
samverkan
 NR 2 A 2019

i Vansbro kommunEN TIDNING SOM LYFTER NÄRINGSLIVET I VANSBRO

Thomas Bajer
– kreativt av träfiber

SID 24-25

Sofia Rågenklint  
– en företagare som följer sitt hjärta SID 6-9

Mässbilaga
Expo Vansbro

SID 27-30

Extra tjockt sommarnummer!



Mattias Christianson
0281-752 50
mattias.christianson@nlsvvansbro.se
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Oskar Lundgren
0281-752 54
oskar.lundgren@nlsvvansbro.se

• Nyföretagarrådgivning

• Frågor kring ditt befintliga företagande

• Diskutera utveckling av en idé

Vi arrangerar även företagarfrukostar, 
 föreläsningar och seminarier.

Välkommen 
att boka tid för besök! 

E FTER VANSBROSIMNINGEN I SOMMAR 
lämnar jag mitt uppdrag som generalsekre-
terare och ser tillbaka på stimulerande och 
utvecklande år både för mig personligen och 

för organisationen.  Det har varit en väldigt omväxlande 
och rolig resa sedan jag började jobba för Vansbro-
simningen 2010. Jag fick då i uppdrag av styrelsen att 
utveckla evenemanget och samtidigt göra det mera 
professionellt vilket jag tycker att vi lyckats bra med. 

En stor del av arbetet har också handlat om att göra 
Vansbrosimningen ledande i landet för utvecklingen 
inom öppet vatten-simningen. Vi har sett intresset och 
efterfrågan öka hos simmarna, något som legat oss 
varmt om hjärtat att bemöta. Under tiden som jag jobbat 
med Vansbrosimningen har öppet vatten-loppen i Sverige 
ökat från fyra stycken till idag ett 30-tal! Samarbetet 
med Svenska Simförbundet är en stor del i utvecklingen 
och vi kan numera vara en stolt nation när det gäller 
öppet vatten-simning. 

Vansbrosimningens egen organisation har också 
utvecklats hela tiden när det gäller både personal- och 
funktionärssidan. Själva eventet jobbar vi ständigt med 
att förnya och utveckla för att bibehålla nivå och att-
raktionskraft. Vansbro Öppen Älv, Vansbro Swimrun, 
Vansbro Vattenprovet och nu senast Vansbro 10 K är 
exempel på nya lopp som kommit de senaste åren. När 
det gäller till exempel kringaktiviteterna tror jag att det 
finns ytterligare kapacitet och utrymme för samarbete 
med både kommunen och näringslivet.  

Stimulerande möten och 
utveckling under åren i 
Vansbrosimningen

Det jag tar med mig för egen del från åren här i 
Vansbro är att jag lärt känna många nya människor som 
bidragit med många trevliga och stimulerande möten. 
Jag kommer att arbeta kvar inom Vansbrosimningens 
organisation med främst marknadsfrågor och sponsring. 
Jag lämnar med varm hand över till Thomas Viker som 
tillträder i höst. Jag önskar honom lycka till och vet att 
han kommer att klara uppdraget galant.

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

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

Redaktionsgrupp: Oskar Lundgren, Mattias 
Christianson, Conny Blixt, Susanne Hedberg 
Eriksson, Titti Lorentzson, Cayenne 
Cranning och Åsa Larsson.  

Text och foto: Fönsterbacken Media AB 
om ej annat anges

Formgivning/layout: Titti Lorentzson

Tryck: Sib-Tryck Holding AB

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

Sista annonsbokningsdag/
 utgivningsdag 2019: 
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Nummer 4 30 oktober/9 december

Redaktionsadress: 
Fönsterbacken Media AB
Magasinsvägen 1
786 33 Vansbro

Upplaga: 5 000 ex

Distribution: Till alla hushåll, fritidshus 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: Sofia Rågenklint, programledare 
i SVT för bland annat Fråga veterinären 
och Auktionssommar. Foto: Magnus Liam 
Karlsson/SVT.

Läs tidningen Näringslivssamverkan 
på internet! www.vansbro.se

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

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

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

Ditt företagande blir 
enklare om du är 
medlem i Företagarna

NYSTARTAT

MARIA HAR BLOGGAT OM inred-
ning sedan 2008 och sett utveck-
lingen gå mot kortare texter och 
mer fokus på bilden. Att ha många 

Blogg och Instagramkonto  
har blivit företag för Maria
Maria Hagström i Nås är en av Sveriges populära 
inredningsbloggare och instagramprofiler. Hon följs 
av 21 000 personer på Instagram och även bloggen 
är mycket välbesökt. Maria kombinerar blogg och 
instagramkonto med jobbet som lärare.

följare och läsare betyder också 
möjligheter till betalda samarbeten 
med företag som vill visa produkter i 
blogg och på instagramkonto. 

– Bloggen blir uppdaterad lite spo-
radiskt allt efter hur jag har tid. Det 
är enklare att uppdatera Instagram, 
där är det kortare texter och mer 
direkta inlägg, säger Maria. 

De flesta inläggen handlar om 
bostadshuset i Nås och livet kring 
det och familjen med två döttrar och 
maken Peter.

Tack vare bloggandet har hon fått 
nya vänner, och ett stort nätverk av 
kontakter med andra inrednings-
intresserade. Hemmet i Nås har 
gått att läsa om i flera inrednings-
tidningar, som Allt i hemmet och 
Lantliv. 

Marias instagramkonto heter 
mariahagstrom_ och hennes blogg 
kan du läsa på:  
mariahagstrom.vimedbarn.se/

MARIA VELAZQUEZ VENEGAS, Vansbro – sport- och fritidsskolor

E & Y BUTIK HB, Vansbro – livsmedelsbutik

MOHAMMAD SANTALI, Dala-Järna – frisörsalong

 Fler nystartade företag
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FÖRETAGSKLIMAT

SLUTET AV MAJ SAMLADES politiker och 
företagare på Flottaren i Vansbro för att ta del av 
enkätresultatet. Elisabeth Sandberg och Tobias 
Adielsson från Svenskt Näringsliv redovisade 

svaren som visade att politiker och företagare var rörande 
överens om vilka frågor som var viktigast för företags-
klimatet: bostadsförsörjning, infrastruktur och IT samt 
kompetensförsörjning. Överlag var omdömena positiva 
när det gäller företagsklimatet från både företagare och 
politiker, så positiva att Vansbro visar bäst resultat i länet. 
Det ger en fingervisning om att Vansbro kommer att 
hamna högt upp i den ranking av landets kommuner som 
Svenskt Näringsliv släpper i september i år. 

– Mycket glädjande, sade Oskar Lundgren, närings-
livschef i Vansbro. 

– Enkätsvaren är egentligen det viktigaste för oss, 
där är det företagarna själva som bedömer vårt arbete. 
Det är det enda vi kan påverka i jämförelse med övriga 
kommuner i rankingen, säger han vidare.

Rankingen väger nämligen också in statistiska faktorer 
som exempelvis infrastruktur, närhet till flygplats, geogra-
fiskt läge och andra parametrar som är svåra att påverka.

Om man ska omsätta Vansbro kommuns näringsliv i 
siffror så finns det totalt 1880 anställda i företagen. Det 
genererar 477 miljoner kronor skatt per år till kommunen.  
En betydande del av välfärdskontot. Att ha ett gott 
företagsklimat kan då betyda att företag vågar satsa och 
anställa som det visats exempel på i Vansbro kommun 
de senaste åren. Om alla Vansbros företag skulle anställa 
ytterligare en person skulle det exempelvis generera 
skatteintäkter motsvarande 196 förskoleplatser och 74 
underskötersketjänster. 

Vansbro har bästa  
företagsklimatet i Dalarna 
– tycker företagarna själva
Varje år ställer organisationen Svenskt Näringsliv 
frågor till företagare i landets kommuner om 
företagsklimatet i deras hemkommuner. I Vansbro 
har i år 98 företagare svarat på den senaste 
enkäten och även kommunpolitiker har fått 
enkätfrågorna. Svaren visar att företagsklimatet 
är gott med den här undersökningens mått mätt. 
4,2 landade betyget på, på en 6-gradig skala. Det 
är bäst i Dalarna och det bästa betyg Vansbro 
kommun någonsin fått.

Nu fortsätter arbetet med att utveckla företagsklimatet. 
Bland annat med en ny näringslivsstrategi, ett arbete som 
startar i höst. 

– Då ska vi till exempel bestämma om den här enkäten 
är ett bra mätverktyg för oss att arbeta efter, vilket jag 
tycker, säger Oskar. 

Under året som gått sedan den förra enkäten gjordes 
av Svenskt Näringsliv har till exempel också projektet 
Främjande myndighetsutövning pågått. Där ingår Vans-
bro och fyra andra dalakommuner och projektet syftar 
till att förenkla för företagare när det gäller exempelvis 
ansökningar och tillstånd samt att utveckla servicen och 
dialogen mellan företagare och kommun.

Framtidens utmaningar för Vansbro är ungefär 
desamma som för många andra kommuner. 

– Hur vi skapar en attraktiv bygd som människor 
väljer att flytta till, och hur vill vi att bilden av Vansbro 
ska vara framöver, summerade Vansbros kommunalråd 
Stina Munters. A

Läs mer om Svenskt Näringslivs enkät på:
foretagsklimat.se.

Vansbro har Dalarnas bästa företagsklimat enligt enkätsva-
ren i Svenskt Näringslivs årliga undersökning som presen-
terades på Flottaren i slutet av maj. Från vänster på bilden: 
Mattias Christianson, näringslivsutvecklare, Näringslivs-
samverkan, Conny Blixt, ordförande Näringslivssamverkan, 
Stina Munters, kommunalråd (C), Tobias Adielsson, Svenskt 
Näringsliv och Oskar Lundgren, näringslivschef. 

I
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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
 CAD 3D och omkonstruktionsarbeten

Svetslego AB, Fabriksvägen 6,  786 33 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, 786 33 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, 786 33 VANSBRO
Tel: 0281-304 00, e-post: info@swedeelec.se, www.swedeelec.se

Kundanpassade lösningar 
för industrin.
Industridatorer, hand-
terminaler, kraftgivare, 
data kommunikation, programvaror.

Profcon AB, Fabriksvägen 8, 786 33 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

GOLVET ÄR GJUTET, FÖNSTREN PÅ PLATS och nu 
fortsätter arbetet med att färdigställa bygget av Lykos 
nya lagerlokaler om 13 000 kvadratmeter strax utanför 
Vansbro. Under våren 2020 ska inflyttningen i lokalerna 
vara klar och under hösten installeras automationen för det 
helt robotiserade lagret. A

Säljkurs för konsthantverkare 
och konstnärer

I BÖRJAN AV MAJ 
arrangerade Konstfören-
ingen Färg och Form till-
sammans med Närings-
livssamverkan en säljkurs 
för konsthantverkare och 
konstnärer på Snöå Bruk 
i Dala-Järna. Lisa Tofft, 
konstnär från Österlen i 
Skåne höll i kursen som 
bland annat innehöll 
konkreta säljtips, råd om 
säljkanaler samt teori 
och praktik kring varu-
märke. Ett 25-tal konstnärer och konsthantverkare deltog 
och var mycket nöjda med dagen. Det planeras också för 
en uppföljning av kursdagen i höst. 

Lisa Tofft har sin ateljé och butik i Svinaberga utanför 
Kivik. Hon är silversmed men skapar även i textil och andra 
material, och det är konst med budskap. Hon är uppväxt 
i en företagarfamilj och erbjuder som komplement till sin 
skapande verksamhet även säljkurser. A

Lykos nya  
lagerbygge tar form
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OFIA SYNS OFTA i tv-rutan och är kanske 
bekant från program som Auktionssommar, 
Djursjukhuset och Fråga veterinären. Bakom 
det som syns i tv ligger hårt arbete med 

förberedelser, långa inspelningsdagar och research.  
Under sommaren är hon till exempel ute på turné med 
programmet Auktionssommar. 

– Då kör vi inspelning tidigt på morgonen, lunch på 
stående fot och full spurt fram till kvällen då vi äter 
middag och har kvällsmöte, berättar Sofia. 

– Jag är rätt mör efter några veckors inspelning men 
det är värt det alla dagar i veckan. 

– Teamet är som en stor familj på turné. Alla är lika 
viktiga och alla gör sitt bästa. Sedan har vi väldigt roligt 
ihop och det är också det som gör att vi orkar hålla det 
höga tempot som krävs, säger hon. 

Programledaruppdraget i Auktionssommar är alltså 
ett av Sofias uppdrag. Förutom exempelvis Djursjukhu-
set och Första hjälpen har hon också lett barnprogram-
men Söndag med Sofia och Brottsligt. Den sistnämnda 
serien har också blivit bok under Sofias penna. 

– Det är en faktabok som vänder sig till barn och 
ungdomar men jag har förstått att även vuxna har haft 
en stor behållning av den, säger Sofia. 

I boken får läsaren bland annat följa insatsstyrkans, 
hundförarens och kriminalteknikernas spännande 

S

Sofia Rågenklint 
Äppelbobördiga Sofia Rågenklint är 
egen företagare sedan 20 år tillbaka 
och har svårt att tänka sig något annat. 

– Fördelen är att jag bestämmer 
över min egen tid, säger Sofia som 
sedan 2011 jobbar mycket för SVT 
som programledare, men hon skriver 
också en del och tar uppdrag som 
konferencier.

arbete. Hon beskriver även vad som är brottsligt och 
vilka konsekvenser och straff det kan bli, och även om 
livet i fängelse och om rättegångsprocessen. 

Sofia jobbar också som konferencier och moderator på 
uppdrag av olika företag och organisationer. Hon har 
även spelat musikal och medverkat i lustspel. 

– Jag tycker det är roligt med nya utmaningar och 
tycker det mesta är intressant. 

– Min drivkraft är att behöva ”vara på tå” och att 
alltid prestera på topp då det gäller, det ger hela tiden 
möjligheterna att utvecklas, säger Sofia.  

– Jag gillar också att vara min egen chef, fortsätter hon. 
Nackdelen med att vara företagare är ångesten som 

kan dyka upp mellan projekt tycker Sofia. I väntan på 

– En företagare som följer sitt hjärta

REPORTAGE
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nästa uppdrag när funderingarna över både ekonomi 
och själva jobbsituationen dyker upp.  

– Om jag kan välja vill jag ha möjlighet att jobba 
intensivt i perioder för att sedan kunna ha en samman-
hängande ledighet, säger Sofia. 

– Jag vill kunna spendera så mycket tid det bara går 
med familjen och framför allt med barnen så länge de 
har intresset att hitta på saker tillsammans. 

– Så jag övar fortfarande, efter 20 år, på att ha tilltro 
till att uppdragen trillar in och det har de ju gjort och 
gör det fortfarande, skrattar Sofia. 

Sofia får oftast sina uppdrag efter att ha blivit rekom-
menderad av en kund till en annan. Hon har ingen agent 
utan sköter alla bokningar och all administration själv. 

Hon har inte ens haft en hemsida, men jobbar på det för 
tillfället.

– Instagram och Facebook är däremot inte mina 
största intressen, mer än att jag tycker det är roligt att 
ha kontakt med både vänner och tittare.

– Jag borde väl göra mer där men det måste också 
kännas rätt i hjärtat vilket gäller allt jag gör, säger Sofia. 

En vanlig dag på jobbet finns egentligen inte för Sofia. 
Ingen dag är nämligen den andra lik. Inför ett konfe-
rencieruppdrag gör hon research, skriver manus och 
sedan ringer hon till både föredragshållare och gäster 
för att kolla att alla är på banan och skapa en bekväm 
stämning inför uppdraget. 

– Det är också för att jag ska kunna prestera mitt bästa 

Just nu jobbar Sofia med programmet Auktionssommar för SVT.
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Lunch ons - lör 11-14
26 juni - 3 augusti
105 kr

Även sallad, toast, 
smörgåsar, fika, tårta, 
smörgås tårta, catering
Se vår meny 
och öppettider på:
ryggasstugan.com
070-261 66 93

för att få tillställningen så varm och underhållande som 
möjligt. Det är kul att ta ut svängarna lite och locka 
till skratt trots att ämnet i vissa fall kan vara allvarligt, 
berättar Sofia.

Programledaruppdragen för ju med sig ett kändisskap 
som liksom kommer på köpet, vare sig man vill eller 
inte. Det har dock aldrig varit en strävan för Sofia att bli 
”känd”. 

– Jag älskar att stå på scenen. Det är en härlig känsla 
när jag är ett med min publik, säger hon. 

Hon tycker om när människor kommer fram och 
pratar, kanske speciellt när det är barn. 

– Jag minns när vi spelade in tv-programmet Första 
hjälpen på Gotland. Efter att precis ha avslutat en 
mening i kameran så kommer det en liten tjej springande 
och hoppar rakt upp i famnen på mig. 

– Hon hade sett alla mina barnprogram och ville ha en 
kram. Jag blev både rörd och lycklig, säger Sofia. 

– Sedan ser jag mig inte som en kändis. Mitt jobb är 
att synas men annars är jag nog ganska privat. Jag umgås 
med de jag alltid har umgåtts med, samtidigt som jag 
såklart inte stänger dörren för nya vänner, men det måste 
finnas tid för det också, konstaterar Sofia. 

När hon är ledig mellan inspelningar och uppdrag 
umgås hon helst med nära och kära, lagar mat, läser 
böcker, promenerar och återhämtar sig. Hon åker gärna 
hem till Äppelbo och hälsar på mamma, mormor och 
vännerna där. 

– Jag lyfter gärna fram Äppelbo och landsbygden och 
allt den har att erbjuda om jag får chansen. Jag gillar 
naturen, människorna, stillheten och tempot. Där anses 
det fullkomligt normalt att faktiskt kunna bjuda på ett 
leende och säga hej, säger Sofia och skrattar. 

Framtiden då i den del av mediabranschen som Sofia 
jobbar i? 

– Det finns många duktiga programledare så det är 
klart att konkurrensen är hård, men så är det förmodligen 
i alla branscher. 

– Inget jobb är självklart och alla är vi utbytbara. Jag är 
tacksam för alla år jag har fått jobba som programledare 
men om den dagen kommer då ljuset släcks är det heller 
ingen katastrof. 

– Livet är fullt med möjligheter om man är beredd att 
jobba hårt och att ta vara på dem. Jag tar inget för givet, 
avslutar Sofia. A

Jag lyfter gärna fram 
Äppelbo och landsbygden 

och allt den har att erbjuda om 
jag får chansen.

REPORTAGE
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ÅRETS FÖRETAGARE

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

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

Sommarens höjdpunkt!
#vansbrosimningen

29 juni Vansbro Triathlon

30 juni Vansbro 10K

30 juni Vansbro Swimrun

5 juli Vansbro Halvsim

5 juli Vansbro Vattenprovet

5 juli Vansbro Öppen Älv

6 juli Vansbrosimningen

7 juli Vansbro Kortsim

7 juli Vansbro Ungdomssim

7 juli Vansbro Tjejsim

29 juni - 7 juli 2019

i

vansbrosimningen.se/program

Arenan: tävlingskansli, restaurangtält, sportbutik, mässa.
Mässa: utställning och försäljning.
Sportbutik: försäljning och våtdräktsuthyrning.

Vilken folkfest - Var med du också!

PRISET DELADES UT AV Företagarna i Vansbros 
ordförande Cayenne Cranning. Motiveringen för Årets 
företagare, Munters Bygg AB, löd så här: 

”Årets Företagare i Vansbro kommun år 2019 har 
genom många års arbete byggts upp till en stabil 
organisation där de erbjuder helhetslösningar inom 
byggbranschen samt förmågan att skapa nöjda kunder 
och medarbetare. Företaget har genom sitt strategiska 
tänkande ökat omsättningen under fler år samt bidragit 
med stöd till det lokala näringslivet.” 

Linn Danielsson som driver Ryggåsstugan i Dala-Järna 
fick ta emot utmärkelsen Årets unga företagare. Motive-
ringen löd: 

”Årets Unga Företagare i Vansbro kommun år 2019 
har med sitt driv och tänk skapat en mötesplats för 
alla. Med hög kunskap och vilja strävar företaget efter 

Företagare prisades på gala
Företagarnas utmärkelse Årets företagare respektive Årets unga företagare 2019 
delades ut under evenemanget En stjärnspäckad kväll på Vansbro teater i slutet av 
maj. Pristagare blev Andreas och Fredrik Munters från Munters Bygg AB och Linn 
Danielsson från Ryggåsstugan. Båda företagen med bas i Dala-Järna.

att hitta bra idéer och lösningar för alla sina gäster där 
företaget erbjuder ett attraktivt, välfyllt och lockande 
sortiment med allergivänliga produkter.”

Stort grattis säger vi till de båda företagen! A

Årets Företagare Andreas och Fredrik Munters, Munters 
Bygg AB och Årets Unga Företagare Linn Danielsson, Rygg- 
åsstugan flankeras av Cayenne Cranning och Sofie Enander 
från Företagarna i Vansbro. 
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Läs mer om Munters Bygg på sidorna 12-13.
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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

Fantisera, bli inspirerad, hos …

Tyger, garner och mängder av tillbehör, samt en hel del färdigsytt.

Dala-Järna, tel. 0281-211 88

Simma lugnt!
Koppla av med ett sy-, stick-, virk-  

eller broderiprojekt.

Skön sommar önskas er!
Välkomna!

LINDA HAR JOBBAT INOM ASPIA (tidigare PWC) i 16 
år och sett verksamheten utvecklas både mot det mer 
digitala, men också rent yrkesmässigt och det har också 

Alla kunder trivs hos Aspia
Aspia som bland annat erbjuder tjänster inom 
redovisning och rådgivning har närmast sitt kontor 
i Malung, och många kunder i Vansbroområdet. 

– Vi jobbar också gärna ute hos kunder i området 
under kortare och längre perioder, säger Linda 
Täpp, områdeschef för Aspia i norra Dalarna.

blivit mer jämställt inom branschen. 
–  Tidigare var det ofta män som jobbade som reviso-

rer och redovisningskonsulter, där ser vi att det är fler 
och fler kvinnor idag och ganska jämställt, säger Linda. 

Den digitala utvecklingen har förändrat arbetet på ett 
positivt sätt, och kanske framför allt för kunderna som 
får tillgång till hela det system som Aspia har rikstäck-
ande i sin verksamhet. 

– Det gör att jobbet går snabbare och mer enkelt idag 
och att kunden också kan logga in och se sina siffor och 

Vi hjälper dig med 
trycksaker, webbsidor, 
och kommunikation i 
sociala medier. 

070-777 51 05
carina@konstig.com
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REPORTAGE

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

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

Simm

LANTLIGT BOENDE • tel 070-537 49 21

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

Äppelbo

Friggebod • Lägenheter • Hus • Husvagns- och tältplatser

SLANG OCH LEDNINGSK OMPONENTER

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

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

 

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

redovisningar direkt via sin egen dator, säger Linda. 
På kontoret i Malung jobbar femton personer, varav 

fem personer är auktoriserade redovisningskonsulter, 
ett yrke som fått högre status de senare åren. Det krävs 
mer utbildning och därmed mer kvalitetssäkring för 
dessa idag, och de kan sägas mer och mer komplettera 
revisorerna. Aspia erbjuder redovisning som bokslut, 
bokföring, deklarationer, lönehantering och rådgivning. 

– Vi intresserar oss för och stöttar gärna det lokala 
näringslivet där vi finns, det gynnar både oss och 
företagen i området, säger Linda. 

– Vi tycker det är det roligaste som finns, och det allra 
roligaste är att komma nära kunderna i både framgång 
och motgång, säger Linda. 

– Om jag skulle ge några goda råd till företagare när 
det gäller ekonomin skulle jag säga att ordning och reda 
är A och O, och att det är viktigt att sätta sig in i det 
digitala eftersom alla blir mer eller mindre tvingade till 
det, säger Linda. 

– Man kan väl sammanfatta det som att det många 
tycker är jobbigt med företagandet och ekonomin tycker 
vi här på Aspia är roligt, avslutar Linda. A

<< Aspia i Malung erbjuder sina tjänster inom redovisning 
och rådgivning till kunder i Malung och Vansbro.

Linda Täpp

FÖRETAGSFAKTA 
Aspia
www.aspia.se

Ägare: huvudägare är K Investment Partners

Startades: Aspia är nystartat, men sprunget ur 
PWC som grundades redan 1849

Verksamhet: redovisning, lön och HR, rådgivning

Antal anställda: 35 i distriktet Norra Dalarna, 15 
på kontoret i Malung och 1450 anställda i hela 
landet.
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UNTERS BYGG ÄR ETT renodlat 
familjeföretag som grundades av Erik 
Munters 1985 och togs sedan över av 
sönerna Daniel, Andreas och Fredrik 

2001. Daniel är idag passiv ägare. Andreas och Fredrik 
jobbar båda i organisationen och har gjort det sedan 
tonåren. 

– Vi vet inget annat, säger de och skrattar lite som 
svar på frågan om hur det är att jobba så tätt ihop som 
bröder. 
Idag har företaget 43 anställda och erbjuder allt inom 

Från 20 till 40  
anställda på  
fem år

Munters Bygg AB i Dala-Järna, nyligen utnämnda till Årets Företagare i 
Vansbro kommun, har fördubblat antalet anställda de senaste fem åren. 

– Vi vände på begreppen och såg till att vi hade bra kompetens först 
och då kom jobben, berättar bröderna Andreas och Fredrik Munters som 
driver företaget.

bygg: nybyggnation, renoveringar, stora hallar och även 
mindre byggjobb hos privatpersoner. De flesta uppdra-
gen finns inom kommunen, men jobben i Leksand ökar 
också stadigt. 

– Det är riktigt roligt att få jobba med större entre-
prenader och vara delaktiga i hela byggprocessen, säger 
Fredrik. 

Företaget har egna snickare, murare, målare, plåt-
slagare och rörmokare. När det gäller elinstallationer 
samarbetar de med andra lokala företag. 

För fem år sedan började de fundera över hur de skulle 

M

REPORTAGE

Andreas och Fredrik Munters driver Munters Bygg AB i Dala-Järna.
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Ring för mer info!
070-523 32 50

anna@stadohemservice.se

Utnyttja

     RUT-avdraget!Får du tiden att räcka till?
Ekonomi • Administration

Deklarationer

070-228 02 38 

Produktion av bl.a. broschyrer, 

REKLAMBYRÅN
som använder hela färgskalan

Gluten- och mjölkfria 

Ring för mer info!
070-523 32 50

anna.ivars@lokstallet.net

UTNYTTJA 

RUT-AVDRAGET!

Fastighetsbolaget 
i Vansbro AB

Västerlånggatan 2
Tel 070-523 32 50

Lediga lokaler i centrala Vansbro

Fastighetsbyrån  
Vansbro & Gagnef

tel. 0241-520 10  
www.fastighetsbyran.se/gagnef

FÖRETAGSFAKTA 
Munters Bygg AB
www.muntersbygg.se 

Ägare: Fredrik, Andreas och Daniel Munters

Startades: 1985 av Erik Munters

Verksamhet: allt inom bygg, från större helentre-
prenader till renoveringar och byggen av villor 
och hallar. 

Antal anställda: 43

få företaget att växa, och gjorde då kanske lite tvärtemot 
andra organisationer. 

– Istället för att vänta på vad kunderna frågade efter 
och söka personal utifrån det, anställde vi personer med 
bra kompetens och gick ut med vad vi har att erbjuda. 
– Efter det har vi växt otroligt bra. Idag är vi dubbelt så 
många anställda som 2014, berättar Fredrik. 

De brottas dock idag, precis som många andra företag 
i kommunen, med svårigheterna att hitta tillräckligt 
med personal med rätt kompetens och erfarenhet till sitt 
företag. 

– Det är i och för sig inte något mål i sig att företaget 
ska öka ännu mer personalmässigt, men vi behöver 
såklart se framåt, säger Andreas. 

– Vi anställer ibland elever från byggprogrammen 
direkt när de är färdiga med sin utbildning och vi har 
bra samarbeten med Arbetsförmedlingen och Galaxen 
när det gäller personer med behov av anpassning i 
arbetslivet, säger Fredrik. 

Just nu har de annars inga stora planer för fram-
tiden mer än att det ska fortsätta rulla på med jobb 
och det ser mycket bra ut framöver. Miljötänk och 
arbetsmiljöfrågor för personalen finns alltid med i det 
som ständigt utvecklas och uppdateras. Det kommer 
att investeras i elbilar, och sedan länge återvinns och 
sorteras material i största möjliga mån. 

Ramavtalen med Vansbro kommun och Vansbrohem 
är viktiga delar i verksamheten även framåt. De har så 
smått börjat titta på om solceller kan vara en framtids-
produkt för Munters Bygg, men än så länge är det mest 
funderingar. 

–  Det finns en efterfrågan, och om vi satsar på det ska 
vi göra det bra, säger Fredrik.

– Vår största tillgång i företaget är vår personal. 
Många har jobbat här sedan företaget startades, avslutar 
han. A
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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.

Vansbro – Mora – Leksand   0247-135 85 (vxl.)  info@adleva.se   www.adleva.se

ETT HÅLLBART ARBETSLIV 
I HELA DALARNA

Smärtkliniken Dalarna i nya lokaler
SMÄRTKLINIKEN DALARNA HAR 
bytt lokaler och flyttat till Järnvägs-
gatan. Smärtkliniken behandlar 
bland annat artroser, diskbråck, 
nervsmärtor, idrottsskador, belast-
ningssmärtor i rörelseapparaten, 
fibromyalgi, menssmärtor, muskel- 
smärtor, migrän och gikt. Kliniken 
drivs av Åke Enander, legitimerad 
sjuksköterska och smärtbehandlare. A

Utvecklingsprojekt inom 
handeln i höst

EFTER SOMMAREN KOMMER företagen inom handeln 
i Vansbro kommun att bjudas in att delta i projektet 
Hållbar handelsutveckling i staden 2.0. Vansbro är 
en av kommunerna i det gemensamma projektet där 
Filipstad, Forshaga, Karlstad, Kristinehamn, Sandviken,  
Säffle och Torsby ingår. Projektet ägs av Region 
Värmland och pågår till och med 31 december 2021, och 
har som syfte att stärka, utveckla och hitta nya vägar 
till försäljning genom digitalisering och kunskaper om 
affärs- och butikskoncept. De små och medelstora före-
tag som deltar i projektet på de olika orterna kommer 
att erbjudas kostnadsfri rådgivning och aktiviteter inom 
omvärldsbevakning, hållbarhet, koncept med mera. 

– Vi kommer att bjuda in till en första träff med kom-
munen företag inom handeln efter sommaren, säger 
Mattias Christianson på Näringslivssamverkan. A

RYGGÅSSTUGAN UTÖKAR SIN MENY med luncher i 
sommar. Det är ett steg i deras utveckling där målet 
är att utöka menyn till fler maträtter. Kock på Ryggås-
stugan är Daniel Helin. Han har tidigare arbetat bland 
annat på Green Hotel i Tällberg och har stor erfarenhet 
av både luncher och större middagar. A

Ryggåsstugan 
serverar sommarluncher
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Hur gick det med Vansbros ekonomi?

Uppfyllde vi målen?

Hur gick det för de olika verksamheterna?

Vad hände i Vansbro 2018?

Hur ser Vansbros framtid ut?

Hur gick det med Vansbros ekonomi?
Resultatet för Vansbro kommun 2018 blev ett under-
skott på 13,5 miljoner kronor. Orsaken är främst att 
kostnaderna blev betydligt högre än budgeterat, bland 
annat på grund av lägre intäkter för asylsökande barn, 
höga kostnader inom socialt stöd och omsorg och stora 
kostnader för gymnasiesamverkan med Malung-Sälen 
genom VDUF. 

Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Resultaträkning    
tkr Kommunen  Sammanställd redovisning

Utfall

 2018-12-31 

Utfall

 2017-12-31 

Utfall

 2018-12-31 

Utfall

 2017-12-31 

Verksamhetens intäkter 106 488 112 246 228 338 232 409

Verksamhetens kostnader – 515 518 – 509 532 – 625 608 – 616 489

Avskrivningar – 14 517 – 15 168 – 23 244 – 23 461

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 423 547 – 412 454 – 420 514 – 407 541

Skatteintäkter 279 214 277 648 279 214 277 648

Generella statsbidrag och utjämning 128 722 130 351 128 722 130 351

Finansiella intäkter 3 946 3 038 3 692 2 752

Finansiella kostnader – 1 842 – 2 200 – 3 248 – 4 096

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER – 13 507 – 3 617 – 12 134 – 886

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Skattekostnader – 34 – 34

Uppskjuten skatt – 67 – 532

ÅRETS RESULTAT – 13 507 – 3 617 – 12 235 – 1 452

De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2018. 
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Verksamhetens nettokostnader ökade med 11 miljoner 
(2,7 procent), till 423,5 miljoner kronor. Kommunens 
huvudsakliga intäkter – skatter, statsbidrag och 
 utjämningsbidrag och fastighetsavgifter – var  däremot 
samma som 2017, 408 miljoner. Det innebar att 
kostnad erna som andel av kommunens intäkter ökade 
till 101,1 procent. Kommunen har alltså haft högre 
kostnader än intäkter, vilket inte är hållbart på sikt.

Härifrån fi ck kommunen sina pengar 2018
79 %  Skatter och generella statsbidrag
12 %  Riktade statsbidrag
9 %  Avgifter och ersättningar kommunen får för 
 sina tjänster (förskoleavgifter, renhållningstaxor   
 med mera)

Vart gick skattepengarna?
Varje hundralapp i skatt använde vi så här

39,99 kr   Socialt stöd och omsorg
21,99 kr   Utbildning, kultur och fritid
19,41 kr   Kommunkansli, intern service och integration
11,45 kr   Västerdalarnas utbildningsförbund
5,07 kr   Samhällsbyggnad
0,82 kr   Kommunstyrelsen
0,79 kr   Kollektivtrafi k
0,22 kr   Överförmyndare
0,12 kr   Revisorer
0,10 kr   Kommunfullmäktige
0,02 kr   Jävsnämnd
0,02 kr   Valnämnd

Uppfyllde vi målen?
Vansbro kommun har fem övergripande mål utifrån 
olika perspektiv: medborgare och kunder, framtidstro 
och utveckling, medarbetare, förvaltningsutveckling 
och ekonomi i balans. Varje mål mäts genom fl era 
indika torer som vi väger samman för att bedöma 
målupp fyllelsen. Av de övergripande målen uppfylldes 
fyra delvis, men målet om en hållbar ekonomi uppfyll-
des inte. Bland indikatorerna nådde vi godkänt när 
det gäller medborgarnas förtroende för myndighets-
utövningen, jämlikhet, delaktighet och infl ytande för 
personer med funktionsnedsättning, ett bra mottag-
ande av ensamkommande barn och unga, samt att bara 
låna till stora och långsiktiga investeringar.

Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Hur gick det för de olika 
verksamheterna?
Utbildning, kultur och fritid
Utbildning, kultur och fritid redovisade ett underskott 
på drygt 4 miljoner kronor, främst på grund av minskat 
bidrag från Migrationsverket.

Skolan fortsatte arbetet med projektet Nyanländas 
lärande med bidrag från Skolverket. Fritidsgården 
arrangerade framgångsrikt skolavslutningen i egen regi 
och utökade verksamheten med fl er sommaraktiviteter.

Socialt stöd och omsorg
Socialt stöd och omsorg redovisade ett underskott på över 
20 miljoner kronor. Individ- och familjeomsorgen stod 
för nästan 16 miljoner av underskottet på grund av fl er 
placeringar och högre kostnader för ekonomiskt bistånd.  

Den nya LSS-gruppbostaden Spiken blev klar med 
sex lägenheter. Café Unikum startade som en del av 
Aktivitetscentrum, för personer som står utanför 
arbetsmarknaden. 

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad redovisade ett överskott på drygt en 
halv miljon kronor. Försäljning av skog gav 1,9 miljoner 
mer i intäkter än budgeterat. 

Räddningstjänsten hade mycket att göra under året, 
dels på grund av sommarens torka och mycket höga 
brandrisk, dels i samband med saneringen av Västerdal-
älven efter utsläpp från reningsverket. Fiberenheten 
kopplade på de första abonnenterna i Uppsälje. 

Kommunkansli, intern service och integration
Kommunkansli redovisade ett överskott på 831 000 
kronor. Till större delen uppstod överskottet inom 
ekonomi, it och personal på grund av vakanta tjänster. 

Ett arbete under året var att anpassa hanteringen av 
personuppgifter till den nya dataskyddsförordningen 
GDPR. En dalagemensam elektronisk arkivlösning 
upphandlades tillsammans med övriga dala kommuner. 
Personalfunktionen förstärktes och förberedde för 
digitalisering av löneprocess och vikariehantering.

Detta är en bilaga från Vansbro kommun
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Vad hände i Vansbro 2018?
 z Skolverkets projekt ”Nyanländas lärande” fortsatte 

med stöd av Skolverket och fortsätter till våren 2019.
 z Den digitala utvecklingen i skolan fortsatte. Alla 

elever i årskurs 7–9 har nu egna chromebooks, och 
nästan alla i årskurs 6.

 z Kommunens webbplats har utvecklats och en ny hem-
sida publicerades i början av 2019.

 z Bygget av skyddsvallen påbörjades under hösten och 
ska bli klart hösten 2019.

 z LSS-boendet Spiken blev klart och invigdes hösten 
2018.

 z HVB-verksamheten för ensamkommande barn och 
unga avvecklades vid halvårsskiftet.

 z Aktivitetsparken i Järnvägsparken norr om stations-
huset påbörjades och väntas bli klar försommaren 
2019.

 z Kommunen började titta på möjligheter att skapa 
äldre boendeplatser i Bäckaskogsfastigheten.

 z Kommunen beslutade om försäljning av Snöå Bruk 
och om bidrag till Dala-Järna IK för Snöå Arena, 
samt att skapa ett kommunförbund med övriga dala-
kommuner. 

 z Ett räddningstjänstförbund tillsammans med kom-
munerna Leksand, Mora, Orsa och Älvdalen har 
skapats och tog över räddningstjänsten vid årsskiftet 
2019.

 z Antalet anställda i kommunen minskade med 36 per-
soner, från 693 till 657.

 z Vansbros befolkning minskade med 30 personer till 
6 807 invånare vid årets slut.

 z Valet 2018 resulterade i en ny mandatfördelning och 
kommunen styrs de kommande åren av Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Moderaterna och Landsbygds-
partiet Oberoende.

Hur ser Vansbros framtid ut?
2018 var andra året i rad då kommunen redovisade ett 
underskott, som dessutom var betydligt större än 2017. 
Vi behöver snarast vända ekonomin för att kunna nå 
överskott och fortsätta utveckla Vansbro och erbjuda 
service med hög kvalitet för medborgarna. Positivt var 
att kommunen lyckades genomföra stora investeringar i 
bygget av skyddsvallen, LSS-boende och fiberutbyggnad, 
utan att ta några nya lån under året.

Vår vision – en attraktiv kommun där människor 
kan finna både arbetsglädje och livskvalitet

Befolkningen minskade för andra året i rad 2018, nu med 
30 invånare. Då antalet invånare i yrkesverksam ålder 
minskat samtidigt som antalet äldre ökat, måste Vansbro 
effektivisera ekonomin och minska verksamheternas 
kostnader. Ett sätt är digitalisering och fler e-tjänster, 
från bygglov till e-hälsa. Vi behöver också locka fler 
unga och nytillkomna att bosätta sig och stanna kvar 
här. Då krävs bra service och ett gott företagsklimat, 
tillsammans med ett effektivt integrationsarbete för ny-
tillkomna invånare så att de kan bygga sin framtid här. 
Allt detta kommer vi att arbeta hårt med framöver, för 
att få Vansbro att växa och utvecklas.

Vill du veta mer?
Dessa fyra sidor sammanfattar det viktigaste i 
Vansbro kommuns årsredovisning för 2018. Hela 
årsredovisningen finns att ladda ner på kommunens 
hemsida www.vansbro.se. Kommunalrådet Stina 
Munters och ekonomichefen Catarina Willman 
svarar också gärna på frågor.

Detta är en bilaga från Vansbro kommun
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Vi utför små och stora byggprojekt 

-Om, till och nybyggnationer

- Grundisolering
- Byggplåt

-Murningsarbeten
-Kakel och klinkers

-VVS
-Takbyte

-Målning
-Tapetsering

VVS/Plåt

 

Målare 
Henrik 

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

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

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

070-350 07 69 

Sommaröppet
Välkommen in till oss på Järnvägsgatan 
i Vansbro. I sommar har vi öppet måndag 
till fredag mellan klockan 10 – 15.

Anna-Carin, Daniel, Fredrik och Lillemor.

handelsbanken.se/vansbro

Nästa nummer av tidningen Näringslivssamverkan 
kommer ut den 1 oktober. 

Sista dag för annonsbokning är 21 augusti.

Redaktionen önskar glad sommar!

Simma lugnt!
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Bra boende
God service 
Boinflytande

Tel 0281-75 400  www.vansbrohem.se

Hela kommunens
bostadsföretag!

JORDVÄRMEPLÖJNING, SCHAKTARBETEN, 
ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR, BUSKRÖJNING MM

Vi önskar dig en skön och 
avkopplande sommar!
vansbro.se

ESPER OCH SIGRID BERÄTTAR engagerat 
om löpningens fördelar, om löpteknik, 
träningsglädje och om att hjälpas åt med 
träningen till exempel i den löpargrupp de 

leder en gång i veckan. 
– Det blir så mycket mer än bara löpningen när man 

coachar människor, säger Sigrid. 
– I löpgruppen finns också tid för att svara på frågor 

och diskutera funderingar, det är en härlig gruppdyna-
mik, fortsätter hon.  

Sigrid har jobbat professionellt som löparcoach innan 
hon flyttade till Äppelbo från sin förra hemstad Uppsala. 
Nu är hon anställd på Lyko och har kvar sitt företag SA 
löparcoach bland annat för projektet i Hunflen. Jesper 
jobbar som målare i eget företag. 

Både Sigrid och Jesper tränar mycket själva utöver att 
de coachar andra. För Jespers del är det lopp om 5-10 
kilometer som hägrar, medan Sigrid tränar för maraton. 

– Löpningen ger verkligen mer energi än den tar, 
konstaterar Jesper.

tack vare Jesper och Sigrid 

Än så länge är det ett hobbyprojekt, men drömmen är att i framtiden 
kunna försörja sig på att erbjuda läger, tävlingar, utbildningar och 
coachning inom löpningen. 

– Det får ta den tid det tar att bygga upp det här, säger Jesper 
Lundberg och Sigrid Andersson, som köpt delar av den före detta 
slalomanläggningen i Hunflen i Äppelbo. 

Sigrid Andersson och Jesper Lundberg har köpt delar av 
anläggningen i Hunflen för att utveckla sin verksamhet kring 
löpningen.

Hunflen får nytt liv

J

REPORTAGE
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Tel 0281-758 40
www.sepson.se

När chansen kom att köpa delar av anläggningen i 
Hunflen tog de den och drömmer nu om att utveckla 
området ännu mer för att kunna ta emot grupper och 
enskilda för lägerverksamhet, tävlingar, föreläsningar 
och coachning. Precis innan sommaren blev det klart att 
de även blir nya ägare till toppstugan på Hunflen där de 
kommer att kunna erbjuda uthyrning till fester, bröllop 
och andra evenemang.

En kväll i veckan tränar de redan en grupp, och målet 
är att arrangera en tävling i Hunflen i höst. I köpet ingick 
byggnaden där skiduthyrningen fanns tidigare samt ett par 
ytterligare byggnader med omklädningsrum och bastu och 
nu alltså även toppstugan. 

– Vi planerar också att få till något boende här ute som 
vi kan erbjuda deltagarna i vår verksamhet, säger de. 

I vintras anlade de också skidspår, de lyckades loka-
lisera gamla skidspår i området och det blev populärt 
bland ortsbor och besökare. Det kommer de absolut att 
fortsätta med och även försöka utöka. Utöver det har det 
varit mycket röjning i området och det finns en hel del 
att göra med byggnaderna. 

– Kul att parkeringen här kommit fram igen, där hade 
sly börjat ta över, berättar Jesper. 

Före detta slalomanläggningen i Hunflen har fått liv 
igen tack vare Jesper och Sigrid, och numera året runt! A

En löpgrupp tränar här regelbundet, här är bild på hela gänget med Jesper sittande längst till höger och Sigrid stående längst till 
höger. Övriga på bilden är, stående från vänster: Kamilla Lie, Maria Heens, Martin Sönsteröd, Sofie Eriksson, Sofie Enander, 
Emma Nilsson, Catrin Bäck, Alf Brandt och Kjell-Åke Lundberg. Sittande från vänster: Katrine Lie, Maja Lindgren, Elin 
Öhrn och Helena Pollack. Foto: Jesper Lundberg

REPORTAGE
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Frisörerna som trivs

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

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

Tel. 0281-140 36, Järnvägsgatan 52, 786 31 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!

ET ÄR FULLT I bokningskalendrarna hos 
Karin och Therese, men till slut fanns det 
en liten lucka med tid för intervju och 
besök. Salongen är fräscht inredd och 

har stora fönster mot gatan som ger bra ljusinsläpp. På 
hyllorna trängs produkter som kunderna gärna handlar.  

Nu är det sju år sedan flytten gick från Äppelbovägen 
till Allégatan, i samband med att huset som salongen låg 
i då byggdes om till seniorboende. Det blev en nystart 
för Karin och Therese och Karin beskriver den nya 
salongen som ett drömläge. 

På Allégatan i Vansbro, mitt i centrum, hittar vi Karins Hårverksta´ med frisörerna 
Karin Grosshed och Therese Zetterqvist. Karin har jobbat som frisör sedan 1975, 
och haft salong i Vansbro sedan 1985. Therese hyr stol hos Karin sedan elva år 
tillbaka.

– Vi trivs verkligen bra här mitt i centrum, säger de två frisörerna.

Sin första salong hade hon på Hagagatan, och när det 
huset revs blev hon erbjuden lokalerna på Äppelbovägen. 
Och nu det fina läget på Allégatan. 

Kunderna är den stora inspirationskällan i jobbet som 
frisör tycker Karin och Therese. Att ingen dag är den 
andra lik är också en stor fördel. Kurser och mässor står 
för en del av inspirationen och så inspirerar de varandra 
på olika sätt. 

– Hårmodet nu är väldigt personligt, inga direkta tren-
der utan en massa olika inriktningar, berättar Therese. 

– Men färg har länge varit den stora grejen, och så är 

D
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STRÖSSEL • TOPPING • STRUTAR • VÅFFLOR
BÄGARE • DEKORATIONER • SMAKSÄTTNING

UTRUSTNING • SLUSH • GELATO
www.nicice.se

--

- -

--

--

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

lugg på väg tillbaka efter att ha varit lite mindre aktuell 
ett tag. 

– När det gäller män är det skägg som är trendigt, 
säger Karin. 

De har båda en fast trogen kundkrets och vissa kunder 
har de följt nästan hela livet och ibland flera generationer 
inom samma familj. 

– Man skulle kunna säga att vi är en familjesalong, 
säger Karin. 

Hon började jobba som frisör efter sin utbildning 1975 
i Malung. Frisörutbildningarna har sett lika olika ut 
genom åren men Karin fick sitt gesällbrev 1976. Therese 
fick sitt gesällbrev 2006 och startade sitt företag samma 
år. För att hålla kunskaperna aktuella går de kurser och 
åker på mässor. Utvecklingen har under senaste åren 
handlat mycket om miljövänligare produkter, något som 
Karin och Therese varmt välkomnar. 

– Kunderna är väldigt miljömedvetna idag, och det är 
roligt, säger de. 

– Det allra bästa med jobbet är skapandet och kontak-
ten med kunderna, säger Therese. 

Karin håller med, och tillsammans bildar de ett bra team. 
Framtidsplanerna är att fortsätta utvecklas inom yrket 

och i företagandet. Men Karin som jobbat längst har en 
tanke: 

– Jag har sagt att om jag går på visning eller kurs och 
tycker att det jag ser är fult eller tråkigt för att jag sett 

det flera gånger förut under mitt yrkesliv, då är det dags 
att ge sig, skrattar hon. 

 Salongen mitt i Vansbro centrum har drömläge tycker 
Therese, som jobbat som frisör i elva år och tycker 
att skapandet och kundkontakterna är det bästa med 
jobbet. A

FÖRETAGSFAKTA 
Karins Hårverksta´ 
facebook.com/karinsharverksta: 

Ägare: Karin Grosshed som hyr ut stol till Therese 
Zetterqvist

Verksamhet: frisörsalong för dam och herr, 
Therese erbjuder även nagelbehandlingar. 
Försäljning av produkter. 

Startades: 1985 

När det gäller män är det 
skägg som är trendigt.

REPORTAGE

Produkterna har blivit mer och mer miljövänliga med åren, 
något som både kunder och frisörer uppskattar.
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ET GÄLLER ATT 
hänga med när Tho-
mas berättar vad han 
jobbat med de senaste 

åren. Flera stora projekt, utredningar 
och konsultuppdrag, produkter som 
ska utvecklas och förhoppningsvis ut 
på marknaden ligger i hans pipeline 
för närvarande. 

Ett exempel är det treåriga 
projektet The Wood Region med 
bas i Sysslebäck i Värmland som 
precis är i slutredovisningsfasen och 
har gett upphov till 70 prototyper, 

Kreativt av träfiber
Produktutveckling, bioekonomi inom träsektorn, 
järnvägslogistik och energifrågor, allt med den 
gemensamma nämnaren träfiber, handlar det om i 
Thomas Bajers yrkesliv. Han jobbar i flera olika projekt 
och driver flera bolag runt om i landet och världen 
med geografisk utgångspunkt från hemmet i Nås. 

tio arbetstillfällen och åtminstone 
fem nya företag. 

– Ett fantastiskt roligt projekt 
där vi bland annat byggde upp en 
prototypverkstad och ett forsk-
ningsinstitut, berättar Thomas. 

Istället för att det ska kosta hund-
ratusentals kronor att ta fram en 
prototyp kunde de, via 3D-skrivare 
göra det för en hundradel av priset. 
Många av idéerna skickades vidare 
till passande inkubator för ytterli-
gare utveckling. Femton miljoner 
kronor omsattes i projektet.  

Thomas brinner verkligen för 
produktutveckling inom träfiber. 
Han plockar fram en skapelse som 
han jobbat hårt med de senaste 
åren. Det är en skiva av tmp-massa, 
samma som används i pappers-
bruken. Det här materialet är nytt 
på marknaden och kan användas 
som isolering i dörrar eller golv 
alternativt som material i möbler 
med mera. I Halden i Norge har 
Thomas och kollegorna byggt upp 
en testanläggning för plattan men 
den skulle också kunna vara en 
ny produkt för de redan befintliga 
pappersbruken. 

Han visar ytterligare prototyper, 
allt från ett skaft till en skruvmejsel 
till en wobbler. Den sistnämnda 
gjord i träfiber och alltså helt fri 
från plast och bly. I små påsar har 
han olika blandningar av träfiber 
och andra material. Han visar 
resultat av en del sammanpressade 
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VI MÖTER

Thomas Bajer från Nås jobbar som konsult inom träsektorn, med allt  
från utredningar till produktutveckling. Här visar han en bit av den skiva  
i tmp-massa som han jobbar med att utveckla just nu. 

NÅS DALA-JÄRNA VANSBRO

VANSBRO BIBLIOTEK

VANSBRO 
UTBILDNINGSCENTER

ÄPPELBO

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

sådana, det liknar kork och kan 
säkert bli en framtida produkt det 
också. 

– Jag har ibland svårt att få 
stopp på tankar och idéer, skrattar 
Thomas. 

Han är utbildad inom skog och 
trä, dels på SLU i Sverige men också 
på universitetet i New Hampshire 

i USA. Han har jobbat som egen 
företagare sedan 2011, och det är 
mycket konsultjobb och ibland även 
anställningar för att det är mest 
praktiskt. Sina första levnadsår 
bodde han och familjen i Nås, men 
grundskolan gick han i Falun. Han 
kom tillbaka till Nås 2012 med sin 
egen familj, och har nu hemmet där 
som utgångläge för alla sina projekt 
och konsultuppdrag. För tillfället 
och framöver jobbar han på IUC och 
Dala Science Park i Borlänge, där en 
annan före detta nåsbo, Bosse Lilja, 
är en kollega. 

Utredningar, utvärderingar, 
rapporter och strategier inom träsek-
torn tar också form inom Thomas 
konsultuppdrag, och det blir mycket 
resor runt om i världen och speciellt 
till Norge och fabriken i Halden. 

– Dygnet har lite för få timmar 
just nu, skrattar Thomas. 

Träfiber och nya innovationer 
inom det området ligger helt klart i 
tiden. 

– Ja, vad kan man egentligen göra 
av sågspån – det har jag funderat 
mycket på under de senaste åren, 
skrattar Thomas. A
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tel 0281-59 49 90  www.waltech.se

 tel  0281-101 11   www.vansbroel.se

- SERVICE
- SUPPORT
- PRISER
- SORTIMENT

Järnvägsgatan 56, Vansbro

BRA

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

Maskinförarutbildning 
som klarar kraven

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

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

RADANNONSER

I sex år har Maria jobbat på Lyko i Vansbro. 
Hon började med två veckor på lagret, 
men siktet var inställt på kundtjänst och 

2015 blev hon kundtjänstchef. Efter två år fick 
hon ett erbjudande att börja som kundservice- 
specialist, något hon tackade ja till utan att 
tveka. 

– Tillsammans med nuvarande kundservice- 
chefen utvecklar och implementerar jag nya 
arbetssätt, jobbar mycket med kvalitetssäk-
ring och hanterar unika kundtjänstärenden, 
berättar hon. 

Det sistnämnda kan exempelvis vara att 
bemöta kritik på olika sätt, hantera en media- 
storm eller helt enkelt besvara unika frågor 
som kan kräva både saklighet och diplomati. 

Det är en häftig karriärresa hon gjort, 
något som hon tycker kännetecknar Lyko. 

– Här kan man göra karriär, till och med 
utan högskolepoäng, säger hon. 

– Företagsledningens inställning att alla 
är lika värda gör det möjligt för den med 
rätta andan att utvecklas massor i jobbet, 
fortsätter Maria. 

På kundtjänst jobbar sex personer, det är 
högt till tak och samtidigt mycket professio- 
nellt. Dagarna börjar med genomgång av 
mejl och särskilt bråttom är det med order-
ändringar, de ska till lagret innan ordrarna 
packas för dagen. 

– Sedan äter vi gemensam frukost som 
företaget bjuder på innan vi öppnar slussarna, 
berättar Maria. 

Arbetsdagen delas sedan upp så att man 
svarar i telefonen halva dagen och chattar 
med kunderna andra halvan. I teamet ingår 
även en frisör och en hudterapeut. Målet är 
att varje kund ska känna ”wow” när samtalet 
avslutats. 

Kundtjänst fungerar även som support för 
Lykos 40 butiker runt om i landet. 

Nu stundar en intensiv höst med flytten 

Kundtjänst blev  
drömjobbet för Maria
Varje dag hanteras mängder av telefonsamtal, chattar och mejl 
på Lykos kundtjänst i Vansbro. Maria Pettersson är kundservice- 
specialist på företaget och stortrivs med det. 

– Jag trivs otroligt bra, dels med företaget och kulturen i sig, 
och dels med att vara en liten kugge i hjulet på något som rör 
sig så stadigt framåt hela tiden, säger hon. 

till Lykos nya lokaler, men Maria känner sig 
lugn. 

– Allt är så otroligt bra förberett så jag är 
övertygad om att det kommer att gå jättebra, 
säger hon. 

För kundtjänsts del blir det också en del 
utveckling av tekniken framöver. 

– Vi måste hänga med och hela tiden 
förbättra, så i höst blir det byte av vårt 
ärendehanteringssystem för mejl och chatt, 
säger hon. 

– Det känns som om man är mitt i ett ut-
vecklingsflöde hela tiden i det här företaget, 
och ändå lyckas ledningen behålla den 
familjära känslan. 

– Här tillåts man vara sig själv, avslutar 
Maria. 

LYKOSPALTEN

Ett annonssamarbete med Lyko.se



Välkommen till 
Expo Vansbro 5-7 juli 
vid Vansbrosimningens arena 

DETTA ÄR EN BILAGA FRÅN NÄRINGSLIVSSAMVERKAN I VANSBRO KOMMUN

Du hittar mer information på facebook.com/nlsvvansbro

Öppettider: 
Fredag 5 juli  kl. 12–18
Lördag 6 juli  kl. 10–16
Söndag 7 juli  kl.  9–14
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Enkät
Ett gott näringslivskli-
mat, företag som sat-
sar på byggnation och 
nyanställningar, många 
utmärkelser till företag 
i kommunen och en 
framåtanda känneteck-
nar näringslivet i Vansbro kommun. 

Skulle du säga att det finns en speciell Vansbroanda, 
liknande exempelvis Gnosjöandan, och hur yttrar 
den sig i så fall? 

En liten kommun med 
ett stort näringsliv
I Vansbro kommun bubblar det av entreprenörsanda 
och utveckling inom näringslivet. Utmaningarna för 
företagen är bland annat kompetens- och personal-
försörjning, vilket i sin tur gör att det ofta finns gott 
om lediga jobb.

Framtidstro, investeringar, utbyggnader, nybyggnation och nyan-
ställningar är ord som beskriver näringslivet i Vansbro kommun 
på ett bra sätt. Företagsklimatet är det bästa i länet enligt Svenskt 
Näringslivs färska enkät och många företagare från kommunen 
uppmärksammas på olika sätt med priser och utmärkelser. 

Statistik visar att den totala omsättningen för aktiebolagen i 
Vansbro kommun har fördubblats under de senaste fem åren. An-
talet anställda i aktiebolagen har ökat med cirka 60 procent under 
samma tidsperiod. 

Det råder högkonjunktur i Vansbros näringsliv och det skapar 
arbetstillfällen och utveckling. Ett rikt föreningsliv, många kultur- 
evenemang och de stora eventen som Vansbrosimningen och 
Flygfesten ger också näringslivet möjligheter att synas utåt mot 
människor boende utanför kommunen. 

I kommunen pågår en stor nybyggnation av Lykos lager, 13 000 
kvadratmeter inklusive butik som ska vara klart våren 2020. Den 
nya sträckningen av E16 mellan Dala-Järna och Vansbro ska invigas 
hösten 2019. En aktivitetspark byggs i Vansbro centrum. Det här är 
exempel på den framåtanda som syns i kommunen just nu. 

Välkomna att besöka vår företagarmässa vid Vansbrosimningen 
arena under simmarhelgen den 5-7 juli, så berättar vi gärna mer.

Christer Olsson, radiohandlare, Vansbro: 
– Det skulle jag säga, och även generellt när det 
gäller Vansbro, alltså även utanför näringslivet. 

– Man kan fixa vad som helst när som helst 
här i Vansbro, det beror bara på hur mycket man 
vill använda sina kontakter och hur mycket man 
är beredd att engagera sig själv.  

Marie Johansson, platschef BoBe Plastindu-
stri i Vansbro: 
– Det tycker jag! Det är ju lite ”drag” i närings-
livet här! Historiskt är ju Vansbro en industri-
ort, och det bidrar till all kunskap och erfaren-
het som människor som jobbar i industrin har 
med sig. 

Lars Olsson, vd Swede Electronics, Vansbro: 
– Det är i alla fall vad jag ofta hör utifrån, att 

Vansbro är Dalarnas Gnosjö. 
– Jag tror det handlar om bra samarbete 

mellan företag, skola och kommun till exempel 
och en god förståelse för varandra. Det ena ger 
det andra. 

Anders Karlsson, ägare Gubbgården,  
Tretjärn: 
– Det finns en otrolig envishet och en målmed-
vetenhet hos företagare här i kommunen som jag 
tror är grunden till framåtandan i näringslivet. 

– Man är beredd att lägga väldigt mycket tid 
på att nå dit man vill, och jag tror även att det 
finns en känsla för att göra rätt saker i rätt tid. 

Sofie Enander, fotograf, Vansbro:  
– Jag tycker absolut att det finns ett bra sam-
arbete mellan företagen i kommunen, och tror 
att det är en del i framgångarna i näringslivet. 
Jag tycker också att det är väldigt positivt att 
det finns så bra samarbete mellan föreningsliv 
och näringsliv. 

DETTA ÄR EN BILAGA FRÅN NÄRINGSLIVSSAMVERKAN I VANSBRO KOMMUN
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Framgångar i näringslivet tack vare bra samarbete.
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www.hemkop.se/butik/4679 

www.hdl.sewww.hemmadirekt.se

www.elmab.se

Idén med Vansbro Next – en sponsorsgrupp för att stötta unga 
talanger – kom från Jan Palander, generalsekreterare för Vanbrosim-
ningen för fem år sedan. En styrgrupp under ledning av Närings-
livssamverkan bildades och de fungerar även som jury när urvalet 
utifrån den öppna nomineringen ska göras. 

Genom att ha en sponsorsgrupp av företagare kan fler företag 
få möjligheten att vara med och sponsra, och fler ungdomar kan 
stöttas och vara goda ambassadörer för sin hemkommun. Upp till 
fem ungdomar per år har hittills stöttats, inom olika områden som 
skidskytte, ridsport, buktaleri, musik, löpning, längdskidåkning 
och motocrossåkning. I år stöttas Märta Andersson, skidskytte, 
Michelle Cranning Hillgren, hästhoppning, Stephanie Elovsson- 
Jägmo, buktaleri, Alfred Eriksson, skidskytte/längdskidåkning och 
Melvin Morén, freeski. 

Följ ungdomarna på Vansbro Nexts facebooksida. 

Vansbros näringsliv 
stöttar unga talanger
Vansbro Next är ett samarbetsprojekt där företagen 
i Vansbro kommun tillsammans stöttar unga talanger 
inom idrott, kultur eller entreprenörskap. 

Tillverkning av hydraulcylindrar och gripklor. Välkommen till Dalarnas fräschaste 
och trevligaste matbutik!

Erbjuder kunden optimala  
formlösningar för plåt och  
rördetaljer.

Products for life 
and performance.

Möbelbutik i Nås 
och på nätet.

www.monarkexercise.sewww.lindesnasherrgard.se

Stor glassbar, mat, minigolf 
i bruksmiljö. Fullständiga 
rättigheter.

HEMMA

D I R E K T

Stephanie Elovsson-Jägmo, buktalare, Michele Cranning Hillgren, 
hästhoppning och Melvin Morén, freeski. 

DETTA ÄR EN BILAGA FRÅN NÄRINGSLIVSSAMVERKAN I VANSBRO KOMMUN

Vi har det bästa företagsklimatet i länet.
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Vi finns på mässan!



FÖRETAGSEXPO

-allt i reklam!
JONSJONNA

OTOHP

Din rådgivare inom redovisning, 
lön, rådgivning och skatt.

www.aspia.se

Mysigt boende, dressinuthyrning, 
vildmarksövernattning i tipitält.

www.stationsagen.com

Vi odlar växter vid Västerdalälven.

www.vansbrotradgard.se

Vi guidar dig till Dalarnas bästa upplevelser.

www.visitdalarna.se

Från foto till film eller hela produktioner.

www.jonsjonna.comwww.facebook.com/aereklam

www.bobe.sewww.sterners.se

www.fonsterbacken.se 

www.nicice.se

www.snoabruk.com

Lokal fotograf som 
erbjuder exklusiva 
produkter.

www.w-dyk.se

Välkommen till butiker och  
näringsställen i centrala Vansbro!

Text • Foto • KommunikationVäxla upp eller varva ner.

Skandinaviens ledande distributör 
av tillbehör till glass, milkshakes, 
desserter och kaffedrinkar.

www.fotografsofieenander.se

Ert lokala tryckeri  
– allt i reklam.

Innovativa lösningar som förenklar 
människors vardag.

Formsprutar tekniska plastdetaljer med precision.

Dykcenter/dykskola, butik  
och webshop med simning  
och våtdräkter som specialitet. 
30 års erfarenhet.

DETTA ÄR EN BILAGA FRÅN NÄRINGSLIVSSAMVERKAN I VANSBRO KOMMUN

Handeln i Vansbro

Välkommen till vår företagarmässa!

Fler företag kan tillkomma. 



31

I NOVEMBER 2018 meddelade Jan 
Palander att han slutar som Vans-
brosimningens generalsekreterare 
efter 2019 års simarrangemang. 
Under vintern har rekryteringen 
pågått för att hitta en ersättare och 
i vår blev det klart att det blir Tomas 
Viker från Borlänge som efterträder 
Palander. Viker kommer närmast från 
uppdraget som klubbchef för Falu SS 
och tillträder på tjänsten på Vansbro-
simningen i augusti, men kommer att 
vara med under sommarens lopp som 
introduktion.   

– Det känns som jag kommer hem, 
säger han i ett pressmeddelande. A

VANSBROSIMNINGEN

Dansbandssimningen 
fortsätter
FÖR ANDRA ÅRET I RAD arrangeras 
Dansbandssimningen, 500 meter 
simning i Västerdalälven i Malung 
under Dansbandsveckan. I år infaller 
loppet den 18 juli. Dansbandssim-
ningen är ett prova-på-lopp som 
ska efterlikna Vansbrosimningen så 
mycket som möjligt. Det är valfritt 
att simma i badkläder eller våtdräkt 
och prisutdelning sker samma dag i 
Grönlandsparken. Första upplagan 
2018 hade cirka 150 deltagare. A

I SAMBAND MED ATT DEN NYA 
sträckningen av E16 mellan Vansbro 
och Dala-Järna invigs den 21 septem-
ber arrangerar Vansbrosimningen 
ett motionslopp längs vägsträckan. 
Loppet startar i Hulån och mål-
gången blir i centrala Vansbro. Det 
blir ett lopp öppet för alla som vill, 
ingen åldersgräns och inga andra 
kriterier och planen är att det ska 
vara olika aktiviteter längs vägen. 
Mer information kommer under via 
Vansbrosimningen! A

Vansbrosimningen 
arrangerar motionslopp 
under invigningen av 
nya E16

Nytt lopp- och 
deltagarsystem
IMPLEO OCH VANSBROSIMNINGEN 
har ingått ett samarbetsavtal som gäl-
ler lopp- och deltagarsystemet Impleo 
RMS (Race Management System).  
Systemet är utvecklat tillsammans 
med Vätternrundan. I avtalet ingår 
också en skräddarsydd webblösning 
för anmälan och ”Mina sidor” samt på 
sikt även Liveprint™ som är Impleos 
system som används för att kunna 
skriva ut  nummerlappar och para 
ihop chip med deltagare.

– Samarbetet är ett naturligt steg 
i vår utveckling och kommer att 
medverka till positiva förändringar 
både för vårt interna arbete och 
gentemot deltagarna, säger Jan 

Palander, generalsekreterare på 
Vansbrosimningen.

– Det är inte ofta vi är ute och säljer 
våra produkter och tjänster, men när 
Liveprint blev så uppskattat som det 
blev, bestämde vi oss för att under-
söka om fler lopp har behov av lika 
smidig nummerlappsutdelning som 
den Vätternrundan har, så jag ringde 
Vansbrosimningen, säger Magnus 
Lexén, systemutvecklare och en av 
delägarna på Impleo. Det nya syste-
met beräknas vara i drift den 1 oktober 
då anmälan inför 2020 års lopp 
öppnar. Impleo jobbar med webb, 
mobila plattformar och traditionella 
Windowsapplikationer. A

29 juni Vansbro Triathlon

30 juni Vansbro 10K och Vansbro 
Swimrun

5 juli Vansbro Halvsim, Vansbro 
Vattenprovet och Vansbro Öppen 
Älv

6 juli Vansbrosimningen

7 juli Vansbro Kortsim, Vansbro 
Ungdomssim och Vansbro Tjejsim

VANSBROVECKAN 2019

Tomas Viker ny generalsekreterare  
för Vansbrosimningen från  
och med i höst
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 070-34 55 666

ALLT 
inom målning

ROT-

AVDRAG
!

ALLT för simning 
och dykning.
Vattensportbutik

Vansbros största sortiment av tapeter.

Västerdalarnas trevligaste 
företagscenter

Lokalbehov kontakta oss på
tel 070-521 93 23

Journalistik • Pressfoto
Kommunikation

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

Välkommen att höra av dig!

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

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

vdalael@gmail.com

Skogsavverkning
Avverknings planering

070-318 36 09

Vill du bolla idéer kring 
företagande och  utveckling?

Välkommen till oss!

Mattias Christianson 0281-752 50

Oskar Lundgren 0281-752 54

BYGGNADS- OCH 
MURNINGS ARBETEN
• Golv • Kakel • Klinker 
•  VVS 
• Värmepumpar 
•  Badrumsinredning

Butiksutställning i Lokstallet
tel 070-678 73 87
cegebyggochmark@gmail.com

Din skog- och 
trädgårdsbutik

Försäljning, reparation och service

0281-141 44

GOLV OCH VÅTRUM

070-491 06 31

Välkommen till Lokstallet!
Träning och glädje!

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

Magasinsvägen 1,  786 33 Vansbro
0281-712 00  info@lokstalletgym.se

facebook.com/lokstallet

Vi önskar dig 
en skön sommar!


