livestudion, en serie med åtta 
livesändningar på Facebook där vi i varje avsnitt tar upp 
olika ämnen som simmarna kan ha nytta av och vara 
intresserade av, berättar Britta. 
 – Det kan handla om kost, träning eller utrustning till 
exempel. 
 Serien hade premiär den 20 november då Louise 
Karlsson, före detta landslagssimmerska, är med och ger 
goda råd kring simträning. 
 – Det blir olika experter som medverkar varje gång 
och tittarna har även möjlighet att ställa frågor direkt 
under sändningen, säger Britta. 
 Åsa är ny i huset som tävlingsadministratör och 
ansvarig för avtalen med funktionärsföreningarna. 
Upptakten inför nästa år hölls i november och det var 
som vanligt god stämning i föreningarna. 
 – Funktionärerna är ju otroligt viktiga i vår organisa-
tion, utan dem skulle det inte fungera, säger hon. 
 Utöver det hanterar hon anmälningar och frågor från 
deltagarna i simloppen. 

 – Just nu har vi rekordmånga anmälda, vilket förstås 
är glädjande, berättar hon. 
 Theres Johansson har jobbat som kommunikatör för 
Vansbrosimningen i drygt ett år och även hennes roll 
förändras delvis i och med den nya organisationen. 
 – Det blir mer fokus på samarbetspartners och 
sponsorer även i mitt jobb, säger hon. 
 Theres ansvarar också för en stor satsning på att 
anpassa hemsidan till nya behov för organisationen, och 

V

berättar att den kommer att bli mer lättnavigerad för 
deltagarna när det gäller anmälan och att hitta resultat 
till exempel. 
 – Det blir också ny design på hemsidan och den ska 
lanseras innan sommaren, berättar Theres. 
 Sommarens nyhet är annars 10-kilometersloppet i 
öppet vatten, Vansbro 10K, som genomfördes på prov 
sommaren 2017. Britta jobbar för att det även ska finnas 
mer att göra runt omkring simloppen redan i sommar. 
 – Vi har många familjer som kommer och vi vill gärna 
få dem att stanna någon eller några extra dagar, säger 
hon. 
 – Vi vill också öka upplevelsen för simmarna medan 
de är i vattnet och har en del idéer kring det, berättar 
Jan som också poängterar vikten av att motionärerna 
fortsätter att komma till Vansbrosimningens lopp. 
 – Våra tävlingar bygger ju på volym och för oss är alla 
deltagare i fokus oavsett om de är tävlingssimmare eller 
motionärer, säger han. A

Funktionärerna är ju 

otroligt viktiga i vår 

organisation, utan dem 

skulle det inte fungera
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NOTERAT

Välkommen till Dalarnas 
fräschaste & trevligaste matbutik!   

skinkor och ostar i önskad storlek. Vi gör smörgåstårtor och plankor på 
 beställning! Supergoda!

Vi gör även matkorgar/julkorgar till både privatpersoner och företag!

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

Matglada hälsningar från Andreas med personal

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

Dala-Järna

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

Något Ni tycker att vi 
saknar, kontakta vår 
kunniga personal så 
hjälper de er!

Tack för i år! 
Vi vill gärna tacka dig som kund för det gångna 
året och för att du har valt oss som din bank.  
 
God jul och gott nytt år önskar vi på  
Handelsbanken i Vansbro! 
 
Anna-Carin, Lillemor, Daniel och Fredrik.

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

Grattis Snöborg Gård!
I FÖRRA NUMRET hade vi ett reportage om Snöborg Gård 
i Dala-Järna, potatis- och köttproducenter som prisats 
från flera håll för sin verksamhet. Precis efter att tidningen 
trycktes utsågs Snöborg Gård till Årets företagare i Dalarna 
på Misstagens Mästaregalan i Borlänge. Stort grattis till 
utmärkelsen! 
 Efter det var det dags för Sverigefinal i Blå hallen i 
Stockholm, där hudvårdsföretaget Maria Åkerberg tog hem 
segern. Snöborg Gård har även varit nominerade till årets 
leverantörer hos Scan och varit finalister i Land Lantbruks 
spjutspetstävling tidigare i år. A

Invigning 
hos LMI 
efter nyår
LASER MACHINING 
INC, LMI AB, har som vi 
nämnde i förra numret 
flyttat till nya lokaler på 
Hjärpholn i Nås, där tidi-
gare bland andra Swede 
Electronics huserade. I 
januari planerar LMI att 

bjuda in till inflyttningsfest i de nya lokalerna, som renove-
rats under hösten. Vi återkommer med ett reportage om 
företaget i vårnumret av Näringslivssamverkan. A

Varningslistan 
i din mobil
MED SVENSK HANDELS kostnadsfria app Varningslistan 
kan du kolla upp bluffakturor, företag med oseriösa 
försäljningsmetoder och erbjudanden eller utskick som kan 
uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan 
är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös. Var 
alltid vaksam uppmanar Svensk Handel! A
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NOTERAT

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

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

REKLAMBYRÅN
som använder hela färgskalan

23

stafettfrågan

Får du tiden att räcka till?
Ekonomi • Administration

Deklarationer

070-228 02 38 

Produktion av bl.a. broschyrer, 
annonser, logotyper

tantorange.se 

Gilla oss på Facebook!
070-691 01 60

REKLAMBYRÅN
som använder hela färgskalan

Gluten- och mjölkfria 
produkter

ÖPPET  ONSDAGAR 12.30–17.30

Ingång från rondellen i Vansbro
Gilla oss på Facebook!

Ring för mer info!
070-523 32 50

anna.ivars@lokstallet.net

UTNYTTJA 

RUT-AVDRAGET!

Nytt företagscenter i Vansbro

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

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

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

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

God Jul & Gott Nytt År

Lediga lokaler i 
centrala Vansbro

Västerlånggatan 2

Telefon 070-523 32 50 Fastighetsbolaget
i Vansbro AB

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

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

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

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

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

God Jul & Gott Nytt År

Lediga lokaler i 
centrala Vansbro

Västerlånggatan 2

Telefon 070-523 32 50 Fastighetsbolaget
i Vansbro AB

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

Ring för mer info!
070-523 32 50

anna@stadohemservice.se

Utnyttja

     RUT-avdraget!

VANSBRO KOMMUN VALDE att avveckla turistbyrån 
i samband med att turismbolaget Visit Södra Dalarna 
avvecklades och kommunen istället gick in i det länsöver-
gripande turismbolaget Visit Dalarna. 
 I grannkommunen Malung-Sälen har turismverksam-
heten samordnats med biblioteket med gott resultat, och 
även Visit Dalarna stöder den modellen. Förslag finns även 
om att ha turistbyrån i järnvägsstationen, men idag är 
detta ej möjligt på grund av att lokalerna är i stort behov 
av renovering. 
 Enligt turismföretagens branschorganisation Visita 
stänger allt fler kommuner sina turistbyråer till förmån för 
information via hemsidor och sociala medier. Sedan 2015 
har antalet turistbyråer i landet minskat med cirka femton 
procent. Anledningen till stängningarna är att antalet 
fysiska besök minskar. A

Turismfunktion 
utreds 
Vansbro Turistbyrå, 
tidigare belägen 
i Lokstallet, 
stängdes för gott 
den sista augusti 
i år. Nu utreder 
kommunen olika 
alternativ för 
den framtida 
turismfunktionen. 
Alternativen som 
diskuteras är att 
samordna turismverksamheten med bibliotekets 
verksamhet eller att hitta någon en annan lösning. 

Ny webbshop 
med lager och butik i Nås
NY SNYGG OCH lättnavigerad webbshop har möbel-
outleten i Nås lanserat i form av hemmadirekt.se. Kontor 
och lager finns kvar i Nås och företaget satsar på ett brett 
sortiment med hela tiden nya produkter. Hemmadirekt.se 
finns också på Facebook och Instagram, med många inspi-
rerande bilder. Webbshopen drivs av Nås Servicecenter. A
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JULSPECIAL

Julklappar och julgåvor 
DAGS FÖR JULGÅVOR och julbord till anställda och 
kunder, men vilka regler gäller egentligen? 
 En julgåva till en anställd kan kosta max 450 kronor 
inklusive moms per anställd. Om värdet överstiger 450 
kronor blir klappen skattepliktig från första kronan. Gåvor 
till hjälporganisationer är dock inte avdragsgilla. Julgåvor 
till kunder är inte avdragsgilla alls, förutom om det är 
enklare reklamgåvor. 
 När det gäller julbord har arbetsgivaren möjlighet att 
hålla julfest för anställda som en skattefri förmån för den 
anställda, om det handlar om intern representation såsom 
en personalfest. Arbetsgivaren kan då få avdrag för moms-
delen. För underhållning på festen kan avdrag medges på 
180 kronor per festdeltagare exklusive moms. 
 Julbord för kunder kan i år inte dras av som en skattefri 
representationsutgift med avdrag för 90 kr per person och 
tillfälle, eftersom reglerna kring representation har avskaf-
fats från och med 1 januari 2017. Däremot kan momsen på 
underlaget på maximalt 300 
kronor exklusive moms med 
högst 36 kronor per person 
dras av om det handlar om 
mat och alkoholfri dryck. A
(Källa www.foretagande.se)

#metoo 
har nått julborden
INFÖR ÅRETS JULBORD har restaurangfacket startat en 
kampanj för att personalen ska slippa sexuella trakasserier: 
det ingår inte i menyn att tafsa på personalen. Samtidigt 
samlas berättelserna från anställda i branschen i uppropet 
#vikokaröver. A

Visste du att …
•  julbordet härstammar från Vikingatidens 

Midvinterblot 

•  julkorv, lutfisk och dopp i grytan är de 

äldsta kända julrätterna på julbordet  

• få av de rätter som finns på julbordet idag 

åts på 1800-talets julbord

•  nyare rätter på julbordet är till exempel 

köttbullar och Janssons frestelse

•  att äta julbord på restaurang blev popu-

lärt först efter andra världskriget

•  att bjuda sina anställda på julbord blev 

populärt under 1970-talet

(Källa: wikipedia.se)
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Moster Ingeborgs 
pepparkakor 

från Snöå skola 1925

400 gram smör
400 gram socker
400 gram sirap

2 msk kanel
2 msk nejlikor

25 gram bikarbonat
1 kg vetemjöl

Garnering: en halv skållad 
sötmandel på varje kaka

Socker, sirap och smör smältas, 
ej för hett. Sedan rörs kryddorna 
och bikarbonaten ner, sist mjölet. 

Låt degen stå över natten.
Degen rullas sedan och skärs i 
skivor. Lägg på smord plåt och 

garnera med sötmandel.
Grädda 175 grader.

(Ur boken Snöå kost och kultur, 2009)

Julbord för miljarder
ÖVER TRE MILJARDER kronor beräknas omsättningen bli totalt för årets julbord 
enligt Visita, arbetsgivarorganisationen för den svenska besöksnäringen. Tren-
derna pekar mot fler alternativ på julbordet, det vill säga exempelvis vegansk 
och vegetarisk mat, samt KRAV och närproducerade livsmedel.  A

Små smulor…
PYRAMIDBAGERIET TIPSAR på sin 
hemsida och att ta vara på små bitar 
av pyramidbrödet och mata fåglarna 
med genom att mortla sönder 
brödet till smulor, smälta matfett av 
något slag och blanda i samt låta 
stelna. Mums för frusna och hungriga 
 småfåglar! Pyramidbageriet har i sin 
tur fått tipset av en kund. A

JULSPECIAL
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NY STÄCKNING

Tel 0281-758 40
www.sepson.se

SKRIVANDE STUND BYGGS det väg på flera 
etapper längs sträckan. 

 – Vi fyller oss fram mot Järna och har även 
kommit igång med sprängningen på Skamsber-

get, säger Joakim vidare. 
 Än så länge syns och hörs inte arbetet speciellt mycket 
för allmänheten, och det första mer synliga arbetet är 
beräknat till slutet av februari då järnvägskorsningen i 
Hulån ska åtgärdas. Planen är att det ska gå att arbeta 
hela vintern. 
 – Det ska till extrem kyla för att det ska stoppa upp 
arbetet och det händer inte så ofta, så planen är att det 
ska fungera att arbeta hela vintern, säger Joakim. 
 Hela syftet med den nya sträckningen på cirka sju 
kilometer är att få en säkrare väg och förbättra miljön 
för de boende i området. 
 Till sommaren kommer arbetet med rondellen i 
nuvarande morakorsningen att sätta fart. 
 Segermo Entreprenad är baserade i Karlstad och 
ingår i den norska koncernen NRC Group. De fick alltså 
totalentreprenaden när det gäller arbetet med den nya 
sträckningen av E16 mellan Vansbro och Hulån tilldelad 
av Trafikverket. Några lokala underentreprenörer finns 
dock i arbetslaget, Joakim nämner bland annat en 
grävmaskinist. 
 – Totalt är vi 30 personer som jobbar just med det här 
projektet, säger han. A

Arbetet med den nya sträckningen av E16 
mellan Vansbro och Hulån löper på enligt 
planerna. 
 – Vi är igång med schakterna på östra sidan 
Skamsberget och äter oss in mot Vansbro, 
säger Joakim Bryntesson, platschef hos 
entreprenören Segermo Entreprenad. 

Vägbygget mellan Vansbro och Hulån
löper på enligt planerna

Bygget av den nya sträckningen mellan Vansbro och 
 Dala-Järna startades tidigare i höst och bland annat kommer 
det att bli en rondell i morakorsningen. 

I
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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

Säkrare väg både sommar och vinter är ett av syftena med den nya sträckan 
mellan Vansbro och Dala-Järna. 

Vansbro Next utser 
nya talanger inför 2018 
UNDER HÖSTEN HAR nomine-
ringen till Vansbro Next hållits 
öppen för nya talanger inför 
2018. Sista nomineringsdatum 
var 6 december och nu har 
styrelsen fullt upp med att utse 
talangerna som ska stöttas av 
Vansbro Next under nästa år. 
Årets talanger har varit Stefan 
Olsson, motocross, Moa Olsson, 
längdskidor, Emil Danielsson, 
löpning och Sebastian Jansson, 
konstflyg. På Vansbro Nexts 
facebooksida kan man följa 
talangerna under deras tränings- 
och tävlingsår. I början av nästa 
år presenteras 2018 års talanger. 
Vansbro Next går 2018 in på sitt 
femte år när det gäller att stötta 
unga lokala talanger inom idrott, 
kultur eller entreprenörskap. 
Vansbro Next är ett företags-
nätverk med lokal anknytning till 
Vansbro kommun med syfte att 
med gemensamma medel under 
ett gemensamt varumärke hjälpa 
unga talanger från Vansbro 
kommun i deras satsning. A

2017 års talanger som stöttats 
av Vansbro Next har varit Moa 
 Olsson, Stefan Olsson, Emil 
 Danielsson och Sebastian Jansson. 
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Trafikverkets vägbygge av ny sträcka 
Vansbro-Dala-Järna 

Startades Hösten 2017

Syfte Säkrare väg, ökad tillgänglighet och bättre miljö för närboende

Utför arbetet Segermo Entreprenad baserade i Karlstad har totalentre-

prenaden på bygget

Sträckans längd Idag 8,5 km, nya sträckningen blir 7 km

Vägen ska gå över Skamsberget, sedan nordväst om befintlig väg förbi 

Skamhed samt mellan byarna Ilbäcken och Duvnäs. I Hulån anläggs en 

planskild korsning med järnvägen. Därpå går vägen söder om befintlig 

väg och ansluter till denna vid Hulåns idrottsplats. 

Arbetet beräknas vara klart hösten 2018.

Läs mer på trafikverket.se!
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God Jul och Gott Nytt år!

- SERVICE
- SUPPORT
- PRISER
- SORTIMENT

Järnvägsgatan 56, Vansbro

BRA

J Ä R N H A N D E L  A B  

Massor av 
julklappstips!
Vi har presentkort.

Vansbro, tel. 0281-710 25

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

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

From Åhl of us to Åhl of you 
– en riktigt GOD JUL 

och ett GOTT NYTT ÅR!
www.adbildelar.se  Tel 0281-104 60

Ett klapptips 
– en klippklapp 
från Lilla Hårmetropolen!
tel. 0281-108 17

www.snoborggard.se 

           Följ oss på Facebook

Godaste julklapparna hittar du hos oss!
Diskarna fyllda med julbakat bröd
och godsaker! 
Välkomna!

Följ oss på Facebook och Instagram!

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

Tidningen Näringslivssamverkans redaktion 
önskar er alla en god jul och ett gott nytt år! 

Nästa nummer av tidningen kommer 27 mars, 

sista dag för annonsbokning 19 februari!
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NYA PROGRAMSERIER

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

NÅS 

DALA-JÄRNA

VANSBRO ÄPPELBO

I två nya serier, den ena är redan 

inspelad och den andra spelas in 

under 2018, får vi se Gunde Svan som 

programledare under 2018. Utöver 

det kommer även några nya avsnitt av 

Fångarna på fortet att sändas. 

EFTER TRE SÄSONGER av programmet I huvudet på 
Gunde Svan väntar ett par nya serier under nästa år. 
Riktigt vad de handlar om kan Gunde inte avslöja i 
skrivande stund, men han berättar också att det finns 
ett par nyinspelade avsnitt av Fångarna på fortet som 
kommer att sändas under 2018. 
 Mycket Gunde i teve nästa år alltså. Har han något 
mer på gång? 
 – Det räcker gott och väl med det som är, det har 
varit och är fullt upp med det, säger Gunde som kom-
pletterar programledarjobbet med jobb i skogen.
 I programmet I huvudet på Gunde Svan utmanade 
Gunde svenska idrottsprofiler, tränade med dem och 
utmanade dem i deras egen idrott. Programmet fick 
Kristallen 2014 i kategorin Årets livsstilsprogram.  Under 
åren efter sin skidkarriär har Gunde lett program som 
Fångarna på fortet, Bingolotto och Gladiatorerna. A Gunde Svan leder två nya programserier i TV4 under 2018. 

VANSBRO BIBLIOTEK

VANSBRO 

UTBILDNINGSCENTER

Mer Gunde Svan 
i teve 2018
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JULSPECIAL

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

Årets julklapp 2017 är elcykeln, en 
klimatvänlig och hälsosam julklapp 
presenterad av HUI Research. 
På Monark Exercise i Vansbro 

märks efterfrågan på elcykeln tydligt, både 
som årets julklapp men också tack vare statens 
subventioneringar av elcykeln tidigare i höst. 

ÅRETS JULKLAPP HAR utsetts av HUI sedan 1988. 
Valet av elcykeln i år motiveras med att elcykeln på kort 
tid gått från att vara en exklusiv vara till att nå en bred 
målgrupp. ”Elcykeln är en detaljhandelsprodukt som 
har stor potential att på djupet förändra samhällets 

infrastruktur och människors beteenden”, skriver HUI 
på sin hemsida. 
 I år beräknas det säljas cirka 50 000 elcyklar i Sverige, 
och det är dubbelt så många som förra året. Den 20 sep-
tember 2017 beslutade regeringen om en subventionering 
vid köp av elcykel med 25 procent på ett värde på cykeln 
på upp till 10 000 kronor. Subventioneringen ligger i 
2018 års statsbudget men ska gå att få retroaktivt för 
den som köpt elcykel från 20 september 2017. 
 – Det och att elcykeln blev årets julklapp märks 
tydligt här hos oss, säger Fredrik Birgersson, säljare på 
Monark Exercise i Vansbro. 
 – Vi har dels fyra modeller av Bianchis elcyklar i vårt 
sortiment och utöver det tillverkar vi en trehjulig elcykel 
som det är stor efterfrågan på, fortsätter han. 

Årets julklapp är en bra klapp för både miljö och 
hälsa. Kriterierna för att bli utsedd till årets julklapp är 
följande: 
• Produkten ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt 

intresse för året
• Produkten ska svara för ett högt försäljningsvärde 

eller säljas i stort antal
• Produkten ska representera den tid vi lever i

Årets julklapp 1988, det första året den utsågs, var en 
bakmaskin. Förra året var det VR-glasögonen. Mer att 
läsa om årets julklapp finns på www.hui.se. A

Fotnot: Subventioneringen från staten gäller även elmopeder och 
elmotorcyklar.
(Källa: hui.se, regeringen.se)

Monark Exercise i Vansbro tillverkar en trehjulig elcykel, 
och är återförsäljare av Bianchis fyra modeller av elcyklar. 

Elcykeln årets julklapp
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JULSPECIAL

EKOLOGISK POTATIS
till julbordet

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

God jul & gott nytt år

God Jul & 
Gott Nytt År!

Dala-Järna, tel. 0281-211 88

Tyger, garner 
och mängder av

tillbehör, samt en 
hel del färdigsytt.

Fantisera, bli 
inspirerad, hos …

Ekologisk hudvårdsserie 

ÄPPELBO BRYGGERI RÄKNAR med att tappa upp minst 
3 500 liter julmust på buteljerna i år. 
 – Det räcker kanske inte med det heller men vi gör så 
gott vi kan för att hinna med, säger Pea Eliasson, brygg-
mästare på bryggeriet. 
 Julmusten säljs på cirka 30 butiker runt om i länet och 
har blivit en riktig storsäljare. I närområdet finns den på 
Tempo i Äppelbo, Tempo i Nås, Ica i Vansbro och Hemköp i 
Dala-Järna. 
 Bryggeriet tillverkar också en alkoholfri lingonglögg som 
är omtyckt. Den säljs mest i delikatessbutiker och direkt på 
bryggeriet. Även enbärsdrickan och lingondrickan passar 
till julens måltider. 
 – Bland alternativen med alkohol passar vår öl Nitro 
Stout bra till julmaten, säger Pea. A

Högsäsong för julmust 
på Äppelbo Bryggeri

Äppelbo Bryggeri med bryggmästare Pea 
 Eliasson i spetsen producerar minst 3 500 liter 
av sin julmust inför julen. 

SÅ HÄR I JULETIDER har vi fått låna två foton ur Vansbro 
hembygdsförenings arkiv. Det ena föreställer ett vintrigt 
torg vid Westmans, Callebergs och Cykel & Sport och 
det andra godisutdelning av tomtarna på stationsplanen i 
Vansbro. Notera att Pressbyrån är öppen i bakgrunden. A

En fridfull 
jul och ett 

gott nytt år!
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NYA ARRENDATORER

E HAR PRECIS börjat 
installera sig på Snöå 
Bruk när tidningen 
hälsar på och börjar 

med att ursäkta sig över att de 
inte hinner med att erbjuda något 
julbord i år. Ett besök i den vackra 

miljön runt bruket är annars tradi-
tion för många i juletid. Tiden har 
inte räckt till, Gordon och Samuel 
tillträdde tidigare än planerat och 
driver därför flera projekt parallellt. 
Snöå Bruk är fullbokat med boende 
och aktiviteter under december så 

det är full fart i verksamheten även 
utan julbordet. 
 – Vi kommer i första hand att 
satsa på grupper och konferenser 
under början av nästa år, men också 
börja titta på vad man kan utveckla 
här i verksamheten, säger Gordon. 
 De ser redan nu många möjlig-
heter och brinner för att skapa 
mötesplatser och kombinera mat, 
musik och annan kultur i sina 
verksamheter. 
 – Vi jobbar för att hitta sätt för 
människor att mötas på ett enkelt 
och trevligt sätt. Platser som den här 
är perfekta för det, säger de. 
 – I kommunen här finns ju sedan 
de stora evenemangen, som Vans-
brosimningen och Flygfesten, och så 
tänkte vi satsa extra på påskhelgen 
som kompensation för det uteblivna 
julbordet, säger Gordon. 
 Både han och Samuel bor i 
Siljans näs med sina respektive 
familjer. De har jobbat ihop i tio 
år med olika projekt inom besöks-
näringen och restaurangbranschen. 
Nu får de chansen att lära känna 
Snöå Bruk innan det ska ut på 
försäljning hösten 2018 (enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2017-
11-28). Är förutsättningarna rätt 
kan Spejaren tänka sig att bli ägare 
till anläggningen då. 
 – Blir vi kvar kommer vi för-
modligen att utveckla boendet här 
ännu mer och kanske även restau-
rangdelen. Vi har många idéer och 
vill också jobba för att samarbeta 
med de företag och föreningar som 
bedriver verksamhet i omgivning-
arna, säger Gordon. 
 – Men först och främst ska vi ta 
hand om de gäster vi har över jul 
och nyår, och sedan ta tag i det nya 
året och våra planer inför det. A

Nya arrendatorer på 

Snöå Bruk
Samuel Stålhandske och Gordon Krmic med 

företaget Spejaren AB är nya arrendatorer på Snöå 

Bruk i Dala-Järna sedan november i år. Båda har 

lång erfarenhet av affärsutveckling och speciellt 

restaurangbranschen, och Samuel är dessutom kock. 

 – Snöå Bruk är en pärla som det går att utveckla 

mycket, säger Gordon. 

Samuel Stålhandske och Gordon Krmic från Spejaren AB är nya arrendatorer på 
Snöå Bruk i Dala-Järna. 

D
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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

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 

–

HR Förstärkning 
arrangerar 
 frukost-
boostar
LITE UPPLADDNING 
INFÖR nya året vill 
HR Förstärkning 
med Anna Frosch 
i täten mana till så 
här i slutet av 2017. 
I sitt arbete ute på 
företagen och även i 
sitt uppdrag som ord-
förande i Företagarna 
i Vansbro möter hon 
ofta företagare som skulle vilja ha ett 
forum för att prata företagarfrågor. 
Sagt och gjort, nu arrangerar HR 
Förstärkning tre frukostboostar i 
december. Den första arrangerades 
den 2 december, övriga två den 15:e 
och den 22:a. Det blir frukostbuffé 
och prat kring företagande i stort 
och smått, med tema efter önskemål 
från deltagarna. Finns intresset kan 
boostarna upprepas under våren. 

För mer info mejla 
anna@hrforstarkning.se. A

F7 HAR UNDER hösten drivit två 
utbildningar parallellt för företagare 
i kommunen. I träningsprogrammet 
Försäljningsutveckling som leds av 
affärscoachen Marcus Johansson 
från Affärsakademin får företagarna 
själva sätta upp relevanta mål för sitt 
företag och jobba med inom olika 
områden, exempelvis paketering 
och erbjudanden, tidshantering och 
kommunikation. Fyra företag har där 
fått möjligheten att under sex tillfällen 

få coaching anpassad till sin egen 
verksamhet.
 Under rubriken Inspiration & 
Workshop får deltagarna under 
fyra tillfällen lära sig mer om kreativ 
försäljning, kundbemötande och 
kundupplevelse, kreativ marknadsfö-
ring samt komfortzonen och personlig 
utveckling. Föreläsare och inspiratör 
är Anna Vallin Bauer från Brattegga 
AB. Utbildningen har tolv deltagare 
(bilden). A

Försäljningsutveckling och inspiration 
i F7:s regi
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UTBILDNING

Lärcentrum har under hösten sjösatt två utbildningar inom det så kallade 

Yrkesspåret – ett sätt att kombinera utbildning och sfi med praktik. 

 – Det är inom vård samt inom barn och fritid, berättar Annica Palm, rektor 

och utvecklingsledare på Lärcentrum. 

SOMRAS HADE VI ett 
reportage om så kallade 
prova-på-kurser inom vård-
yrkena samt inom kök som 

Lärcentrum arrangerade. De kurserna 
gav en inblick i yrkeslivet inom de 
branscherna under tiden som eleverna 
också studerade inom sfi. 
 Under hösten har två utbild-
ningar inom det så kallade 
Yrkesspåret lanserats, en utbild-
ningsmodell där eleverna får betyg 
och läser ordinarie gymnasiekurser. 
Utbildningarna inom Yrkesspåret 
kan anpassas lokalt utifrån hur 
behovet på arbetsmarknaden ser ut i 
den aktuella kommunen. 
 På Lärcentrum i Vansbro erbjuds 
två yrkesinriktningar. Den ena är 

Yrkesspåret för snabbare 
väg till arbetslivet

vård och den andra är barn och 
fritid. Vårdutbildningen är igång 
sedan mitten på augusti i år och har 
tolv deltagare. De läser gymnasie-
kurser på halvfart och kombinerar 
med språkstudier inom sfi, där de 
ska ha kommit till nivå C för att 
ha behörighet till Yrkesspåret. I 
utbildningen ingår praktik som görs 
på arbetsplatser runt om i kommu-
nen. 
 Utbildningen avslutas i början av 
juni lagom för att deltagarna ska 
kunna jobba som sommarvikarier 
inom vårdyrkena. 
 I utbildningen läser eleverna kur-
ser i bland annat  hälsopeda gogik, 
vård- och omsorgsarbete och 
psykologi. 

 I november startades den andra 
grenen inom Yrkesspåret på 
Lär centrum, den inom barn och 
fritid. Den har elva deltagare och 
avslutas den 21 juni. Här är ämnena 
exempelvis pedagogiskt ledarskap, 
lärande och utveckling samt 
hälsopedagogik. Eftersom eleverna 
är både från Malung och Vansbro 
finns praktikplatser i båda kommu-
nerna och det är inom fritidsverk-
samheten som det är aktuellt. 
 – Yrkesspåret är också ett 
samarbete mellan Lärcentrum och 
kommunens integrationsenhet, och 
kommunen bidrar exempelvis med 
läroböckerna, berättar Annica. A

Annica Palm, rektor och utvecklingsledare på 
Lärcentrum. 

I
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UTBILDNING

www.pwc.se/malung

Vi hjälper dig, kontakta oss i Malung.

Lärcentrum i Vansbro har under hösten startat två utbildningar inom Yrkesspåret – en inom vård och en inom barn och 
fritid. Eleverna kombinerar gymnasiekurser, praktik och sfi. På bilden eleverna på barn- och fritidsutbildningen, med lärarna 
Jonna Wahlström och Anna Jobs Bender (stående). 
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SAMARBETE SKOLA – INDUSTRI

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

Värdshuset Flottaren Vansbro

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

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

Julklapp? Hamam behandling inför vintern! 1195 kr
Bästa hälsoinvesteringen för din kropp & knopp!       

God jul & Gott nytt år!

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

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

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

KOMPETENSFÖR-

SÖRJNINGEN TILL 

DESSA företag är en 
ständigt aktuell och 

viktig fråga. Skola och industriföre-
tag har därför i årtionden samverkat 
för att få ungdomar att gå utbild-
ningar inom industri och teknik och 
har lyckats väldigt bra med det.
 Under dagen besöktes två 
industriföretag: Monark Exercise 
och Hydroforming Design Light. 

Landshövdingsbesök 
med fokus på samarbete skola–industri

Samarbetet mellan industriföretag i Vansbro kommun 

och industri- och teknikprogrammet på gymnasieskolan 

var i fokus när Länsstyrelsen med landshövding Ylva 

Thörn i spetsen besökte Vansbro kommun tidigare i höst. 

Bakgrunden är att Vansbro är den kommun i Dalarna 

som är mest beroende av de tillverkande företagen då 

industrisektorn står för 32 procent av arbetstillfällena i 

kommunen. 

Landshövding Ylva Thörn och Monark Exercises vd Andreas Hedbom. 
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SAMARBETE SKOLA – INDUSTRI

Öppettider: mån–fre 10.00 –18.00 (lunch 12.00 –13.30)
lör 10.00 –13.00

Vi önskar alla en god jul och gott nytt år!

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

Butiken är fylld med julklappar!
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

 Besöket fortsatte sedan på 
industri- och teknikprogrammet 
på VDUF (Västerdalarnas Utbild-
ningsförbund). Mats Gyllenvåg och 
Elin Öhrn, lärare på programmet, 
berättade om utbildningen och 
om samarbetet med näringslivet 
som också fört med sig att många 
ung domar söker till utbildningen. 
Därefter besöktes Ryggåsstugan där 
Roland Thorén och Janne Eriksson, 
representanter för Dala-Järna IK 

fanns på plats och lyfte frågan om 
föreningarnas och den lilla kommu-
nens utmaningar i att upprätthålla 
och investera i idrottsanläggningar 
och om vikten av samverkan och 
möjligheter till extern medfinansie-
ring. 
 Som avslutning på dagen gjordes 
ett besök på Snöå skidstadion. Där 
fick besökarna veta att stadion i 
nuläget används för träning och 
tävling i rullskidor, pistolskytte, 

Mats Gyllenvåg och två elever på industri- och teknikprogrammet informerade Ylva Thörn och Stina Munters om utbildningen. 

skidskytte, löpning och längdskidor. 
Dala-Järna IK Cykel anlägger just 
nu även en 900 meter lång så kallad 
XCE-cykelbana med utgångspunkt 
från stadion. 
 Från Vansbro kommun deltog 
under dagen Stina Munters, 
kommunalråd, Oscar Fredriksson, 
kommunchef, Oskar Lundgren, 
näringslivschef och Nils-Erik 
Edlund, kommunstyrelsen. A
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VI MÖTER

ÖR TVÅ ÅR sedan 
startade Sofie sitt företag 
som fotograf. Hon har än 
så länge en portabel ateljé 

i hemmet på Järnvägsgatan i Vans-
bro, men en av framtidsplanerna 
är en egen ateljé där all utrustning 
och rekvisita kan stå framme och få 
plats. Hon vill också sälja produkter 
som album och inramningar, och 
är en av dem som månar om att 
framkalla sina bilder. 
 – Jag älskar själv att bläddra i 
album och tycker att den typen av 
minnen är jätteviktiga, säger Sofie. 
 Utställningen på Ryggåsstugan 
är hennes andra på den platsen. 
Förra året ställde hon ut bilder med 
sina egna tolkningar av Game of 

”Världens roligaste jobb”

Helgen den 16–17 

december visar fotograf 

Sofie Enander sina 

fotografier på temat dans 

på Ryggåsstugan i Dala-

Järna. 

 – Jag tycker om 

att göra annorlunda 

grejer och utmana mig 

själv, säger Sofie som 

annars mest jobbar med 

företags-, familje- och 

barnfotograferingar.  

Med kameran som arbetsredskap. Sofie Enander startade sitt företag för två år 
sedan.

F



31

VI MÖTER

Thrones. Den här gången är det 
dansen som är i fokus. 
 – Jag vill försöka få fram både 
bredden i dansen och en stark 
känsla i bilderna, säger Sofie. 
2014 hade hon en utställning på 
temat ”I filmens värld”. 
 – Jag måste lyfta fram modellerna 
som gjort ett fantastiskt jobb för alla 
mina utställningsbilder, säger Sofie. 
Utställningarna är ett sätt att 
utvecklas och utmana sig själv, 
tycker Sofie. 
 Annars fotograferar hon ofta och 
gärna för företag eller familjefoton 
av olika slag. Hon har nyligen gått 
en utbildning i nyföddfotografe-
ring och vill satsa mycket på det 
 framöver. 

 Sin första systemkamera köpte 
Sofie 2011 och fotointresset vaknade 
under sista året på gymnasiet där 
hon gjorde ett projektarbete inom 
foto. 
 – Då kände jag att det är det här 
jag vill hålla på med, säger hon. 
Idag kompletterar hon jobbet i 
sitt företag med en 30-procentig 
anställning i Systembolagets butik i 
Vansbro och tycker det fungerar bra. 
Målet är att leva på fotograferandet 
på heltid. 
 Inför julen är det fullbokat i 
Sofies ateljé, mycket barnfotografe-
ringar och även familjer. Och en och 
annan hund kan det också bli. Och 
så utställningen då, under två dagar. 
Det är 14 bilder totalt som Sofie 

framkallat i A3-format. Motiven har 
inspiration från olika låtar och det 
är dans i alla möjliga former med 
modeller i olika åldrar och roller. A

Fotograf Sofie Enander ställer ut foton på temat dans på Ryggåsstugan i Dala-Järna under kommande helg. Bilderna har hon 
jobbat med under ett år. 

FÖRETAGSFAKTA 

Fotograf Sofie Enander
www.fotografsofieenander.se

Ägare Sofie Enander

Verksamhet Fotograf som 
erbjuder familje- och barn-
fotograferingar, företagsfoto 
med mera i studio eller enligt 
överenskommelse. 

Startades 2015



ANNA FROSCH 
tel. 0705-91 61 00 

e-post: anna@hrforstarkning.se

Strategiskta lösningar inom HR. 
Utbildning, föreläsningar och event.

 070-34 55 666

ALLT 
inom målning

ROT-
AVDRAG!

ALLT för simning 
och dykning.
Vattensportbutik

Vansbros största sortiment av tapeter.

Västerdalarnas trevligaste 
företagscenter

Lokalbehov kontakta oss på
tel 070-521 93 23

Journalistik • Pressfoto
Kommunikation

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

Välkommen att höra av dig!

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 070-678 73 87

cegebyggochmark@gmail.com

Din skog- och 
trädgårdsbutik

Försäljning, reparation och service

0281-141 44

Julstämning 
i Lokstallet

Välkommen!

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

webb: visitdalarna.se
telefon: 0771-62 62 62

Turistinformation

TURISTINFORMATION

070-491 06 31


