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Sista tjurarna i fållan får lust att trilskas när de ska flyttas för utmockning och det blir en stunds dramatik. Men det inget som rutinerade cowboys som Erik Tor, Kalle Karlsson och Johan LenFOTO: ANDERS HANSON
nartsson, inte klarar av.

– Okej cowboys,
nu kommer jag!
 Det är brist på svenskt nötkött
och konsumtionen ökar. Så sviktande efterfrågan är inget som
bekymrar Erik Tor i Rudskoga
söder om Kristinehamn, en av

Sveriges största nötköttsproducenter med sina 1 500 tjurar.
Han har numera sju fast anställda, plus lite extra hjälp vid
vägningen av djuren. Ett risk-

fyllt arbete som görs en gång i
månaden för att se vilka av tjurarna som är slaktklara.
NWT har följt jobbet på Brogården.
Sidan 28

De mindre kalvarna är betydligt fridsammare. De
står på tillväxt
i drygt ett år
till.

VÄRMLAND

ARVIKA

Värdefull hundraårig naturskog hotad

Virkestork öppnar för träförädling

 Den genuina värmländska
skogen finns snart inte mer.
Värmland utarmas på naturskog.
Larmet kommer från skogsinventerare Sebastian Kirppu.

 Intresset för värmebehandlat trä
är stort runt om i Europa. Hittills
är det Finland som producerat det
mesta men nu ska även värmländskt virke ut på marknaden.
I dagarna blev det klart att en

Sebastian Kirppu har inventerat skogar åt länsstyrelserna
i tio år. Han kan norra Värmlands skogar utan och innan
och har medverkat till att rädda ett antal skogar från av-

verkning. Nu kämpar han för
skogen i Havsvalladalen i
Torsby kommun. Skogen är
110–120 år gammal och Havsvalladalen har nyckelbiotopskvalitet.
Sidan 30

torkanläggning av finsk typ ska
byggas i Arvika. Öyvind Eriksen
på Tanderudshöjdens Timmerstugor satsar på att ta fram rötbeständigt virke från de värmländska
skogarna.
Sidan 24
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KRÖNIKAN FRIDA JOHANSSON

INNEHÅLL
Sunne: 78-årig uppfinnare

redaktion@nwt.se

Glada nyheter
från EU!

V

i folket av den Europeiska Unionen…” Så inleds Berlindeklarationen som antogs av EU:s
stats- och regeringschefer i söndags, samma
dag som EU fyllde 50 år. Visst låter det fint?
Det finns dock ett problem – det är ingen
som vet vad VI relaterar till.
Europeisk identitet går inte att basera på
geografi för ingen vet exakt var Europa börjar
och slutar. Jag läste någonstans att kontinentens
geografiska centrum säga vara norr om Vilnius,
vilket kanske inte är det förväntade. Lika lite kan
en gemensam europeisk identitet bygga på religion, kultur eller etnicitet eftersom Europa är en
mångkulturell kontinent.
Vad som är europeiskt är också djupt kontroversiellt, speciellt när man talar om kulturella
och religiösa förhållanden. Idéer om ett europeiskt Europa har bland annat lett till att Turkiet
har ifrågasatts som en medlem av EU. Men andra
ord borde ett försök att skapa ett europeiskt VI
vara dömt att misslyckas.
Det är lite som att fråga: Hur europeisk är du på
en skala? Sju? Noll?

 Praktisk och snygg tycker Arne Myrehed om sin hållare som han uppfunnit själv och tillverkar hemma i
verkstaden utanför Sunne. Problemet är bara att få rullen såld. Marknadsföring och försäljning är mycket
svårare än att uppfinna saker anser Arne.
Sidan 26

EU behöver alltså hitta sin image. I en färsk
undersökning från Europeiska kommissionen –
en så kallad Eurobarometer
– konstateras att 87 procent
Inte nog med att
av medborgarna i EU är
lyckliga. Allra gladast är
folk känner sig
våra grannar Danmark där
lyckliga, siffrorna
hela 97 procent svarar ja på
är också förvånans- frågan om de är lyckliga elej.
värt höga vad gäller lerSverige
hamnar inte
inställning till livs- långt efter med sina 94 procent.
kvalitet, levnads-

SOLENERGI

standard och sjukvård.

BÅTMÄSSAN

Slutsatsen av undersökningen är att EU-medborgare
över lag är ganska nöjda.
Även om det inte hör till saken kan man fundera på vart denna ”lyckliga
kontinent” finns?
Inte nog med att folk känner sig lyckliga, siffrorna är också förvånansvärt höga vad gäller inställning till livskvalitet, levnadsstandard och
sjukvård. Nog blir man lite fundersam. Är detta
verkligen det tröga och förändringsobenägna Europa vi hör så mycket om?
Hur som helst, resultatet av undersökningen kanske kan vara lösningen till EU:s imageproblem.
EU borde profilera sig som den lyckliga kontinenten. Det borde dessutom vara ett grymt bra argument för den fortsatta utvidgningen.
Bli medlem i EU och bli lycklig! Nu verkar det i
och för sig som en rad personer högt upp i EU:s
administration är trötta på utvidgningen och menar att EU behöver en paus. Detta går dock stick i
stäv med Fredrik Reinfeldts och Margot Wallströms gemensamma debattartikel i DN i lördags
där de båda tar ställning för en fortsatt utvidgning.
Till alla er som försökt att ta reda på vad europeisk
identitet är, här kommer lösningen: Detta VI relaterar till de som till 87 procent känner sig lyckliga, till 83 procent är nöjda med sin levnadsstandard, till 86 procent är nöjda med sin livskvalitet
och till 70 procent känner sig säkra när de promenerar ensamma i mörkret.
Enkelt va? Hur som helst, jag är i alla fall lycklig.

Frida Johansson jobbar med
internationella frågor på Region Värmland.

FOTO: STIG-BÖRJE AXELSSON

Allt fler fångar strålarna
 Intresset för solenergi är på uppgång. Många villaägare vill komplettera med solfångare för att slippa
elda i pannan under sommarhalvåret.
Och enligt expertis har förutsättningarna har aldrig varit bättre för installation än nu.
– Tekniken är tillräckligt bra, det är låga priser och
låg ränta, säger Lars Andrén, energirådgivare och
ordförande för Svenska solenergiföreningen.
Sidan 4

Succé för lyxig värmlänning
 Den glänser som en vardagsrumsmöbel men är faktiskt avsedd för att ligga i vatten.
Den första båten från värmländska Strand-Craft
premiärvisades på den stora båtmässan i Stockholm.
Och intresset var enormt. Båten presenterades av
arrangörerna som en av de mest sevärda.
Det är en lyxbåt i retrostil. Högteknologi i kombination med klassiska linjer.
En glidare med 200 hästkrafter för den som har råd
att pytsa upp en miljon kronor.
Sidan 6

SÄFFLE

101 sorters whisky i baren
 I Säffle finns en av landets mest exklusiva whiskybarer.
Nyligen öppnade Comfort Hotell
Royal sin nya bar där gästerna kan
välja och vraka mellan över hundra
sorter.
Idén bakom baren har ägaren Tomas Pettersson haft ända sedan han
Något av innetog över hotellet för snart fem år sehållet i den väldan.
Sidan 8 fyllda baren.
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Sedan 1995 driver Björn Särnmark turistanläggningen
Fredros gård med ett 40-tal bäddar och en egen camping
FOTO: CHRISTER WIK
vid sjön Treen.

EKOTURISM

Miljösatsning gav pris
 Miljösatsningen på Turistanläggningen Fedros gård
har visat sig lönsam. Nyligen fick gården ett fint ekopris. Anläggningen vänder sig till de som vill uppleva naturen och vandra, fiska, paddla kanot, plocka
bär och svamp samt åka skidor.
Mest känd är anläggningen för att vara ett fiskecamp, som drar många utländska besökare från hela
Europa.
Sidan 16

ÖSTRA SKYMNÄS

30 giftfria år på Torfolk gård
 För 30 år sedan kom några unga, entusiastiska storstadsbor till den värmländska landsbygden för att odla giftfritt. Det blev starten för Torfolk gård som haft
stort inflytande när det gäller utvecklingen av den
ekologiska produktionen lokalt, nationellt och internationellt.
Sidan 32

Annonsering i NWT med bilagor:
Ring Urban Storm 054-19 97 64
eller Håkan Nordin 054-19 97 53,
fax 054-19 96 04,
e-post: annons@nwt.se.
Prenumerera på NWT:
ring 054-19 97 50,
fax: 054-19 96 06.

”Arbete & Ekonomi–special” når
255 000 läsare. (Källa: Orvesto
Konsument 2006: helår)
Nästa nummer:
25 april 2007
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HALLÅ DÄR...

TELEFONI: Förmånligt avtal ska spara pengar

Löfbergs skrotar
växeln och blir trådlöst
Om en månad skrotar Löfbergs
Lila sin gamla telefonväxel och
blir trådlöst.
Man ökar tillgängligheten
gentemot kunderna och hoppas
också kunna spara pengar på
ett förmånligare telefoniavtal.

Vad kommer det
att stå på er
skylt framöver?
– Jag vet inte riktigt, namnet är
inte helt bestämt ännu. Förhoppningsvis blir det klart inom ett
par veckor. Vi har ju fått nya
ägare i form av PGC-koncernen.
Vad kan du berätta om de nya
ägarna?
– Det är en internationell koncern, som ägs av familjen Pescarmona från Argentina. Huvudkontoret finns i USA. PGC står
för Pescarmona group of companies. Koncernens huvudsyssla
är vattenkraft.
Varför sålde GE företaget?
– Det är inte bara Energy som
som sålts utan hela GE:s vattenkraftsverksamhet. Det beror på
att de inte längre har fokus på
den verksamheten. Det har däremot våra nya ägare.
Vad får försäljningen för konsekvenser?
– Inga negativa, hoppas jag.
Ägarna har tydligt uttalat att de
vill behålla all personal. Sedan
tillverkningen av turbiner lades
ner för några år sedan minskades personalstyrkan och nu
är vi ett 50-tal ingenjörer kvar.

 Det var inför behovet av ett
fungerande hänvisningssystem
som Löfbergs tog steget fullt ut
och valde en trådlös lösning.
Att uppgradera den gamla
växeln skulle bli dyrt och i jakten på alternativ föll valet på att
köpa tjänsten från företaget
Spring Mobil.
– Vi kommer även i fortsättningen att ha en telefonist i huset men samtalen dirigeras via
en växel hos leverantören, förklarar IT-chefen Claes Möller.
Lösningen är initialt något
dyrare än en uppgradering av
den gamla telefonväxeln men
har flera andra fördelar.
Det receptionsansvariga Elizabeth Nord tycker är viktigast
är att det blir lättare för kunderna att nå den de söker.
– Alla kommer bara att ha en
telefon i fortsättningen. En mobiltelefon. Om de av någon anledning inte kan svara direkt
får i alla fall kunden ett aktuellt
besked om varför personen inte
är anträffbar och när det går att
ringa igen.

TEXT: JENNY NORBERG

Prioriterade hamnar

Kan användas privat
En annan fördel är att de anställda kan använda samma telefon både privat och i tjänsten.
Privatsamtalen knappas in
med ett speciellt prefix och samtalsavgiften dras direkt på lönen.
Företaget får en enda faktura
på all telefoni, ringer gratis
internt och slipper även kostnaden för vidarekopplingar från
fasta telefoner till mobilerna.

...Pär Svenkvist, vd för GE
Energy i Kristinehamn, som får
nya ägare första
april och byter
namn.

Snart blir det bara trådlösa telefoner inne på Löfbergs lila när företaget tar bort den gamla växeln.
FOTO: ÖRJAN SÖDERLUND

Löfbergs Lila har cirka 200 anställda i Karlstad och i Stockholm. Båda kontoren får ett lokalt GSM-nät för internsamtal
och utnyttjar de vanliga natio-

nella näten för samtal utanför
husen. Genom de lokala näten
får man hundraprocentig täckning i alla delar av lokalerna
och genom närheten till sän-

darna avger telefonerna också
mindre strålning än andra mobila lösningar.
ANITA LILLEMÄGI
054-19 97 21 / anita.lillemagi@nwt.se

 Göteborg, Trelleborg och Helsingborg är bland de viktigaste
hamnarna i landet tillsammans
med fem andra hamnar, enligt
Sveriges Transportindustriförbundet.
De övriga hamnarna är Malmö, Karlshamn, Stockholm,
Gävle och Norrköping.
Förbundet har gjort urvalet på
uppdrag av den statliga hamnstrategiutredningen och är förbundets prioritering då det gäller det statligt finansierade
infrastrukturen. (TT)
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ENERGI: Klimat, teknik och pris samverkar

Solen fångar fler och fler
– Det har aldrig varit bättre förutsättningar för solvärme än
nu. Tekniken är tillräckligt bra,
det är låga priser och räntan är
låg.
Det säger Lars Andrén, energirådgivare och ordförande i
Svenska solenergiföreningen
(SEAS).
 Att intresset för solenergi
ökat på sistone märks också
bland leverantörerna av solvärmesystem.
– Det börjar komma mer och
mer – som ett komplement, säger
Stefan Svensson vid Hagfors
Rör.
I deras kundkrets är det i
huvudsak vedeldare som överväger att installera solfångare. Med
solvärme slipper de elda under
sommarhalvåret. Det spar ved
samtidigt som man kan ägna sig
åt annat när man slipper tänka
på att elda för varmvatten.
– Med ungar som ska duscha
flera gånger om dagen kan det
vara skönt att inte behöva oroa
sig för varmvattnet, säger Stefan
Svensson.
– Att värma med bioenergi
under sommarhalvåret är dessutom ett resursslöseri, säger
Lars Andrén.

Inte upp i rök
Det är ofta en förhållandevis låg
Det gäller att hitta rätt utrustning i förhållande till befintligt system. Här visar Stefan Svensson en typ av solfångare.
verkningsgrad under sommaren
när man bara eldar för varmvatten. En stor del av den tillför- det ger värme på elementen om ken bör göras av proffs men det själv desto billigare blir det, sä- är ovanligt i branschen, blir det
är inte heller några märkvärdig- ger Stefan Svensson.
många billiga sommarmånader
da energin försvinner upp i skor- man vill, säger Stefan Svensson.
heter och ju mer man kan göra
Man brukar räkna med att in- när investeringen väl är intjästenen. Med solfångare går ingen
Eget arbete lönar sig
vesteringen har tjänat in sig nad.
energi upp i rök.
själv efter fem–tio år. Tiden beKunde energin från solfångNu är det inte bara vedeldare För en villaägare handlar det om
FAKTA
ror lite på vilket värmesystem arna lagras skulle utbytet bli besom installerar solfångare. Sys- en investering på 30 000–50 000
som finns sedan tidigare, vilken tydligt bättre.
temet passar alla
kronor för att få ett
Med ung- väl fungerande solenergikälla som ersätts och hur
Ett villatak tar emot fem gångoavsett vilken enerz Solljuset är elektromagnetisk
mycket varmvatten som förbru- er mer energi än vad huset gör
gikälla som finns i
värmesystem. Priar som
strålning som ger upphov till värkas.
över med men det är i stort sett
botten.
Solstråset varierar berome. Solfångaren absorberar solbara under sommarhalvåret som
larna
genererar ska duscha flera
ende
på
hur
ljuset och omvandlar till värme
Inga driftskostnader
solljuset kan ersätta helt och håltillräckligt
med gånger om dagen befintligt
system
som via ett cirkulerande system
energi för att man
ser ut.
Den bästa affären gör man i de let som energikälla.
leds in i husets befintliga värmeSolfångarna fungerar visserliinte ska behöva sät- kan det vara
Man kan även få
fall man ändå ska byta varmvatsystem.
ta på sin panna skönt att inte bener kostnaden om
tenberedare, värmeutrustning gen även vintertid men tillskotunder sex–sju måman kan göra hela
eller bygga nytt. Då bli marginal- tet blir marginellt med tanke på
z Räkna med 1–2 kvadratmeter
höva oroa sig för eller delar av jobbet solfångare per person i hushållet. kostnaden för solvärmen lägst.
den korta tid på dygnet som det
nader.
är dagsljus.
– De ger ju även varmvattnet.
själv.
–
Solvärme
har
bara
kapitalz För villaägare med egen pool på
om det är mulet.
– Det är lätt att
kostnader, det blir inga driftstomten behövs solfångare motText & foto
Och
övergången
montera, som en
kostnader i form av tillförsel av
svarande halva till hela poolytan
PETER NILSSON
mellan sommar och vinter blir byggsats. Det är möjligt att inenergikälla,
säger
Lars
Andrén.
0563-79 10 62
för att värma upp bassängen.
peter.nilsson@nwt.se
behagligare inomhus eftersom kopplingen från panelen till tanMed 15 års garanti, vilket inte

Så fungerar det

Tipsa
NWT!

Har du ett nyhetstips? Ring NWT:s tipstelefon, 054-19 98 99.
Tala in ditt tips på telefonsvararen. Du är garanterad fullt
meddelarskydd. Du kan också tipsa via webben, www.nwt.se.
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SWEDBANK: Planera för din pension

Det du avstår i dag
får du i morgon
Hög tid att ta reda på vad
du får i pension och kanske försöka göra något åt
det.
De orange kuverten säger inte allt om hur du
kommer att klara dig som
pensionär.
 För att väcka åldersgruppen över 55 år, som
närmar sig pensionsåldern, har Swedbanks privatekonomer tagit fram en
checklista inför pensioneringen.
För det första: Ta reda på
vad du kommer att få ut.
Verkar det för litet för att
bibehålla din levnadsstandard? Gör något åt det.
– Frågan är hur mycket
jag är villig att avstå i konsumtion i dag mot att få
mer i morgon, konstaterar
Ylva Yngvesson på Institutet för privatekonomi inom Swedbank.

Pensionen urholkas
Det är ganska svårt att få
fram hur stor den framtida
pensionen blir, konstaterar ekonomerna på Swedbank.
– Dessutom gäller den
prognos man till slut får
fram bara det första året.
Både
inkomstpensionen
och tjänstepensionen urholkas med åren, säger
Yngvesson.
Det beror på att den allmänna pensionen efter 65
år inte räknas upp fullt ut
med
löneutvecklingen.
Först dras 1,6 procentenheter av.

FAKTA

Råd till blivande pensionärer
z Räkna på hur stor din pension blir efter skatt och sedan
vad du får kvar efter utgifter. Räcker inte pengarna till den
standard du vill ha, finn tre alternativ:
z Jobba längre så att pensionen fördelas på färre år.
z Spara mer, det vill säga avstå från konsumtion i dag så att
du kan konsumera mer framöver.
z Dra ned på utgifterna, främst de stora, som boende, bil
och fritidshus. (TT)

Pensionen urholkas
z Pensionären tappar i standard gentemot löntagarkollektivet eftersom pensionen inte räknas upp med löneutvecklingen.
z Efter 20 år har pensionären med 15 000 kronor i inkomstpension tappat 5 650 kronor gentemot löntagarkollektivet
räknat på en treprocentig årlig löneökning.
z Inte heller den förmånsbestämda tjänstepensionen hänger
med i standardutvecklingen. Tappat där blir 6 690 kronor efter 20 år på en tjänstepension på 15 000 kronor i månaden.
(TT)

Spara till pensionen
z Har du fyllt 55 år och vill spara ihop till 2 500 kronor i månaden före skatt i femton år från 65 års ålder måste du spara
2 900 kronor i månaden.
z Är du ung, 25 år, behöver du bara spara 300 kronor i månaden för att nå samma belopp. Ränta-på-räntan effekten
gör att sparbeloppet växer rejält. (TT)

din slutlön, konstaterar
Erika Pahne på Institutet
för privatekonomi.
Om du vid 65 års ålder
får ut cirka 70 procent av
din slutlön i pension sjunker den andelen till mellan
50 och 60 procent om du
går vid 62.
Samtidigt måste du jobba minst till 70-årsåldern
för att komma i närheten
av 100 procent av slutlönen
i pension.

Jobba mer
Många vill i dag sluta jobba före 65 års ålder. Men
det kostar.
– Det är dyrt att gå i pension tidigt och du behöver
jobba länge efter 65 års ålder för att nå upp till en
pension som närmar sig

Lägre utgifter
Bankernas samfällda råd
till alla blivande pensionärer är att själva spara i exempelvis fonder. Men är
du sent ute är det rejäla avsättningar som måste göras.

Men, tänker många, utgifterna blir ju lägre som
pensionär.
– Inga luncher på stan,
kanske behövs inte månadskortet längre och
fackavgiften ska inte betalas. Dessutom kan jag ju
sälja villan och köpa mig
något mindre. Så resonerar många, säger Yngvesson.
Hennes råd är dock att
se om sitt hus i tid. Om några år kommer det att vara
många 40- och 50-talister
som vill ändra sitt boende
och därmed pressas priserna upp också på mindre
lägenheter i bra lägen.
MARIA VICTORIN
TT

KARLSTAD: Drag på universitetet

Hotspot är Sveriges
största arbetsmarknadsdag
Behöver du personal med
högskolekompetens?
Ta chansen att möta blivande akademiker på Hotspotdagen på universitetet den 12 april.

och visa upp vad man kan.
Man måste ha något att erbjuda studenterna också.
– Ett sommarjobb, ett examensarbete eller en traineeplats, förklarar projektledaren Jesper Banck.

 På universiteten runt
om i landet ordnas arbetsmarknadsdagar så här års.
Studenterna får tillfälle att
möta blivande arbetsgivare och tvärtom.
Hotspotdagen vid Karlstads universitet är störst i
landet. I år har man lockat
140 utställare och det duger inte med att komma

Shan Atci underhåller
Universitetet står öppet
även för allmänheten och
redan på morgonen ska
Shan Atci – känd från
Stockholm Live – skaka
om publiken med lite ståuppkomik.
Något seriösare blir det
när Akademikerförbundet
tar över scenen och ger

konkreta tips om hur man
gör för att hitta drömjobbet.
Eftermiddagens
höjdpunkt blir ett föredrag av
mångsysslaren David Lega. Han har utsetts till
årets talare i två år i rad.
Han har ett antal VM-medaljer i handikappsimning
och har även gjort sig känd
som kläddesigner och
grundare av tidningen
Unique Generation som
vänder sig till unga funktionshindrade.
ANITA LILLEMÄGI
054-19 97 21 / anita.lillemagi@nwt.se
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– En flytande Harley Davidson. Så beskriver Kurt Strand själv sin sin skapelse. Prototypen av Belzza 21:an är 6,25 m lång och väger 1 100 kilo inklusive en fet fyrtaktsmotor på 200 hästar.
FOTO: ANITA LILLEMÄGI

BÅTMÄSSAN: Premiärvisning av prototypen

Succé för läcker retrobåt
– För fin för att ligga i sjön!
Det var den stående kommentaren när Kurt Strand från
Grums premiärvisade sin ”baby” på båtmässan i Stockholm.
Värmlandsproducerade
Strand-Craft presenterades av
arrangörerna som mässans kanske mest sevärda båt.
 Det var precis att han fick
en plats. Kurt Strand jobbade
dygnet runt för att få den första
båten klar och glömde att boka
monter på mässan.
– När jag ringde sa de att det
var fullt men efter att de sett bilderna på båten var det inga problem längre, berättar han.
Och den glänsande Belezza
21:an blev ett dragplåster.
Båtfolk och press skockades
för få se den 50-talsinspirerade
skönheten på nära håll.
– Vi fick en väldig uppmärksamhet. Båten är i första hand
tänkt för den amerikanska och
sydeuropeiska marknaden men
det är inte helt otroligt att vi får
se någon i Vänern också.

Lockar andra båtbyggare
Även branschfolket lät sig imponeras av det värmländska hantverket.
– Det var flera företagare som
sa att de kunde tänka sig att flytta tillverkningen hit sedan de
sett vilken kompetens som finns i
Värmland, berättar Kurt Strand.
Kurt fick idén till båten när

Retro och higtech i skön kombination fascinerade både unga och äldre
mässbesökare. Det var många som såg fram emot ett tillfälle att få se den
glänsande ”möbeln” i sjön.

Kurt Strand – norrmannen som blev värmlänning och tänker göra länet
FOTO: MIKAEL LINDBLOM / ARKIV
känt för lyxbåtar i filmstjärneklass.

han för några år sedan satt på
Gran Canaria och blickade ut
över havet. Han har alltid varit
fascinerad av den glassiga 50talsstilen och utifrån sin erfarenhet som snickare och båtbyggare
började han skissa på på en
”filmstjärnebåt”. Via nätet fick
han kontakt med designern Bo
Zolland och efter några månader
började ett mahognyklätt glasfiberskrov med retrolinjer ta
form.

censtillverkning men meningen
är att Strand-Crafts båtar ska
byggas i Värmland.
– Ett av delmålen i projektet
var att klara av att göra prototy-

Värmländskt projekt
Och efter flera år av hårt och
oavlönat arbete är nu alltså pro-

jektet i hamn. Strand-Craft ska
sjösättas.
– Jag gjorde en provtur med
några båthandlare från Karlstad
före mässan och de blev imponerade av sjöegenskaperna.
Sex–sju olika värmländska
underleverantörer har bidragit
till resultatet. Monteringen har
gjorts i Strand-Crafts egen regi i
Slottsbron.
Priset då?
– Inte så farligt, tycker Kurt
Strand själv. Från 800 000 och
uppåt beroende på utrustning.
En amerikansk båtfirma har
hört sig för om möjligheten till li-

FAKTA

Båtlivet i Sverige
z Marknaden för fritidsbåtar blir
starkare för varje år. 2006 såldes
nya båtar för omkring 4 miljarder
kronor.
z Svensktillverkade båtar svarar
för knappt hälften av försäljningen.

pen här. Det lyckades och då är
det klart att vi fortsätter, säger
Kurt Strand.
ANITA LILLEMÄGI
054-19 97 21 / anita.lillemagi@nwt.se

Svensk båtexport går främst till
Norge, Tyskland och England.
z Importen domineras av motorbåtar från Finland, Norge, Tyskland
och USA.
z Det genomsnittliga nybåtspriset
var i fjol 200 000 kronor.
Källa: www.sweboat.org
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KONSUMENT: Onödigt hot mot miljön

Boom för flaskvatten
Allt fler svenskar väljer
att dricka vatten från flaska trots att kranvattnet
här håller hög kvalitet.
 Ett onödigt hot mot
miljön, tycker Konsumentföreningen i Stockholm.
Försäljningen av vatten
på flaska har ökat stort i
Sverige. Under 2006 såldes
237 miljoner liter vatten på
flaska, vilket är en ökning
med drygt 15 procent från
året före.
Särskilt unga kvinnor
väljer flaskan – även när
den innehåller icke kolsyrat vatten som både är billigare och miljövänligare
när det kommer från kranen.
– Man dricker buteljerat
vatten dels för att man har
fått mer internationella
vanor, dels av hälsoskäl.
Och ett tredje skäl är att vi
rör oss mer ute och dricker
på väg någonstans, säger
Ann-Louise Kämpe, informationschef på dryckesföretaget Carlsberg.

Bubbelfritt
Carlsbergägda
Ramlösa
lanserar från och med nästa vecka flaskvatten utan
bubblor. Man hoppas att
svenskarna ska börja ta efter Norge – där stilla
vatten enligt Carlsberg
står för 40 procent av den
totala försäljningen av
flaskvatten.
Men förhoppningen om
ett ökat intresse för flaskvatten delas inte av Konsumentföreningen i Stockholm.
– Transporterna och produktionen av vatten på
flaska motsvarar 5 200 oljeeldade villor. Allt för att
vi vill ha vatten på flaska

MERSMAK

Vatten på flaska har blivit allt vanligare.
och inte nöjer oss med det
som kommer ur kranen,
säger Louise Ungerth, chef
för konsumentfrågor på
föreningen.
Hon tror att ökningen av
flaskvattenkonsumtionen
bland annat beror på en
massiv
marknadsföring
om att man ska dricka
mycket vatten. Många tror
också att flaskvattnet är
nyttigare än kranvattnet.
– Det är det inte generellt
sett. Det räcker att dricka
vatten när man är törstig.
Louise Ungerth föreslår

ning av erotiska- eller
spöknoveller. Ett spännande minne för livet – om
du inte är klaustorfobiker.
Läs mer på www.noctivagus.de

Piccolino
Hötorgshallen, Stockholm

Nocti Vagus
Saarbücker strasse 36-38,
Berlin
 Mitt i Östberlins arkitektoniska kaleidoskop av
modernistiska byggnader
vid Alexanderplatz, storvulna stalinstil och punkkvarterens flagnade fasader ligger denna
”mörker-restaurang”. En
totalt annorlunda upplevelse för alla normalt seende människor eftersom
restaurangen drivs av specialutbildad blind personal och låter alla gäster äta
i absolut mörker. Av den
förstklassiga maten väljer
man mellan fyra menyer;
vegetariskt, fisk, kött eller
en överraskningsmeny.
Bokar man bord i tid ingår
underhållning som livemusik, teater eller högläs-

 Hallarna i Stockholm
frestar alla sinnen. Doften
av choklad och nymalet
kaffe blandas med kryddorna från de exotiska köken. Överflödet av fräscha
delikatesser får det att
vattna sig i munnen på en
småstadsbo som är van vid
Ica:s plastförpackningar.
Italienska Piccolino vet
hur man använder råvarorna. Flera smårätter i
prisklass dagens rätt. Pizza med spenat i degen, färska grönsaker, ost och salami är en angenäm
överraskning. Enkel självservering och mycket roligt folk att spana på.

Vilmas
Östra Torggatan 1, Karlstad
 Gunnar Wallinder är ett
känt ansikte i Restaurang-

att de som tycker om smaksatt vatten på flaska i stället smaksätter kranvatten
med citron, gurka eller något annat.
– Man kan ställa sig frågan: Är det här en lyx jag
kan avstå ifrån? Och sedan
göra en jättestor miljöinsats.

”Hälsomässig fördel”
Torbjörn Lindberg, statsinspektör vid Livsmedelsverket, tycker inte att frågan är så mycket att bråka
om.

karlstad och förknippas
med mysig stämning och
goda kulinariska upplevelser. Efter Chili och
Umami lounge kommer nu
Vilmas. Där finns ett tydligt budskap – ”för dig som
bryr dig om vad du äter” –
och det är både mycket
gott och nyttigt. Smakrika
sallader med bulgur, örtgrillad lax, kyckling eller
bara grönsaker, pumpafrön och lätta crémer till,
är perfekt i vårsolen. I hyllorna finns utvalda delikatesser som smaksatt hembakat knäckebröd från
Stockholmsföretaget Vilmas, avokadoolja och
kravmärkta produkter.
Vilmas är bäst i stan på
smala, vällagade och goda
luncher.

Greken på hörnet
Tjärhovsgatan 43, Stockholm
 De bästa lammkotletter
som avnjutits inom Sveriges gränser. Nygrillade,
möra och alldeles lagom
kryddade. I utsökt sällskap
med tzatziki, tomatsås och
friterade potatisskivor.
Överlag rejält tilltagna

FOTO: ANDERS WIKLUND/SCANPIX

– Kritiken är inte riktigt
genomtänkt, man jämför
äpplen och päron. Det mesta av flaskvattnet som säljs
är smaksatt vatten. Man
säger att smaksatta vatten
och kranvatten är samma
sak. Det är det inte, säger
han.
– Jag tycker snarare att
om icke sockrade drycker
kunde ersätta sockrade
drycker så är det en hälsomässig fördel.
ELIN HJERTQVIST
TT

portioner i prisklassen
90–220 kronor. Förrätterna
är frestande men man bör
se till att ha lite utrymme
kvar för den utsökta chokladmoussen. Greken ligger på Söder, cirka 15 minuters promenad från
centralen. God stämning
och artig och omtänksam
personal.

 De riktigt bra mat-

ställena kan vara svåra
att hitta när man är ute
och reser. Snygg fasad
och trendig inredning
betyder inte alltid god
mat.
Har du några favoritställen? Tipsa NWT.
Skriv kort och berätta
om meny, miljö, service
och prisläge. Kom ihåg
att bifoga namn och
adress. Publicerade
tips belönas med en liten present.
Skicka dina tips till:
anita.lillemagi@nwt.se
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SÄFFLE: Klassisk 40-talsstil i maghogny och mässing

101 sorters whisky i baren
I Säffle finns en av landets mest
exklusiva whiskybarer. Nyligen
öppnade Comfort Hotell Royal
sin nya bar där gästerna kan
välja och vraka mellan över
hundra sorter.
 Ända sedan Tomas Pettersson för snart fem år sedan tog
över hotellet i Säffle har han haft
idén att öppna en exklusiv whiskybar.
När hotellet skulle renoveras
förverkligade han sin dröm i en
del avkonferenslokalerna.
– Tidigare har hotellet i princip bara haft fönster ut mot parken men nu har vi öppnat stora
fönster och en ny entré ut mot
gatan vilket ger ett helt annat intryck, förklarar Tomas Pettersson.

Tre miljoner
Nya konferenslokaler med all
modern utrustning har byggts i
en annan del av hotellbyggnaden. Totalt rör det sig om en investering på cirka tre miljoner
kronor.
Restaurangen har dubbelt så
många gäster som Tomas Pettersson trodde var möjligt.
– Vi har i dag i genomsnitt närmare 300 lunchgäster per dag.
Det beror inte enbart på att vi
lockat matgäster från konkurrenterna utan i högre grad på att
vi har nått människor som tidigare inte gått ut och ätit lunch,
säger han.

40-talsinspirerat
Nu vill han nå ytterligare en ny
målgrupp. Den nya baren har
byggts i klassisk 40-talsstil med
stor bardisk i mahogny och mässing, skinn- och ekmöbler, Tiffany-lampor och tidstypisk konst.
Tomas Pettersson har själv inrett baren och har var valt ett
rojalistiskt tema och gett baren
namnet Royal – precis som det
gamla Stadshotellet en gång hette.
Han är särskilt stolt över den
magnifika bardisken och jukeboxen som är en nytillverkad kopia av en klassisk Wurlitzer från
1946. Den innehåller cirka tusen
låtar.
Men mest stolt är han ändå
över sortimentet i hyllorna bak-

Tomas Pettersson som äger Comfort Hotell Royal i Säffle, har byggt om hotellet för tre miljoner kronor och har i samband med ombyggnaden byggt RoyFOTO: CLAES ÖSTERMAN
al Bar som är specialiserad på whiskies. På hyllorna finns 101 olika sorter vilket innebär ett av landets största sortiment.

om bardisken. Där står 101 flaskor från världens främsta tillverkare av whisky. Där finns de
mest kända märkena men också
exklusiva sorter för de riktiga
kännarna.
Det mesta kommer från kända

engelska, skotska och irländska
destillerier, men där finns även
amerikanska och kanadensiska
märken liksom några japanska.
Där står till och med en flaska
thailändsk whisky för den som
vågar. Varje sort presenteras i

den särskilda whiskymenyn.
– En duktig whiskysommelier
har hjälpt oss att sätta samman
ett spännande och intressant sortiment, berättar Tomas Pettersson.
Han är övertygad om att idén

kommer att gå hem. Intresset för
whisky är stort och det är också
en typ av träffpunkt som saknas
i Säffle.
– Vi satsar mer på kvalitet än
kvantitet, säger han.
CLAES ÖSTERMAN
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MILJÖ: Många går med i Greenpeace

BÖCKER: Från idé till företag

Alltfler välgörare

Inspirerande läsning om
kvinnligt entreprenörskap

Alltfler svenskar lättar sina
samveten genom att bli medlemmar i välgörenhetsorganisationer. Klimatdebatten har
gjort att människor rusar till
Greenpeace. Men Röda Korset
går kräftgång.
 Amnesty, Greenpeace,
Rädda Barnen och Naturskyddsföreningen har samtliga
haft ett ökande medlemsantal
de senaste åren.
För
miljöorganisationen
Greenpeace har medlemsantalet stigit med 10,3 procent från
slutet av 2005 till sista december 2006. Stefan Bruhn, organisationens projektledare för insamling, ser flera anledningar
till ökningen.
– Till att börja med kan jag
nämna klimatdebatten. Den
har blivit ett stort samtalsämne
och en del av människors vardag. Det gynnar miljöorganisationer i allmänhet och kanske
Greenpeace i synnerhet, eftersom vi är en väldigt handlingsinriktad organisation, säger
han.
– Ett annat skäl är att vi arbetar väldigt målmedvetet med
att växa. Till exempel skickar

vi brev och arbetar mycket ute
på gatan och pratar med människor ”face to face”.
Stefan Bruhn tror att det särskilt är unga människor som
dras till organisationen eftersom miljöfrågan är en fråga för
framtiden. Dessutom betonar
han att lyckade aktioner får
människor att höra av sig och
vilja bli medlemmar.
För Röda Korset ser dock
medlemsutvecklingen annorlunda ut, antalet medlemmar
har blivit mindre de senaste tio
åren. Mellan 2005 och 2006 var
föll siffran från 280 039 till
271 566 medlemmar.
– Man kanske tänker att Röda Korset är en internationell
katastroforganisation och känner inte till det vi gör i Sverige.
Dessutom är det så att människor går bort, våra medlemmar
är ganska gamla, säger Margareta Ottosson på Röda Korset.
Organisationen vill nu bli
tydligare och vänder sig särskilt till yngre frivilliga att delta i olika uppdrag.
– Vi behöver fler medlemmar. Utan medlemmar skulle
inte vi finnas, säger Margareta
Ottosson.
ELIN HJERTQVIST
TT

Har du en affärsidé som du
drömmer om men inte riktigt
vågat sjösätta?
Det finns inspiration och mod
att hämta i två nya böcker om
kvinnligt entreprenörskap.
 Båda handlar om kvinnor
som vågat göra resan från idé till
företag.
Om motgång, framgång och elva starka viljor handlar boken
Gör det du vill! – utgiven av
Centrum för Görändringsledning och sammanställd av Michael Eriksson, Git
Hanson, Helena Sverrisdottir Liewendahl
och Karin E Wenander.
Boken ger en rad exempel på hur det kan
vara att starta och driva ett företag. Det
handlar om kvinnor
med olika förutsättningar, utgångspunkter och mål. En trendsättare i
restaurangbranschen, tjejerna
som skapade sällskapsspelet
MIG och kemiingenjören som
startade
onlineför-

säljning av sjortor. Med flera.
Inte så mycket om bolagsformer, skatteregler och bokföring
utan konkreta exempel på vad
det innebär att satsa och hur vägen dit kan se ut.
En riktig inspirationskälla
som också innehåller ett enkelt
test där man kan värdera sig
själv och sin affärsidé.

Kvinnlig klokskap
Fler goda exempel finns i Beautiful Business utgiven av Sofia
Bergenstjerna och Frida Haavisto på eget förlag.
Boken är i sig exempel på kvinnligt entreprenörskap. För att finansiera projektet har
författarna lyckats sälja in varenda sida i boken till olika sponsorer. Smart nytänkande!
Beautiful Business
bjuder också på mycket
annan kvinnlig klokskap. Berättelsen om hur en sportbehå kommer till, hur man kombinerar resebyråverksamhet
med
smycketillverkning och och hur

det känns när man tycker jobbet
är det roligaste som finns.
Men författarna själva är nog
trots allt de bästa förebilderna.
Som om det inte vore nog med
boken har de också skapat en
community för kvinnliga entreprenörer på nätet. Gå in på
www.driftig.nu och låt dig inspireras!
ANITA LILLEMÄGI
054-19 97 21 / anita.lillemagi@nwt.se
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HANDEL: Stålbadet avklarat

Billigt eller
tokdyrt i Glasriket
Efter åtskilliga tunga år
har det blåsts nytt liv i det
svenska glaset.
Orrefors Kosta Bodas
nya ägare Torsten Jansson
vill satsa på plånboksvänligt presentglas och svindyrt konstglas.
Och han vill se fler turister i Glasriket.
 Den svenska glasindustrin har ett par riktigt
tuffa decennier bakom sig
med uppslitande ägarstrider och ägare som inte satsat helhjärtat på produkterna. Förluståren har
radats upp och därför blev
många förvånade när superentreprenören Torsten
Jansson och hans New Wave Group köpte Orrefors
Kosta Boda sommaren
2005. New Wave består
främst av klädföretag och
bolag som tillverkar presentartiklar, så vad ville
han med de anrika glasföretagen? Skulle det blir tingeltangel för hela slanten?

Stålbad
Beskedet om ekonomin
kom snabbt. Redan hösten
2005 lanserades ett nytt
stålbad som på avgörande
punkter skiljde sig från de
tidigare som företagen gått
igenom.
– Det fanns en del saker
som gjorde oss väldigt förvånade när vi kom dit. Det
ena var att man inte tänkte
särskilt mycket på försäljning och marknad. Ledningen
talade
väldigt
mycket om att problemen
låg i produktionen, men vi
tyckte nog att problemen

FAKTA

Glasriket
Lindshammar

Glasriket
 Glasriket i Småland består
av 15 glasbruk utspridda i fyra kommuner: Lindshammar, Åseda, Rösdala, Målerås, Bergdala, Kosta,
Orrefors, SEA, Strömbergshyttan, Sandvik, Nybro,
Åfors, Pukeberg, Skruf och
Johansfors.
z Kosta är Sveriges äldsta
glasbruk som ännu är i drift.
Det grundades 1742 av Anders Koskull och Georg Bogislaus Stael von Holstein,
båda före detta generaler i

fanns i administrationen.
Sedan tycker vi också att
det finns många fantastiskt duktiga formgivare
som inte använts fullt ut.
Det var en dålig dialog
mellan sälj/marknad och
formgivare, säger Torsten
Jansson.
Problemet för glasindustrin har varit att tillfällena
då vanliga människor haft
anledning att köpa produkterna blivit allt färre. Ikea
säljer billigt men snyggt
industritillverkat glas för
nästan ingenting och det
finns en stor begagnatmarknaden för handblåst
glas. Torsten Jansson menar att New Wave är den
första ägaren på länge som
har ett långsiktigt perspektiv och en lösning på problemet.
– Många människor köper presenter som kostar
upp till 1 000 kronor. Sedan
finns det andra som köper
konstglas från 20 000 upp

Kosta

Sea

Orrefors

VÄXJÖ
Målerås

Bergdala
Strömbergshyttan
Sandvik

Åfors

Nybro
Pukeberg

Skruf
10 km

Johansfors

Boda

KALMAR

GRAFIKBYRÅN/TT

Karl XII:s armé. Namnet Kosta kommer de första bokstäverna i grundarnas efternamn. Orrefors grundades
1898.
z I Orrefors Kosta Boda ingår också Åfors samt SEA
glasbruk under eget varumärke.
Källa: TT
till 100 000-tals kronor. Problemet är produkterna
mitt emellan som är ett
ingenmansland. De är för
dyra att köpa som presenter, men inte tillräckligt
exklusiva för samlare och
konstintresserade. Vi vill
helt enkelt ha fler produkter som är dyrare än
100 000 kronor och fler som
kostar 200 – 1 000 kronor.

Drivkraft
Enligt Erika Lagerbielke,
känd formgivare på Orrefors och professor i glasdesign vid Växjö universitet,
var det rätt dyster stämning på Orrefors Kosta Boda för ett par år sedan. Det
var ett förlustföretag som
ingen ville köpa och det
saknades helt enkelt driv.
– Alla företag som står
inför ett ägarbyte går ner i
energi och Torsten är en
fascinerande personlighet
med enorm drivkraft, närmast överenergi och det

kändes väldigt bra, säger
hon och tillägger att han
sannolikt har rätt i sin
prisanalys.
– Det riktigt exklusiva
glaset attraherar en liten
målgrupp och där spelar
pengar mindre roll, det
handlar mer om uttryck
och varumärke. Om vi kallar det andra lågpris, fast
det egentligen inte är det,
så bör det finnas en ökande
målgrupp där.

Satsar på turism
Torsten Jansson vill också
locka fler turister till Glasriket. Hotell, restauranger,
stugbyar, campingplatser,
butiker och en aktivitetspark ska det bli den närmaste tiden. Orrefors ska
nischas mot exklusivitet,
medan Kosta får ta hand
om outlethandeln.
– Vill vill att så många
som möjligt besöker Glasriket för man får en helt
annan syn på produkterna
när man ser dem på plats.
Nu sägs det ofta att det
handlar om endagsturism,
men det kan ju inte bli något annat när folk inte har
någonstans att bo, säger
han.
BJÖRN EWENFELDT
TT

Glasservis ”Difference” från Orrefors Kosta Boda AB. Design
FOTO: JANERIK HENRIKSSON/SCANPIX
Erika Lagerbielke.
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Glasriket går
med vinst
 Orrefors Kosta Boda
gjorde 70 miljoner kronor i
förlust 2005, men vände till
svarta siffror 2006. Försäljningen uppgick till cirka
650 miljoner kronor förra
året och enligt ägaren Torsten Jansson ska den öka
till en miljard 2010. I den
siffran ingår försäljningen
från Kosta Linnewäfveri,
Orrefors Jernverk och den
kommande turistverksamheten.
Orrefors Kosta Boda har
de senaste decennierna
ägts av finansmannen Robert Weils bolag Proventus, Wallenberggruppens
Scandinavian Equity Partners och danska Royal Copenhagen. Under en period
på 1990-talet ägde de tre bolagen Orrefors Kosta Boda
gemensamt, men efter uppslitande förhandlingar
övergick bolaget 1997 helt i
dansk ägo och det då nybildade Royal Scandinavia.
New Wave Group köpte
51 procent av aktierna i
Orrefors Kosta Boda i juni
2005 och resterande aktier
senare på hösten. Torsten
Jansson kontrollerar 31
procent av kapitalet och 80
procent av rösterna i New
Wave Group. Bland de andra ägarna finns Robur
och Fjärde AP-fonden.
Vid senaste årsskiftet
var 2 161 personer anställda i koncernen. (TT)
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NYA FÖRETAG

Arvika

Forshaga

Moradis Pizzeria

Cronören i Värmland AB

Verksamhet:Pizzeria. Innehavare: Moradi,
Batool.

Arvika Rör
Verksamhet: VVS-arbeten. Innehavare:
Ljosdal, Kristian Lennart Jacob.

Guesthouse Eleven HB
Verksamhet: Gästhus och hotell. Innehavare: Muijs, Michel Alexander, Oudendijk,
Brenda Nicola.

Värmlands Ventilation & Svets AB
Verksamhet: Bygg inom svets och ventilation, fastigheter. Innehavare: Nord, Rita
Diana, Asoon, Saithong (suppleant), Nord,
Dan Michael

Wico Vik AB
Verksamhet: Industri- och fordonsmåleri.
Innehavare: Thalin, Bengt Sören, Thalin,
Eva Maria, Thalin, Pär Gustav

Magnum Consulting
Verksamhet: Konsult inom marknadsföring
och försäljning. Innehavare: Kuhlefelt, PerErik.

JS Race Tech
Verksamhet: Handel inom fordon och motorsportbranschen. Innehavare: Sundfält,
Kent Joakim.

Eda
Sonido Audio
Verksamhet: Ljudteknik. Innehavare: Olsson, Peter Henry.

Charlo Fälg & Däck
Verksamhet: Däck och fälgförsäljning.
Innehavare: Brunzell, Jimmy Eilert.

Afors El & Automation
Verksamhet: Uppdrag inom industriell
automation. Innehavare: Forsberg, Kjell
Anders.

Filipstad
Finshyttan Fastighets AB
Verksamhet: Äga, utveckla, förvalta fast
och lös egendom, uthyrning lägenheter, lokaler. Innehavare: Christophersen, Odd-Einar, Bertheussen, Jörn, Christophersen,
Pål Erik, Hagberg, Karin Camilla

A Blomqvist Skog och Däck
Verksamhet: Skogsavverkning, bilreparationer. Innehavare: Blomqvist, David Arnold Stefan.

Pizzeria Bayvad HB
Verksamhet: Pizzeria och restaurang.
Innehavare: Tokmak, Vahdettin, Yilmaz,
Osman.

Verksamhet: Förvaltning av värdepapper.
Innehavare: Åslund, Dick Åke, Åslund, Dan
Ulf, Åslund, Ebon Marie (suppleant)

JA IT-Hjälp i Värmland
Verksamhet: Hjälp med inköp och driftsättning av PC och små nätverk. Innehavare: Alexandersson, Johan Verner.

Grums
M. Vallin Internetshopping
Verksamhet: Internethandel med praktiska mamma och barn-produkter. Innehavare: Vallin, Petra Martina.

Hagfors
Tryckarn Sven-Olov Berggren
Verksamhet: Försäljning av trycksaker och
profilkläder. Innehavare: Berggren, Gustav
Sven-Olov.

Modstore i Hagfors
Verksamhet: Dator och tv-spelservice.
Innehavare: Västlund, Magnus Tobias.

Casina Förvaltning AB
Verksamhet: Försäljning, service, installation av kylutrustningar. Innehavare: Hämäläinen, Knut Axel Joakim, Hämäläinen,
Olavi Ensio (suppleant)

MaBjo Retro & Design
Verksamhet: Handel med begagnade designföremål. Innehavare: Björklund, Kjell
Magnus Ivar.

RA Trading
Verksamhet: Inköp och försäljning av
byggprodukter, verktyg. Innehavare: Axelsson, Rolf Sten-Erik.

Hammarö
RD’s Bygg & Fastighetsservice
Verksamhet: Allt inom byggnation, fastighetsskötsel och städtjänster. Innehavare:
Gustafsson, Björn Erik Daniel.

A & J Davidsson Fastigheter på
Hammarö AB
Verksamhet: Äga och förvalta fast egendom. Innehavare: Davidsson, Bengt Johan,
Davidsson, Anna Kristina Sofia (suppleant)

PIDA Förvaltning AB
Verksamhet: Förvaltning av fast och lös
egendom. Innehavare: Schützer, Kent Roger Gerhard, Schützer, Carina Mariann
(suppleant)

Steelglove AB
Verksamhet: Svetsning, industrirörläggning, VVS, personal -och lokaluthyrning.
Innehavare: Stålhandske, Mats Albert Pa-

trik, Fridberg, Charlotte Vinodani (suppleant)

Skytteberget Fastighets AB
Verksamhet:Äga och förvalta fastigheter,
värdepapper. Innehavare: Dahlman, JanInge, Dahlman, Anétte Lena Margareta
(suppleant)

Karlstad
Mickes Fönsterputs och Städ
Verksamhet: Fönsterputs, städning, golvvård. Innehavare: Virsand, Helmer Gustav
Michael.

Ray IT Service & Solution
Verksamhet: Uppdrag inom IT området.
Innehavare: Ahlén, Raymond André.

Robbans Trädgårdstjänst
Verksamhet: Utför trädgårdsservice. Innehavare: Westberg, Kjell Olov Robert.

Tengu Import
Verksamhet: Inredning och kampsportsartiklar. Innehavare: Johansson, Anders
Christer Mattias.

Kronoparkens Livs
Verksamhet: Försäljning av livsmedel.
Innehavare: Mohammadi, Hamid.

HSB Bostadsrättsföreningen Pihlgrenen i Karlstad
Verksamhet: Att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen. Innehavare: Jansson, Jan Kenneth, Jarvius, Sven Erik, Kalleryd, Lars-Olov Gunnar, Ottersten, Per Olov
Martin, Pettersson, Hans Christer.

Bostadsrättsföreningen
Trikåfabriken
Verksamhet: Att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen. Innehavare: Berntsson, Berndt Håkan, Fridén, Joel Claes-Uno,
Olofsson, Pehr-Olof Roland, Staffansson,
Nils Uno (suppleant).

Etique Ledarutveckling & IT
Verksamhet: Konsultverksamhet inom organisationsutveckling. Innehavare: Forsell
Larsson, Astrid Gunilla.

Villa Itaparica
Verksamhet: Fastighetsförvaltning, uthyrning av semesterbostäder. Innehavare: Ollars, Jan Olof.

Max klimat- och miljökonsult
Verksamhet: Uppdrag, forskning och utbildning inom klimat, luft och miljöområdet. Innehavare: Hansson, Max-Alexander.

Stall Bergstorp
Verksamhet: Ridverksamhet. Innehavare:
Höjd, Anna Viktoria.

Annas Städ
Verksamhet: Städning. Innehavare: Nykvist, Anna-Karin Marita.

Tio till noll
Verksamhet: Hypnoterapi, hypnoanalys,
psykoterapi. Innehavare: Soussan, Christophe Elias.

United Friends Förlag och
Sportmarknadsföring Ek.för.
Verksamhet: Att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen. Innehavare: Andersson, Jan Börje Lennart, Fritzson, Ulf
Lennart, Höglund, Christer Karl-Göran,
Slätt, Andreas Per-Otto.

Education & Media i Värmland AB
Verksamhet: Bedriva media- och utbildningsverksamhet, tidningsproduktion.
Innehavare: Lundgren, Curt Olof, Lundgren, Ingrid Ann-Marie (suppleant)

EC Elfhamn AB
Verksamhet:Sälja baby- och barnartiklar.
Innehavare: Elfhamn, Åke Christian Magnus, Elfhamn, Maria Erika Kristina (suppleant)

S Demir Coffee AB
Verksamhet: Caférörelse. Innehavare: Demir, Siddik, Keskin, Huseyin (suppleant)

NAXY AB
Verksamhet: Äga och förvalta fastigheter.
Innehavare: Vikström, Lars Mats, Runby,
Lars Evert, Bemler, Ulf Lennart, Jönsson,
Ove Jonas

Norbaeck Trading AB
Verksamhet: Handel med båtar, tillbehör.
Fritidsprodukter. Fastigheter. Innehavare:
Norbäck, leif Ingemar, Norbäck, Anna Maria (suppleant)

Karlstads processrör AB
Verksamhet: Rörinstallationer-konsultationer inom processindustrin, fast egendom. Innehavare: Liljestrand, Karl Åke,
Roxström, John Fredrik (suppleant)

Tidia
Verksamhet: Konsultverksamhet inom it.
Innehavare: Andersson, Johan Rutger.

Minischakt i Karlstad
Verksamhet: Gräv och schakt. Innehavare:
Kjellberg, Kjell Olav Johnny.

Sundsta Entreprenad
Verksamhet: Installationer och försäljning
av data och telenät. Innehavare: Toll, Carl
Sten Peter.

David Freundt Piercing
Verksamhet: Piercing och ev tatuering.
Innehavare: Freundt, David Christopher.

Portcenter i Karlstad HB
Verksamhet: Bedriva försäljning, montage
samt service och reparationer av villaportar. Innehavare: Ekhagen, Gunnar Patrik,
Ekhagen, Nils Tomas.

HB WS Allservice
Verksamhet: Service och reparationer av

hjälpmedel för funktionshindrade. Innehavare: Skogstam, Stefan Mikael, Vidén, Börje Ebbe.

Kennet Karlsson Byggtjänst AB
Verksamhet: Byggnad. Innehavare: Karlsson, Kennet Bertil, Barse Karlsson, Agneta
Maria (suppleant)

Fjälltorget AB
Verksamhet: äga och förvalta fastigheter,
värdepapper. Innehavare: Eriksson, Britt
Karin Marianne, Eriksson, Karl Robert, Eriksson, Anna Sofia (suppleant), Eriksson,
Karl Petter (suppleant)

Mysan Förvaltning AB
Verksamhet: Konsult inom företagsadministration. Innehavare: Gustafsson, Rune
Evert, Kvarnström, Birgitta Marianne

Värmlands Pizza AB
Verksamhet: Pizza, försäljning, uthyrning.
Innehavare:Eken, Ihsan, Eken, Sabiha (suppleant)

Effect Intressenter AB
Verksamhet: Utbildning i ledarskap, aktier.
Innehavare: Sigfridsson, Nils Thomas, Hermansson, Bertil Urban, Larsson, Gustav
Vilhelm Jan-Sture

Sandbacken Invest AB
Verksamhet: Handel med värdepapper.
Innehavare: Ringsby, Leif Thomas, Lohse,
Mogens Lennart, Ringsby, Jan Michael

LED TEC International AB
Verksamhet: bedriva konstruktion, tillverkning, import, montage, försäljning av
elektroniska system, trafik. Innehavare:
Palmer, Bengt Åke, Palmer, Åke Mathias
(suppleant)

Rosenborgs Herrgård AB
Verksamhet: Bedriva förvaltning. Innehavare: Persson, Bo Kenth Peter, Persson,
Kent Ernst (suppleant)

Macken i Molkom AB
Verksamhet: Besinhandel, matvaror, videouthyrning. Innehavare: Hjelm, Lena Birgitta, Lindqvist, Katarina Margareta (suppleant)

Esmine Cacao Designstudio AB
Verksamhet: Designkonsultföretag. Innehavare: Johansson, Gösta John UIrich,
Knutsen, Gro, Larsson, Bo Anders, Rundervik, Julia Hanna Maria

Styrmannen Företagscenter AB
Verksamhet: Konferens, service. Innehavare:Hallén, lars Åke, Hallén, Birgitta Irene
(suppleant)

Kasern 3 Förvaltning AB
Verksamhet: Fastighetsförvaltning. Innehavare: Eriksson, Lars Erik Tommy, Eriksson, David Tommy (suppleant)
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Kil
Staafs Måleri
Verksamhet: Allt inom måleri. Innehavare:
Staaf, Per-Erik Roland.

Khazer Mortaza Akbari
Verksamhet: Pizzeria. Innehavare: Akbari,
Mortaza.

FA System i Kil AB
Verksamhet: Bedriva montage av fönster
och akustivsystem, byggnadsvård. Innehavare: Byström, Nils Ingemar, Österberg,
Olov Lennart, Jansson, Anette Christina
(suppleant)

Mark & Vägteknik i Värmland AB
Verksamhet: Service, underhåll, reparationer av vägverkets väderinformationscentraler. Innehavare: Berg, Astor, Berg, Per
Anders (suppleant)

Kristinehamn
Highsson Trading
Verksamhet: Marknadsföring och försäljning inom reklam och presentartiklar.
Innehavare: Högdahl, Patrik Sten-Åke.

Juret HB
Verksamhet: Design och försäljning av kläder, design av hemsidor. Innehavare: Olsson, Johan Fredrik, Svensson, David Johan
Erik.

VB Skottlandsresor
Verksamhet: Planering och försäljning av
resor till Skottland. Innehavare: Gustafsson, Bo Roland

Bröderna Berglunds Bygg HB
Verksamhet: Byggnadsverksamhet. Innehavare: Berglund, Anders Marcus, Berglund, Björn Fredrick.

Thanh Bui Thai Palace AB
Verksamhet:Restaurang. Innehavare: Bui,
Van Thanh, Nguyen, Van Hung (suppleant)

Leif Nilssons Bygg & Måleri
Verksamhet: Byggnation och måleri. Innehavare: Nilsson, Leif Mikael.

Lusaskens Bygg &
Fastighetsservice
Verksamhet: Renovering av lägenheter och
fastigheter. Innehavare: Olofsson, Bo Stefan Tage.

Färgdrömmaren
Verksamhet: Konsultverksamhet inom personlig utveckling. Innehavare: Käller Guzikowski, Ulla Victoria.

Restaurang Orienten i Kristinehamn
Verksamhet: Restaurang. Innehavare: Özsoy, Caner.

Mr Kyl & Värme AB
Verksamhet: Service, reparationer, installationer, försäljning av kyl- och värmeapplikationer. Innehavare: Olsén, Jan Robert,
Nordin, Magnus Kauko, Eriksson, Tage Håkan (suppleant)

Fondelius Control Systems AB
Verksamhet: Konsult, produktutveckling,
reglerteknik, industri. Innehavare: Fondelius, Jan Urban, Fondelius, Björn Uno, Fon-

delius, Maria Helen (suppleant)

Mäklarhuset Östra Värmland AB
Verksamhet: Fastighetsförmedling. Innehavare:Norström, Mats Torbjörn, Bergsten, Tommy Sven Gunnar, Kärrman, Per
Urban (suppleant)

Munkfors
Gränslöst Uteliv Sverige
Verksamhet: Bedriva guidning, utbildning
och aktiviteter med inrikting mot djur och
natur. Innehavare: Denkers, Geert Cornelis.

Pizzeria Aysenur
Verksamhet: Restaurang och pizzeria.
Innehavare: Ekici, Refik.

Fungera Fastigheter AB
Verksamhet: Konsultationer, installationer, automation inom elektriska området.
Fastighetsförvaltning. Innehavare: Bodinger, Hartmuth Ludwig, Bodinger, Eva Maria,
Bodinger, Günter

Sunne
Snowbound
Verksamhet: Konsultverksamhet inom området hållbar utveckling för företag, myndigheter och organisationer. Innehavare:
van Hoek, Klaas Thees.

Pricken Barnkläder o Leksaker
Verksamhet: Handel med barnkläder och
leksaker. Innehavare: Lundgren, Anna Maria.

Säffle
Johannesson’s Måleri
Verksamhet: Måleri. Innehavare: Johannesson, Bengt Markus.

Survival Center Svaneholm HB
Verksamhet: Äventyr, klättring, fritidsaktiviteter, överlevnad. Innehavare: Kämper,
Anja, Ulbricht, Michael Günter.

Mix i lin HB
Verksamhet: Import och försäljning av kläder från Ryssland. Innehavare: Andersson,
Nadejda, Franzén, Marina Anatolievna.

Torsby
Administration i Torsby HB
Verksamhet: Administration, hyra och kontorsgemenskap för advokat. Innehavare:
Lindborg, Lillkast, Lillön

Yttergård PrioTV
Verksamhet: Konsultation inom idrottsevenemang, TV-produktion. Innehavare: Yttergård, Per Anders.

APH lekvattnet AB
Verksamhet: Uppfödning av smågrisar och
slaktsvin, transport av lantbruksprodukter. Innehavare: Eriksson, Mats Gustaf,
Back Olsson, Åsa Barbro Anette, Frykberger, Sven Henrik, Jansson, Jan Peter

PJ Lekvattnet Gris AB
Verksamhet: Uppfödning av smågrisar,
slaktsvin, transport lantbruksprodukter.
Innehavare: Eriksson, Mats Gustaf, Back

Olsson, Åsa Barbro Anette, Frykberger,
Sven Henrik, Jansson, Jan Peter

Årjäng
Svensk Installation Väst AB
Verksamhet: Installation av VVS och byggnad. Innehavare: Sirén, Jari Armas, Eide,
Jan, Larsson, Daniel Axel

AA Markarbeten
Verksamhet: Grävning och schaktning med
grävmaskin. Innehavare: Aronsson, Anders
Joakim.

Heeds Rör
Verksamhet: Försäljning, reparationer, tillverkning och installationer inom vvs. Innehavare: Heed, Rolf Göran Agnar.

Tinghusets Bed & Breakfast
Verksamhet: Vandrarhem och servering.
Innehavare: Hedefur, Tom Anders.

Elenas Herrfrisering
Verksamhet: Frisörverksamhet. Innehavare: Hansson, Elena Yvonne.

Nikolay Johannessen IT & Data
Verksamhet:Programvaruutveckling och
konsultarbete. Innehavare: Johannessen,
Nikolay.

 Nya företag bygger på uppgifter
från Bolagsverket. Reservation för
eventuella fel.
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Fråga: Indien och Kina har en stark tillväxt. Törs man placera sina pengar där?

LASSE NILSSON

THOMAS
DANIELSSON

ULRIK WEDELIN

regionansvarig
vid Nordea i Karlstad

chef Private Banking
Swedbank AB

stf. kontorschef
Handelsbanken, Karlstad

 Indien och Kina är de två
största tillväxtmarknaderna
med tillsammans 2,4 miljarder invånare. Lägger vi till övriga tillväxtmarknader som
Latinamerika, Asien, Östeuropa och delar av Afrika finns
här 85 procent av jordens befolkning, 65 procent av naturtillgångarna och endast 6-7
procent av börsvärdet. Tillväxtmarknader kallas de för
att ekonomin växer så snabbt
och tvåsiffriga tillväxttal för
BNP är snarare regel än

Varje minut
startas ett
nytt företag i Kina
undantag. Men så hög tillväxt
är inte enbart positiv och det
finns en hel del risker.
Varje minut startas ett nytt
företag i Kina.
Tillväxten i Kina har tillsammans med den köpglade amerikanske konsumenten gjort
att högkonjunkturen förlängts. Varje minut startas ett
nytt företag, varje år skapas
20-25 miljoner nya jobb och
redan skickas vartannat SMS i
världen av en kines. Utvecklingen går enormt fort och det
lockar till sig kapital som i sin
tur driver upp börskurserna.
Men det finns också risker.
Kina är en diktatur och använder en del de stigande statsinkomsterna till att bygga ut sin
militärmakt ytterligare och
även om det kanske bara är
vapenskrammel finns en risk
för invasion av Taiwan. Begränsningen av barnafödande
har fått ålderspyramiden i Kina att börja likna den vi har i
Europa – få unga och många
äldre vilket långsiktigt kan
bromsa tillväxten. Fast kanske
viktigast är miljöfrågan – hur
länge går det utnyttja resurserna så hårt och smutsa ned
så mycket?
Det finns fler engelsktalande i
Indien än i USA.
Indien är världens största
demokrati med över en miljard invånare. Här är befolkningen yngre och det finns fler
engelsktalande i Indien än i
USA. Ekonomin växer snabbt
och välståndet ökar - men inte
för alla och det kan skapa
spänningar.
De finansiella systemen är
inte lika stabila som i västvärlden och snabb tillväxt kan
skapa bubblor på olika områden och då är behovet av
snabbt agerande från riksbank och politiker avgörande.
Även här finns risk för väpnat
konflikt vid gränsen mot Pakistan.
Goldman Sachs spår att världens största börser år 2050 är
Kina, USA och Indien. Ska vi nå
dit lär börserna i Kina och Indien växa betydligt snabbare
än Europa och USA fram till
dess. Men resan kan bli guppig.

 Visst törs man placera sina
sparpengar i Kina och Indien –
på lång sikt. Givetvis inte alla
sina besparingar, men Swedbank anser att i en välbalanserad placeringsportfölj på fem
år ska absolut Kina och Indien
finnas med. Man kan dock räkna med att under tiden kommer det säkert ett och annat
bakslag.
De senaste veckornas turbulens på världens börsen visar
att det är i sådana här länder
som har gått upp mycket som
kursnedgången blir störst.
Vissa analytiker tycker att
dessa två marknader just nu
ser värdemässigt dyra ut,
medan andra anser att det är
svårt att säga vad som är dyrt
eller billigt i en sådan expansiv tillväxtfas som de befinner
sig i. På lång sikt menar vi att
det inte har någon betydelse
när man går in. Det är alltid
svårt att komma in rätt i korta
upp- och nedgångar.
Varför ska man placera i Kina
och Indien?
Kinas ekonomi växer i rekordfart. Indien främjas av
stigande sysselsättning och
konsumtion. Gemensamt för
dessa länder är en ihållande
hög tillväxt där uppgången i
allt större utsträckning drivs
av inhemska sektorer, investeringar och konsumtion. Stora satsningar på infrastrukturinvesteringar bidrar tillsammans med ett kraftigt inflöde av direktinvesteringar
till att hålla investeringsaktiviteten på en hög nivå. Stigande levnadsstandard och
ökande internationellt handels- och tjänsteutbyte är
dessutom viktigt för att utveckla det finansiella systemet.
Sammanfattningsvis kan
man säga att industrialiseringen i Kina och Indien gör
dem till två stora och snabbt
växande ekonomier med viktig drivkraft för den fortsatta
globaliseringen.

Två stora
och snabbt
växande ekonomier
med viktig drivkraft
Vilka är då riskerna?
Det är ju delvis outvecklade
aktiemarknader med stora
svängningar. Även ekonomiska risker finns relaterat till valutor, räntor, konjunktursvängningar med mera.
Dessutom finns det både inhemska och internationella
politiska risker, råvaru- och
miljörisker.
Hur placera i Kina och Indien?
Om man är beredd på full
risk/möjlighet på fem år eller
längre så köper man Roburs
Kinafond och HSBC Indienfond
hos oss. Vill man ha en placering där kapitalet är garanterat mot värdeminskning så köper man en aktieindexobligation mot dessa marknader.

TOMAS BÄCK

 Att placera pengar på så
kallade tillväxtmarknader är
för det mesta förenat med ett
högre risktagande än placeringar på mer traditionella kapitalmarknader som exempelvis euroområdet. En högre risk
ger ofta också möjlighet till
större avkastning vilket skedde under 2006. Aktiekurserna
slog nya rekord i till exempel
Kina samtidigt som räntedifferensen för statspapper i dessa
traditionella högrisk länder
gentemot till exempel amerikanska statsobligationer var
rekordlåg vilket är ett tecken
på en tro på stabila statsfinanser och god tillväxt.
På aktiemarknader med
snabbt stigande kurser inkluderas risken att en tillbaka
gång blir förhållandevis kraftig vilket också skede under
februari månad för dessa tillväxtmarknader. Exempelvis så
föll den indiska marknaden
med 7,1 procent i SEK. Här var
det framförallt den kinesiska
och globala börsoron som
smittade av sig. Dock fanns
det oro för höjda räntor gå
grund av inflationstryck. Handelsbanken tillhandahåller en
renodlad Indienfond, som har
gett cirka + 3 procent senaste
året. Handelsbanken är positiv
till den indiska börsen trots
den senaste tidens oro. Marknaden kommer att vara fortsatt skakig den närmsta tiden
men med en förväntad vinsttillväxt på 15-18 procent tror vi
att dessa vinster kommer att
avspeglas på aktiemarknaden.
Kinas ekonomi växte med
10,7 procent under 2006 – den
snabbaste tillväxten på mer är
10 år. Börsen steg 47 procent.
Vi tror att tillväxten fortsätter
att utvecklas med möjlighet
till ökade börskurser trots ett
flertal åtstramande åtgärder
från myndigheterna till exempel skärps skatten på kapitalvinster, höjd moms och valutan tillåts stärkas ytterligare.
Detta har gjort att investeringstakten har fallit och tillväxten i ekonomin har också
bromsats något och investeringstakten i landet faller tillbaka en aning. Trots detta
fortsätter exporten att stegras
och försäljningen för detaljhandeln ökar stabilt. Den senaste oron på börsen grundas
bland annat i ovanstående politiska beslut och nedgången
blev extra stark på grund av
kraftigt stigande kurser under
2006 (vinsthemtagningar).
Vårt generella råd är att
landfonder på dessa marknader endast skall vara en begränsad del av det totala sparandet. Vår starkaste
rekommendation är att använda sig av kapitalgaranterade
produkter till exempel en aktieindexobligation som efter
löptidens slut återbetalar insatt kapital. Handelsbanken
har löpande olika erbjudanden
på dessa produkter som placerar i tillväxtmarknader .

chef Privatmarknad
Värmlands Provinsbank
i Karlstad

 I vår nuvarande bedömning
av värdepappersmarknaden
är vi försiktigt positiva till aktier jämfört räntepapper.
Efter drygt fyra års kursuppgång på världens börser har
dock oron för negativa signaler och dess effekter gjort att

Placeringar
på marknader med den höga
risk detta innebär
inte bör utgöra mer
än 15 procent av
sparat kapital
marknaden reagerar kraftigt
när något oväntat inträffar.
De marknader som tidigare
gått bäst är de som faller mest
vid nedgångar.
Vi är positiva till Indien och
Kina i ett längre perspektiv.
Med fortsatt lägre produktionskostnader jämfört andra
länder, stora naturtillgångar
och en snabbt växande, köpstark medelklass kommer tillväxten att vara hög många år
framöver.
I det korta perspektivet kan
en lägre tillväxt i amerikansk
ekonomi tillsammans med att
värderingen på aktier inte
längre är lika attraktiv som tidigare göra att det blir en
sämre utveckling.
En paus i nuvarande kapitalmarknadsrally vore inte bara hälsosamt utan också välkommet, om än bara för att
låta vinstnivåerna hinna ikapp
aktiekurserna.
Vår rekommendation är att
placeringar på marknader
med den höga risk som detta
innebär inte bör utgöra mer
än 15 procent av totalt sparat
kapital.
Nedan följer två fonder vi
rekommenderar för tillfället
på dessa marknader.
Schroeder Greater China –
Fonden investerar inom det
kinesiska området (Kina, Hong
Kong och Taiwan) i aktier och
aktierelaterade värdepapper,
vilka kan dra nytta av utvecklingen och tillväxten i den kinesiska ekonomin. Avkastningen 40,7 procent senaste
året och 98 procent senaste
tre åren.
JP Morgan India – Fondens investeringsmål är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar främst i indiska
värdepapper och i företag som
får en övervägande andel av
sina intäkter från den indiska
subkontinenten.
Avkastning 15,8 procent senaste året och 152 procent senaste tre åren.

ANDERS OLSSON
GUNILLA NYSTRÖM
SEB:s privatekonom

 Det beror på hur lång sparhorisonten är och hur riskbenägen spararen är. Det är också viktigt att veta hur den
övriga privatekonomin och
sparandet ser ut för att veta
om spararen törs placera i Kina och Indien. Och givetvis hur
stor andel av sparandet som
placeras i dessa länder.
Rent generellt kan man säga
att placeringar i Kina- och Indienfonder innebär väldigt
hög risk, det vill säga värdet
på sparandet kan variera kraftigt. Det har vi sett exempel på
den senaste tiden. Det kan gå
väldigt bra, men man måste
också kunna tåla att sparandet, särskilt kortsiktigt, kan
tappa stort i värde.
De övergripande ekonomiska
förutsättningarna för dessa
länder är fortfarande i huvudsak goda med bland annat
stark BNP-tillväxt. I Kina och
Indien ser vi en växande andel
medelklass vilket är positivt
för privatkonsumtionen och
därigenom för ländernas ekonomier.
Generellt bör man eftersträva
en så bra riskspridning som
möjligt i sitt långsiktiga sparande. Det betyder att de
pengar man har placerade i
aktiefonder i huvudsak bör
ligga i bredare fonder, som
sverigefond, globalfond eller
europafond och att bara en
mindre del av sparandet bör

Ett alternativ
med lägre
risk är aktieobligationer
ligga i högriskfonder som placerar i länder inom emerging
markets (dit bl a Indien och
Kina räknas).
Men om det handlar om en
mindre del av sparandet och
det är pengar spararen kan
vara långsiktig med kan Kinaoch Indienfonder visst vara ett
bra val. Ett alternativ med lägre risk är aktieobligationer
med inriktning Kina och Indien.
Aktieobligationer ger chans
till bra avkastning om börsen i
Kina/Indien går bra.
Går börsen dåligt får man
tillbaka insatt kapital om man
behåller aktieobligationen
under hela löptiden, ofta runt
tre år.
Vissa aktieobligationer
tecknas med tio procents
överkurs.
Då riskerar man även att
förlora överkursen. Å andra
sidan kan avkastningen bli högre om börsen går bra.

marknadschef Företag
o Liv på Länsförsäkringar
i Karlstad

 Den bekväma delen av
börsresan är över. Vi går in i
en ostadigare del så se upp för
luftgroparna och åskvädren.
Men visst finns det även
fortsatta möjligheter i Kina
och Indien!
Trots den kinesiska aktiemarkandens litenhet (mindre
än 2 procent av det globala
börsvärdet) är Kinas ekonomi
värdens näst största mätt i
köpkrafts BNP. Därför har det
en stor påverkan på värdens
ekonomi. Denna gång har reaktionen i Kina orsakats av
osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen i USA.
I bakgrunden finns de stora
globala obalanserna där det
enorma underskottet i USA
måste täckas av överskotts
länder som exempel Kina.
Den gigantiska valutareserven
i Kina påverkar börsen då Kina
beslutat att en del av reserven

Se upp för
luftgroparna
– det är ett litet
oväder på gång...
skall sättas av för köp av utländska företag och därmed
minskar intresset för inköp av
amerikanska värdepapper. Kinas ekonomi är fortsatt mycket stark och regimen försöker
dra ner på tillväxten för att
undvika överhettning, men
hittills utan större framgång.
Indiens ekonomi är på gränsen till överhettad. Industriproduktionen ökar med två
siffriga tal vilket innebär att
fabriker arbetar mycket nära
ett maximum. För att försöka
dämpa detta har centralbanken höjt räntan 5 gånger på 12
månader men utan någon
större effekt.
Den asiatiska marknaden
som gått starkt under senaste
året har halkat ner något senaste tiden. Att det kommer
bakslag i dessa marknaders
utveckling är inte förvånande .
Värderingarna är inte längre
lika attraktiva i Kina och Indien efter det makalösa starka
sista året. En något mer dämpad utveckling får vi nog räkna med.
På lite längre sikt är det här vi
hittar vinnarna, men se upp
för luftgroparna det är ett litet
oväder på väg! Första halvåret
2007 oroligt, stabilare i slutet
2007 och under 2008.
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KONSUMENTKRÖNIKAN JOLANDA GIRZL

TURISM: Miljövänligt tänkande viktigt för Björn Särnmark

Fredros gård får
redaktion@nwt.se

Hur starka är egentligen
vi konsumenter?

J

ag ser mig själv som en obotlig optimist men den
senaste tiden har mina tankar kretsat kring negativa tendenser inom konsumentområdet. Nästan
dagligen läser vi om händelser, nya problem och
framtidvisioner som påverkar oss konsumenter.
Trots detta verkar konsumentfrågorna få en allt
mer undanskymd plats i politiken. Själv tycker
jag det borde vara tvärtom.

Konsumentverket som skulle bli starkare och mer aktivt
arbetar under besparingshot eftersom ingen kompensation utgått för flytten.
Det är nu det behövs satsningar för att bygga upp
verksamheten i Karlstad och förbereda sig inför framtidsfrågorna. Viktigt är att ha tillräckliga resurser för
att kunna genomföra undersökningar, aktiv marknadsbevakning och ta emot anmälningar från allmänhet och övriga. Snabbt agerande är viktigt för att hjälpa konsumenterna att vara uppdaterade inom
konsumentområdet, kunna bevaka sina rättigheter
och veta sina skyldigheter.
I vår grannkommun Kristinehamn är konsumentrådgivningen nedläggningshotad trots goda arbetsinsatser och aktivt förebyggande arbete. Kommuninvånarna vet att det finns en konsumentrådgivare att
vända sig till. Olyckligtvis beslutade regeringen i höstas att inte tillkalla en utredare
Många med mig vill med uppdrag att göra en översyn av den kommunala konsuse mer av vår konmentverksamheten.

sumentminister
även om konsumentfrågorna ligger som nummer
tre på hennes lista
efter integration
och jämställdhet
som är de tyngsta
områdena.

Alla motioner om konsumentfrågor som lämnades in till riksdagen under år 2006 avslogs nyligen.
Det verkar inte finnas någon
större vilja hos politikerna att
aktivt driva konsumentpolitiken.
Jag tycker det är hög tid att
bryta trenden, konsumentfrågorna måste bli än mer synliga
i debatten. Många med mig vill
se mer av vår konsumentminister även om konsumentfrågorna ligger som nummer tre på hennes lista efter integration och jämställdhet som är de tyngsta
områdena. Jag vill se ett större engagemang från vår
konsumentminister i olika konsumentfrågor. Det
skulle ge en större tyngd åt konsumentfrågorna och
skapa bättre förutsättningar för Konsumentverket att
lyckas med sin etablering i Karlstad.

Turistanläggningen Fredros
gård satsar på miljön.
Därför har man gått över till
fyrtaktsmotorer på båtarna, använder lågenergilampor, källsorterar och släpper tillbaka
fångade fiskar.
Nyligen fick man ett fint ekopris.
 – Folk får mer och mer upp
ögonen för det här och vårt miljöarbete ger en kvalitetsstämpel.
Det säger Björn Särnmark som
sedan tolv år tillbaka driver Fredros gård ett par mil norr om Gunnarskog.
Anläggningen som vänder sig
till människor som vill uppleva
naturen och vandra, fiska, paddla kanot, plocka bär och svamp
och åka skidor är belägen intill
den vackra herrgården i Fredros.
– Herrgården är från 1854 och
den köpte jag för 30 år sedan när
jag flyttade hit och fick jobb som
skogvaktare åt Billerud. Men
med åren blev det allt mer kontorsarbete och det ledsnade jag
på så 1995 sade jag upp mig och
började med det här. Idén hade
jag fått när jaktgästerna från utlandet som jagade på Billeruds
marker frågade om de även kunde komma hit på sommaren.

Succé direkt
Björn Särnmark satsade på att
bygga tre större och en mindre
stuga med utsikt över Ladtjärn
och har även gjort i ordning de
timrade gamla röd- och vitmålade arbetarbostäderna intill
herrgården. Och succén lät inte
vänta på sig.
– Redan under andra året var
det fullbokat och med två stugor
till vid sjöarna Mangen och
Treen har jag 40 bäddar totalt.
Dessutom köpte jag för några år
sedan in Arvika kommuns gamla camping här nere vid LillTreen och har byggt en sanitetsanläggning med dusch, bastu
och kök. Totalt har jag investerat sex miljoner kronor i anläggningen, pengar som jag tagit ur
egen skog och lånat.

Många utländska gäster
Den konsumentpolitiska propositionen har rubriken
”Trygga konsumenter som handlar hållbart”. Vi får
hoppas att inte bilden ändras till otrygga konsumenter
som handlar mindre, gör färre inköp eller gör dyrköpta affärer?
Det sista märker vi konsumentrådgivare av i dag.
Konsumentkrediterna florerar och ökar på marknaden.
Det senaste är SMS-lånen som frestar ungdomar att
handla för mer än vad plånboken tillåter. Ett klick på
en hemsida eller ett skickat SMS och en halvtimme senare finns pengarna på kontot. Pengar som lätt och
snabbt kan användas till resor, märkeskläder, hemelektronik och andra produkter som senare alltid ska
betalas.
Vet konsumenten hur mycket dyrare köpet blev i
jämförelse med kontant betalning?
Skulle konsumenten ha gjort samma val med kunskap om kreditkostnaden?
Har konsumenten råd med sitt val?
Vi får hoppas att kronofogden inte kommer på hembesök.
Vi behöver starka, trygga, kunniga och tuffa konsumenter som vågar ställa krav och är med och påverkar. Jag
ser fram emot en vassare konsumentpolitik.
Jolanda Girzl är konsumentvägledare i Karlstads kommun.

Fredros gård är mest känd för att Björn Särnmark som driver turistanläggningen Fredros gård fick nyligen ta emot
vara det man kallar en fiskecamp. Hit kommer folk från hela
Europa för att fiska och det är ren har de två heltidsanställda gen bara en till, Hälle camping i
det fina gäddfisket man är kända och de fyra, fem säsongsarbe- Fiskevik och ett tiotal i hela Sveför. 95 procent av turisterna i tarna på Fredros gård verkligen rige.
Sedan några år är Björn Särnstugorna är utländska gäster fullt upp. Då finns här nämligen
närmare 300 gäster mark med i sammanslutningen
mest från Mellansom vill fiska, van- Naturens bästa, ett bevis på att
europa och överlag
Det har
dra och paddla ka- Fredros gård är godkänd som en
kommer många av
not i området.
svensk ekoturismanläggning, en
besökarna tillbaka
pratats
– Det har pratats av ett 50-tal i landet.
år efter år.
om fisketurism i om fisketurism i
– Jag är inget fis20-30 år, men det är Ställer krav
keproffs, men hade 20-30 år, men
betydligt svårare Naturens bästa ställer en mängd
turen att känna Per
det är betydligt
än vad folk tror. miljökrav på alla aktiviteter och
Stjernlöf på VärmDet krävs kunskap, man ska genomgå ett cerifielands turistråd som svårare än vad
kontakter, kapital ringsprogram.
hade ett väldigt bra
folk tror.
och bra språkkunkontaktnät i länder
– Vi talar om att vår verksamskaper. Dessutom het ska vara etiskt socialt hållsom Holland, Tyskland och Tjeckien. Vi har bra en hel del administration.
bar och även ekonomisk och ekogäddfiskevatten
häromkring.
logiskt hållbar. Därför har vi nu
Själv trodde jag i början att folk Föreläser mycket
bytt ut alla våra 17 tvåtaktsbåtdär nerifrån ville komma och fis- – Jag är mycket ute och föreläser motorer mot underhållsfria fyrka öring och annan ädelfisk, om det här både i Sverige och taktare i aluminium, vi använmen gäddfiske är häftigare för Norge. Det skulle kunna få plats der
bara
lågenergilampor,
dem.
fem, tio fiskecamper bara i miljövänligt rengöringsmedel,
Under högsäsongen på somma- Värmland, men det finns egentli- grön el, källsorterar avfallet och
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årets ekoturismpris

Få nyheter
i deklarationen
Så var det dags igen för den årliga självrannsakan. I år är det få
nyheter som möter den deklarationsskyldige.
 Den mest omdiskuterade
förändringen – att man inte
längre får dra av fackföreningsavgiften och a-kassan kommer
att märkas först nästa gång du
deklarerar.
För inkomståret 2006, som du
ska deklarera för senast den 2
maj i år, gäller gamla regler.
Skatteverket gör automatiskt en
skattereduktion på 40 procent
för medlemsavgiften till a-kassan och med 25 procent för avgiften till fackföreningen. Den som
försökte betala in 2007 års avgifter före årsskiftet för att få avdragsrätt även för dem blir dock
besviken. En snabb stopplag från
regeringen satte stopp för det.

Maxskatt
Den för statskassan dyraste och
för många husägare största förändringen i år gäller fastighetsbeskattningen.
Högst 2 kronor per kvadratmeter i fastighetsskatt för tomten
eller maximalt 5 000 kronor ger
sänkt fastighetsskatt för de flesta.
– Och särskilt för dem med höga taxeringsvärden, konstaterar
Kaj Kojler på Skatteverket.
En annan förändring som ger
lättnader för småhusägarna är
att högst 4 procent, mot tidigare
5 procent, av hushållens inkomster ska gå till fastighetsskatten
för permanentbostaden.

Fatighetsskatten

årets Grand Travel Awards ekoturismpris på 10 000 kronor av Svenska ekoturismföreningen och Sveaskog. Fredros herrgård är från 1854.

Dessutom har underlaget för fastighetsskatten frysts på 2006 års
nivå under 2007 och 2008. En
dämpningsregel mildrar också
fastighetstaxeringens genomslag
på förmögenhetsskatten.
– Du får också samma uppskov
med reavinsten om du säljer din
bostad här och köper en privatbostad utomlands, i till exempel
Spanien. Men det ska vara en direktägd bostad, poängterar Kojler.
Det duger inte med till exempel en andelslägenhet eller någon annan ägarform.

Hemhjälp
släpper tillbaka den mesta av fisken som fångas.
För det här arbetet belönades
Fredros gård nyligen med årets
Grand Travel Awards Ekoturismpris på 10 000 kronor, som
1998 gick till Anders Wiss och
Vildmark i Värmland.
– Folk får mer och mer upp
ögonen för det här och vårt miljöarbete ger en kvalitetsstämpel.
För mig är det också viktigt att
inte växa mer som turistanläggning. Jag vill inte åt massturismen. Folk som kommer hit från exempelvis Holland ska känna att
det här är vildmarken, kunna berätta om sina fina naturupplevelser och uppleva tystnaden.

Text och foto

CHRISTER WIK
0570-71 44 50
christer.wik@nwt.se

2001 utsågs Björn
Särnmark till
Årets Gûnnersking och hans företag Fredros gård
lockar mängder
med turister till
bygden. ”Jag trivs
bra med livet som
turismföre-tagare. Och det är
tur att man har en
förstående hustru, för det krävs
mycket arbete”,
säger han med
Ladtjärn i bakgrunden.

Reseavdraget för resa med egen
bil till och från jobbet har höjts
till 18 kronor milen. Det icke-avdragsgilla beloppet för resor höjs
från 7 000 kronor till 8 000 kronor.
Av landets alla skattskyldiga
använde i fjol närmare 2,7 miljoner möjligheten att deklarera
elektroniskt.
Från halvårsskiftet bör du börja samla kvitton om du tänker ta
hjälp i hushållet.
Från den 1 juli ska det gå att
köpa hjälp i hemmet för cirka 150
kronor i timmen tack vare regeringens förslag till skattereduktion på hushållsnära tjänster.
Men det gäller först nästa deklaration, om du inte vill begära
skattejämkning för att slippa ligga ute med pengarna. (TT)
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SVERIGE

Skogens återväxt minskar
 Skogsägarna återplanterar
inte tillräckligt. Andelen föryngrad skogsmark minskar efter flera års uppgång, visar
nya resultat från Skogsstyrelsen som anser att utvecklingen är oroväckande.
Den positiva trenden i landet är bruten. Återväxten har
minskat från 84 procent godkända föryngringar förra året
till årets 83 procent. Efter en
avverkning måste skogens
ägare enligt lag anlägga ny
skog.
Under hela 1980-talet sågs en
förbättring som under andra
halvan av 1990-talet vändes till
en försämring. Sedan kom en
förbättring under 2000-talet
med en uppåtgående kurva
som nu brutits. (TT)

HANDEL

Över tusen sökte
15 jobb på varuhus
 Många kände sig kallade att
jobba på Överskottsbolagets
nya varuhus som öppnar i
Motala i vår: Mer än 1 200 personer sökte de totalt 15 tjänsterna, skriver Östgöta Correspondenten.
Rekryteringsfirman som
sköter ansökningarna beskriver det stora intresset som
”oerhört överraskande”, men
på arbetsförmedlingen väcker
inte beskedet någon förvåning.
– Handel är ett område som
är attraktivt för många, inte
minst ungdomar, konstaterar
Birgitta Tegidius, chef för arbetsförmedlingen i MotalaVadstena. (TT)

 Westin Buss har installerat
mobilt bredband i sina bussar.
Lösningen gör att alla passagerare kan komma åt internet som
vanligt när de reser.
Westin Buss bredbandslösning
är skapad med hjälp av utrustning som finns att köpa i vanlig
butik. Hjärtat är en bredbandsrouter som kopplas upp via mobilnätet. Inne på bussen finns ett
trådlöst w-lan sompassagerarna
använder.
– Vi är först i Sverige med bredband i bussarna, på samma sätt
som vi var först med säkerhetsbälten, alkolås och ISO-certifiering, säger vice vd Roger Mathiasson i ett pressmeddelande.

En modern skogsarbetare. Andreas Henriksson är snart klar med sin utbildning till skogstekniker och vet hur man använder dataklave och handdator
för taxering av skogen.
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GAMMELKROPPA: Först med den nya tekniken

Det digitala skogsbruket
I skogen utanför Filipstad ligger
Sveriges minsta högskola. Gammelkroppa skogsskola utexaminerar bara 18 elever vartannat
år och de är heta på arbetsmarknaden. De vet hur man jobbar rationellt i skogen med dator och GPS.
 I över hundra år har det utbildats skogsfolk i Gammelkroppa. Tusentals skogvaktare och
kolare har under åren fått sin
skolning vid den gamla hyttan.
Numera utbildar man skogstekniker och det går minst två
sökande på varje plats.
För att bli antagen krävs godkända gymnasiebetyg, minst sex
månaders erfarenhet av skogsarbete och att man klarar ett särskilt antagningsprov.
– De personliga egenskaperna
är viktiga, säger skolans rektor
Peter Stejmar. Det är stora ekonomiska värden som står på spel
i vardagen och man måste kunna
fatta viktiga beslut på egen hand.
Det är dessutom viktigt att man
kan uttrycka sig i både tal och
skrift.

Bestämde sig tidigt
Andreas Henriksson från Kristinehamn är en av de utvalda. Han
är 25 år men bestämde sig för vad
han ville bli redan i tioårsåldern.
– Det var en släkting som brukade ta med mig ut i skogen och
jag kände direkt att detta var livet, säger han.
Nu är han nästan klar med utbildningen och är om möjligt ännu mer övertygad om att han
valt rätt. Hans klass har nämligen fått vara med och prova ut
utrustningen för Gammellkrop-

I det digitala skogsbruket samlar man in data från satelliter för att mäta in
arealer och bestämma koordinater där man förr använde papperskarta och
så kallade punktpoletter. Teknikern gör sina fältmarkeringar på den digitala kartan och får en uppdaterad version dirket in i datorn på kontoret.
pas nya satsning på det digitala
skogsbruket.
Han vet hur man mäter in skogen med hjälp av laser och ultraljud och lagrar alla data i fältdatorn. Andreas är en av dem som
skogsindustin kommer att slåss
om när han lämnar skolbänken.
– Skogsbruket är mer datoriserat än många tror, säger Fredrik
Staland, som är lärare på skolan.
Tekniken har i många år an-

vänts för att samla och berarbeta
data inför olika åtgärder.

Direkt in i systemet
– Det nya nu är att man har med
sig datorn ut i skogen också. Alla
noteringar som förr gjordes på
papper, knappas nu in på datorn
och går direkt in i systemet som
kontinuerligt uppgraderar de
fakta som ligger till grund för åtgärdsbeslut.

Ny kurs för skogsentreprenörer
 Trots att skogen är hårdvaluta
i dag så är det få skogsägare som
kan leva på det fastigheten ger.
De måste ha flera ben att stå
på. Därför startar Gammelkroppa skogsskola i höst en kurs för
entreprenörsföretagare i skogsbygd.
Det är en 40-veckors KY-utbildning som kräver grundläggande
högskolebehörighet.

Kvalificerad yrkesutbildning,
KY, skapas när det finns behov
av en specifik kompetens på arbetsmarknaden.
I skogen bedöms arbetsmarknaden som god. Skogsbolagen
har deltagit i utformningen av
utbildningen och även lovat ta
emot praktikanter.
I begreppet entreprenörskap
ingår ämnen som affärsutveck-

ling, marknadsföring och juridik.
På schemat står även företagsekonomi, ledarskap och flera
rent skogsrelaterade ämnen som
skattning, indelning, röjning,
gallring och träförädling.
Kursen är kostnadsfri, så när
som på litteraturen. Den ger 40
högskolepoäng och startar i slutet av augusti.
ANITA LILLEMÄGI

Gammelkroppa skogsskola ligger väldigt idylliskt mitt inne i skogen och är
ockås ett populärt konferenshotell. Här är det eleven Andreas Henriksson,
rektorn Peter Stejmar och läraren Fredrik Staland som poserar på en av
broarna på skolområdet.
Och snabba men väl underbyggda beslut är viktiga nu när
konkurrensen om skogsråvaran
är större än någonsin.
Rektor Peter Stejmar är inte
minsta orolig för att hans elever
inte ska få jobb. De har moderna
kunskaper att tillföra skogsbruket och en spetskompetens i den
nya tekniken.
Det är något av en generationsväxling i skogen, förklarar han.
– Det är stora arealer som behöver gallras och röjas och samtidigt står många företag inför
stora pensionsavgångar.
– Vår målsättning är att alla
ska ha jobb inom sex månader
och förutsättningarna har aldrig
varit bättre
än nu.

Text ANITA LILLEMÄGI
054-19 97 21/anita.lillemagi@nwt.se
Foto HELENA KARLSSON
054-19 97 98/helena.karlsson@nwt.se

FAKTA

Skogsutbildning
z Gammelkroppa skogsskola
drivs av en stiftelse med tre
huvudmän: landstingen i Värmland och Örebro samt en stödförening bestående av skogsbolag
och enskilda välgörare.
z På kartan heter det Gammalkroppa men skolan heter Gammelkroppa efter den hytta som en
gång låg där skolan ligger.
z Utöver skogsteknikerprogrammet erbjuder skolan en rad kortkurser: gödsling, sprängning, juridik, beskattning, skogsbränsle
och datoranvändning. På skolan
kan man även få ”grönt kort” på
olika nivåer.
z Skogsteknikerutbildning finns
även i Skinnskatteberg. Där kan
man också vidareutbilda sig till
skogsmästare.
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KARLSTAD: Ny lastteknik ska göra sjötransport mer attraktivt

Stående pappersrullar kan
Pappersrullar som ska till vissa
europeiska hamnar lastas numera ombord på fartyg redan i
Karlstad.
Tidigare var rullarna tvungna
att ta tåget.
Med ny lasthantering hoppas
Vänerhamn kunna öka mängden
gods som lämnar hamnen med
båt.
 De blågröna kranarna tornar upp sig med sina spindelben
och isen ligger ihopknycklad i
hamnbassängen. Det är duggregn i luften, men inte tillräckligt mycket för att lastningen av
pappersrullar ska behöva avbrytas.
Fartyget RMS Saimaa ligger
längst ut på kajen i Karlstads
hamn. Hon ska till Düsseldorf
med pappersrullar från Stora
Enso.

”Varje pappersrulle har en streckkod som läses av i varje steg i lasthanteringskedjan”, berättar Magnus Larsson. Allt för att rätt rulle ska hamna
hos rätt kund i slutändan.

Många vändor
– Det tar tretton timmar att lasta
henne och då har vi gjort 540 hiv,
berättar kranföraren Ove Lindberg uppifrån hytten.
Ett hiv är det samma som en
vända med kranen. Det ser lätt
ut när Ove Lindberg lyfter upp
rullarna två och två från kajen
och ställer ner dem ombord i raka rader. Kranen pyser och väser. Luckebasen, mannen som
står ombord och övervakar lastningen, pekar hur han vill ha
det. I bland får Ove Lindberg lyfta upp rullarna igen och vända
dem, men oftast blir det rätt på
första försöket. Han har kört Kranföraren Ove Lindberg får instruktioner via radio av luckebasen omkran sedan 1984 och säger att det bord. Att lasta pappersrullarna stående är ett effektivt och kräver inte
mycket personal.
är som att köra bil. Man lär sig.
Sedan i höstas pågår en för- som ska till vissa europeiska över som ett komplement till
söksperiod att lasta pappersrul- hamnar ska kunna utnyttja vatt- godstågen. Hittills ser Stefan
lar i Karlstads hamn stående i net hela vägen, i stället för att Fredriksson positivt på det hela
fartyg. En kranfösom tidigare åka men vågar inte gissa hur mycket
Mängden tåg till Göteborg, sjötransporterna kan tänkas
rare, en luckebas,
en förman och två
båt till exempelvis öka.
papper
truckförare är allt
Zeebrugge och seEtt problem med att lasta
som lastas på
som behövs.
dan tåg sista biten pappersrullarna stående på far– Mängden papfram till kunden.
tyg är att de blir ömtåliga. Om en
fartyg har ökat
per som lastas på
– Vi gjorde första rulle får en stöt underifrån så
fartyg har ökat se- sedan man börtestet med Düssel- måste hela rullen kasseras. Likadan man började
dorf och det funge- dant om en sten hamnar under
jade med den
med den nya lastrade bra så dit går en rulle. Och för att kranen ska
tekniken,
säger nya lasttekniken
en båt i månaden få grepp om tunga pappersrullar
Magnus Larsson,
nu. Nu ska vi testa måste trycket från sidan vara
marknadslogistiker vid Väner- med holländska Terneuzen ock- stort. Stefan Fredriksson var
hamn.
så, säger Stefan Fredriksson, orolig för att det kanske skulle
transportkvalitetsansvarig
på skada rullarna, men det verkar
Mycket transporteras med tåg Stora Enso i Skoghall.
gå bra.
Tidigare har tio procent av godMåste ligga vid vatten
set som lämnat Karlstads hamn Använder samma system
gått på fartyg. Resten transporte- De aktuella hamnarna använder Alternativet, att lasta liggande,
ras med järnväg eller lastbil. För samma system för lastning och används också men inte för Stopappersrullar från Stora Enso lossning som Vänerhamn nu ra Ensos rullar. En nackdel här
finns speciella boxar som går gör, med stående rullar. Försöks- är att varje rulle måste slingas
med tåg ner till Göteborg där de perioden ska pågå under ett år (surras) och det kräver både perlastas om till större fartyg. Nu är och sedan utvärderas för att se sonal och tid.
tanken att rullar från Stora Enso om det är lönsamt att båtar tar
Fram till år 2001 hade Väner-

Nästan 1 200 rullar kan lastas ombord på fartyget RMS Saimaa. Luckebasen
hamn två fartyg som gick i skytteltrafik mellan hamnarna i Vänern och Göteborg. De slutade gå
när Stora Enso beslöt att satsa på

secu-boxar på järnväg i stället.
Dels för att man ville ha ett system som fungerade även för pappersbruken som inte ligger vid
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åka båt hela vägen

kontrollerar att de stuvas på rätt sätt inför resan mot Düsseldorf.
vatten, dels för att tåg går snabbare än båt.
Sjötransporternas
konkurrenskraft ligger i att det på ett

enda Vänerfartyg får plats gods
motsvarande 100 lastbilar eller
75 järnvägsvagnar. Kan man då
snabba på lastningen så borde

FOTO: HELENA KARLSSON

båt vara ett lönsamt alternativ.
Fast det fungerar ju bara om
lagret ligger nära en vattenväg.
– Om kunden finns tjugo mil

från kusten så måste det ändå till
en bil, och då kan det fortfarande
vara mer lönsamt att köra hela
vägen, säger Magnus Larsson.

KLARA MAGNUSSON
054-19 96 84 / klara.magnusson@nwt.se

22 ARBETE & EKONOMI JORD & SKOG
NWT / MARS 2007 / REDIGERING: ERIK BONDE

Snickargårdens ende anställde är Ronny Johansson är utbildad båtbyggare och vet hur man handskas med virket. Här sågar han limträ som ska
bli hyllor.

Beställningarna på möbler i modernare snitt blir fler och fler. Här ett slagbord i al.

Så här sitter Dan Holmberg bara på fotografens order. Han gillar att jobba men inte att jäkta. Snickargården har
tio veckors leveranstid och det verkar kunderna beredda att acceptera.

STORFORS: Snickargården gör möbler på beställning

Ett trendriktigt hantverk
I Storfors är det inte så många
som vet att de finns. Men i
fashionabla Östermalmshem,
på arkitektkontor och inredningsfirmor runt om i landet vet
man. I de kretsarna är det trendigt att beställa möbler på
Snickargården i Storfors.

facktidningar, berättar Dan.
Och kunderna lät inte vänta på
sig. Snickerier finns det gott om
men inget som gör möbler på beställning.
– Vi fick order från kyrkor,
bibliotek, kursgårdar och hotell.
Till och med Skansen hörde av
sig, minns Dan.

 Det lilla familjeföretaget ligger i en oansenlig industrilokal
intill Vargbroskolan. Det är Dan
Holmberg och sonen Henrik som
snickrar tillsammans med en anställd. Mamma Rose-Marie är nyvärvad för att sköta kontoret.
Det hela började i alla anspråkslöshet i ett uthus hemma
på gården i Råglanda en bit utanför tätorten.
Möbelsnickeriet i Degerfors
där Henrik arbetade gick i konkurs och familjen Holmberg fick
chansen att överta både maskiner och mönsterkollektioner.
Dan, som haft egen byggfirma i
flera år, insåg potentialen i materialet och när kommunen erbjöd
plats i den gamla industrilokalen
på Koltorp var han inte sen att
slå till.

Gör det kunderna vill ha

Snickargården ingår i den ekonomiska föreningen Union Wood och
tillverkade på uppdrag av ett annat
medlemsföretag den marina möbelserie som premiärvisades på
båtmässan i Stockholm nyligen.
Plötsligt hade de 1 200 kvadratmeter att jobba i och då började
det också bli dags för marknadsföring.
– Vi la upp en enkel hemsida
och började annonsera i olika

I början var det mycket stilmöbler och inredningar med snirklar och krusiduller men allt efter som företaget blev ett namn
på marknaden kom också beställningar av modernare snitt.
Riktigt ultramodern är den serie möbler i marint snitt som nyligen gjorde succé på båtmässan
(se artikeln på nästa sida). Bland
referensobjekten finns också en
stram matsalsmöbel i mörklaserad alm, trendiga vägghyllor och
ett rustikt slagbord i al.
– Vi jobbar i alla träslag, säger
Dan. Vi gör det kunderna vill ha,
helt enkelt.
Snickargårdens orderböcker
är fulla och leveranstiden är just
nu tio veckor.
Dan tar det med ro.

– Vi behöver ett par gubbar till
för att hinna med, konstaterar
han.
Större än så ska inte verkstaden bli. Varken Dan eller Henrik
vill ha någon stordrift.
– Det är hantverk vi håller på
med. Det ska vara klass på grejerna och då får man inte ha för
bråttom, säger Dan.
Lugn och sansad slår han sig
ner vid fikabordet för en pratstund trots att sonen är sjuk och
han själv måste rensa ett luftfilter innan det blir mörkt.
– Jag gillar att jobba, säger
han.

Tv-bänk får vänta
Tanken på att som andra pensionärer sitta hemma och rulla
tummarna får honom att rysa.
– Fast det är klart, säger han,
jag skulle nog behöva ta ett tag
därhemma. Uthusen förfaller
och tv-bänken som frugan beställde för fyra år sedan är inte
klar än. Tv:n står till mångas
munterhet på drickabackar.
Och Rose-Marie lär få vänta på
sin bänk ett tag till.
Snickargården har just inlett

ett samarbete med ett möbelföretag i centrala Stockholm och ligger också i förhandling med
Storfors kommun om att överta
den gamla rosa skolbyggnaden
intill verkstaden och bygga om
den till visningslokal.
– Modellerna kommer inte riktigt till sin rätt härinne, säger
Dan och sveper med blicken över
den överfyllda verkstadsentrén.
Det som inte hinns med i verkstaden i Storfors läggs ut på andra snickerier.
Dan Holmberg är inte rädd för
konkurrens. Det har till och med
hänt att han hänvisat egna
kunder till Ikea.
– Håller man på att skapa sitt
första hem gör man nog bättre affärer där. De får mer för pengarna och kan komma tillbaka till
oss när de verkligen vet vad de
vill ha.

Text ANITA LILLEMÄGI
054-19 97 21/anita.lillemagi@nwt.se
Foto HELENA KARLSSON
054-19 97 98/helena.karlsson@nwt.se
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Enklare ornamenteringar görs i maskin i verkstaden i Storfors men det här
är rent hantverk som gjorts av en riktig bildhuggare. Skillnaden syns tydligt i konturer och skuggeffekter.

”Måleriet uppfyller alla miljökrav”, konstaterar Dan Holmberg.
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Nicklas Andersson var på båtmässan i tio dagar och var rejält trött när han fick avlösning av Göran Stålfors. Båda har ingått i den projektgrupp inom Union Wood som tagit fram den möbelserie som nu blir grunden för företaget Few of Sweden. Few står för ”forever wood” – trä för evigt.
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VÄRMLAND: Klart med torkanläggning i Arvika

Stor marknad för
värmebehandlat trä
Värmland ser ut att kunna
bli centrum för framställning av möbler i värmebehandlad björk. Intresset
för de provkollektioner
som tagits fram är enormt
och nu behöver man inte
längre gå via Finland för
att få fram virket. En torkanläggning för råvaran
kommer att placeras i Arvika i höst.
 Att mjuka träslag får
samma
rötbeständiga
egenskaper som ädelträ
om de värmebehandlas är
ingen ny vetenskap. I Japan, Finland och Kananda
används metoden sedan
länge i storskalig produktion.
I Värmland är det Union
Wood som plockat upp
idén för att hitta nya användningsområden
för
den värmländska skogsråvaran. Under vintern har
man producerat en möbelserie i värmebehandlad
björk som fick ett mycket
positivt genomslag när den
presenterades på den stora
båtmässan i Stockholm för
ett par veckor sedan.

Mycket beröm

FOTO: ANITA LILLEMÄGI

Nicklas Andersson som
stod i montern menar att
han hade kunnat sälja
nästan hur mycket som
helst. Många internationella mässbesökare anmäl-

Björken ändrar färg
allt efter
upphettningsgrad
och efterbehandling.
Den här
pallen är
lackad och
de ljusaste
delarna är
naturell
björk och
de mörkaste partierna
av trä som
upphettats
till 200 grader. Dynan
är tillverkad av
Walls Möbelverkstad
i Säffle.
de sitt intresse som återförsäljare.
– Möblerna har fingranskats och folk har imponerats både av formspråk,
material och hantverk, berättar han.
Men Nicklas Andersson
hade inga orderböcker
med sig. Han var på mässan för kolla av intresset.
Marine Collektion of
Few, som serien heter,
finns än så länge bara som
prototyp.
Var eller när möblerna
ska tillverkas är inte bestämt än.

– Det ligger år av förberedelse inför den här serien, berättar Nicklas. Vi
vill inte förhasta oss nu
men förhoppningen är att
hela
produktionskedjan
ska finnas i Värmland.

Torkanläggning i Arvika
Och en viktig länk i den
kedjan är den torkanläggning som nu ska byggas i
Arvika. Det är Öyvind
Eriksen som driver Tanderudshöjdens Timmerstugor AB i Ottebol och Arvika som bestämt sig för att
satsa på en virkestork av

den typ som används i Finland. En investering på
runt nio miljoner.
Öyvind Eriksen är ganska säker på att den kommer att löna sig.
– Efterfrågan på så kallat
modifierat trä ökar hela tiden. Virket är dimensionsstabilt och rötbeständigt
och kan användas för alla
typer av byggnadsarbeten.
Hållbarheten är bättre än
hos tryckimpregnerat och
man slipper kemikalier.

Perfekt träslag
Virkestorken i Arvika blir

den första i sitt slag i landet och Ulf Andersson på
Union Wood tror att det på
sikt kommer att behövas
fler.
– Det är ett sätt att höja
förädlingsgraden på skogsråvaran, säger han. Klentimmerbjörken, som vi har
så gott om i länet och som
hittills mest används som
bränsle, har visat sig vara
perfekt för både möbeltillverkning och inredningssnickerier.
Det har man upptäckt
runt om i Europa och merparten av det som produceras i Finland går på export.
Nu öppnar sig den markanden också för Värmland och en sidovinst är att
det kan bli nya arbetstillfällen.
– Processen är snabb och
ganska personalkrävande.
Ett 30-tal nya jobb inom en
tvåårsperiod, tror Öyvind
Eriksen.
ANITA LILLEMÄGI
054-19 97 21 / anita.lillemagi@nwt.se
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SUNNE: 78-åring ser framåt

Arne uppfinner grejer
– men har svårt att sälja
En gång uppfann han en evighetsmaskin. Sen 4-hjulsdriften.
Nu satsar Arne Myrehed i
Sunne på en praktisk köksrullehållare.
Problemet är marknadsföring
och försäljning.
 – Uppfinna grejer, det kan
jag, säger han bestämt.
– Men det där med marknadsföring och försäljning är mycket
svårare. Det borde finnas någon
form av överordnad organisation som kunde ta över den delen, tycker uppfinnaren.
Han vill med andra ord ha någon sorts partner. Någon som
kan exponera hans uppfinningar. Och sälja.
Arne Myrehed har hunnit bli
78 år. Att uppfinna saker har hållit honom väldigt ung.
Redan som 15-åring uppfann
han en evighetsmaskin.
Sen 4-hjulsdriften.
Därefter en cykloidpump.

Fungerade inte
– Evighetsmaskinen fungerade
förstås inte, säger han och skrattar. Och 4-hjulsdriften var det
någon som uppfann några år före
mig. Samma sak med cykloidpumpen. En amerikan hade gjort
nästan identiskt lika uppfinning

Alla verktyg uppfinner förstås uppfinnaren Arne Myrehed själv.
ett par år tidigare. Den hade han
redan patent på i USA.
Arne Myrehed flyttade från
Sunne till Göteborg redan som
ung. Han gick tekniskt gymnasium och tänkte bli ingenjör.
Men han ville arbeta med något
mer mänskligt – och blev agronom.
– Jag var helt fascinerad av
maskiner, minns han.
Sen blev han lärare och till
Sunne flyttade han tillbaka 1990
där han köpte en gård i Östanås,
några hundra meter från föräldragården.
Det var efter att han missade
att få patent på 4-hjulsdrift som

han bestämde sig att skaffa ett
”riktigt yrke”, lärare. Han var
faktiskt så nära att han fick träffa Saabs utvecklingschef som tyvärr tackade nej.
– De planerade ingen 4-hjulsdrift på Saab 9000.

Bästa köksrullehållaren
I många år har han ägnat mycket
tid åt att tillverka en köksrullehållare.
– Det tog tio år innan den blev
helt bra. Nu finns det ingen hållare på marknaden som slår den
här, säger han och visar hållaren
i rostfritt.
– För det retade mig att det var

En cykloidpump sökte Arne Myrehed patent på i USA. Men den hade en
amerikan redan uppfunnit några år tidigare. Arnes skiss är till vänster och
amerikanens till höger. Nästan lika.
så svårt att få tag på kökspappret, förklarar han uppfinningen.
Han har gjort alla verktyg
själv. Plåten köper han från Uddeholm Strip Steel. Hemma i den
lilla verkstaden sköter han själv
produktionen och har hittills
sålt runt hundra hållare.
– Det är bekantas bekanta som
köper. Säljer jag en säljer jag ofta
två. På den vägen är det.
Fast han saknar det där riktiga
genombrottet.
– Tänk om någon kunde ta
hand om marknadsföring och
försäljning.

Just detta problem delar han
med många andra ”uppfinningsjockar”. De är varken företagare
eller säljare – mest entusiaster
som brinner för det de håller på
med.
– Men det ska nog bli fart
snart.
– För det är helt klart att ingen
hållare på marknaden slår den
här.
Text & foto

STIG-BÖRJE AXELSSON
0565-68 82 15
stig-borje.axelsson@nwt.se
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Praktisk och snygg tycker Arne om den hållare som han uppfunnit själv och tillverkar hemma i verkstaden utanför Sunne.
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RUDSKOGA: Tunga skäl att ta det lugnt

510 kilo
och slaktklar
Det är vägning på Brotorp gård
och en viss oro sprider sig.
Då gäller det att ta det väldigt
lugnt. Ett gäng stressade ungtjurar, på ett halv ton vardera,
är inte att leka med.
 – Blir de uppjagade är det lika bra att gå därifrån och vänta
tills det lugnat ner sig, säger
Erik Tor som driver företaget.
Brotorp är föräldragården där
han bor tillsammans med Therese Fagerlind-Sundling som också
är med vägningen i dag.
Therese sköter vågen och skriver upp hur mycket djuren väger.
– 499 kilo. Klar.
Nummer 1361 har passerat
gränsen på ett halv ton och livet
på landet är över. Han har hunnit bli ungefär ett och ett halvt år
och ger 280–290 kilo kött och cirka 9 000 kronor i kassan.
Ungefär en minut ska det ta att
väga ett djur. Och det går verkligen fort. Både djur och människor har vanan inne. En gång i
månaden går de igenom proceduren.

Riskfyllt arbete
Erik Tor och Kalle Karlsson
hjälps åt att fösa fram tjurarna
till vågen. De rör sig lungt – håller ryggen fri och uppmärksamheten på djuren. De går aldrig in
till tjurarna ensamma. Det är för
riskfyllt. Therese FagerlindSundling har fortfarande ömmande minnen av hur det kan gå.
– Det är några veckor sedan
men det känns än. Jag kom i
kläm mot en stolpe inne i en fålla, berättar hon.
Therese är utbildad undersköterska och började jobba i företaget i höstas. Tillsammans har
Erik och Therese två söner på
två och fyra år. Erik har också
två flickor på elva och tretton

som delvis bor på gården. Therese är uppvuxen i stan.
– Jag kände mig som tjejen i
filmen ”Grabben i graven bredvid” när jag träffade Erik.
Nu har hon gått en så kallad
”sprutkurs” där hon lärt sig att
vaccinera djuren och att göra
den dagliga kollen för att upptäcka diarréer och lunginflammation.
– Det gäller att upptäcka sjukdomar innan de hinner sprida
sig.

Morgontrött bonde
Erik Tor är en något morgontrött bonde, så inte förrän halv
åtta på morgonen kör man i gång
jobbet. Något som Kalle Karlsson
är nöjd med.
– Det här är mycket lugnare än
att jobba med mjölkkor. Man
slipper gå upp halv sex och mjölka. Då får det gärna bli lite sena
kvällar i stället.
När NWT är på besök en lerig
dag i mars är det, förutom vägning, dags att tömma en fålla på
bädden av strö blandad med gödsel.
Ströbädden har blivit ungefär
en meter hög. Två gånger om dagen läggs ett nytt lager strö ovanpå det gamla i de öppna hallarna.
I tre månader fylls det bara på
innan hallen behöver rengöras
och man börjar om på golvnivå
igen.
– Gödseln byter jag mot halm,
berättar Erik Tor.

Började med 30 djur
Förutom extraanställde Kalle
Karlsson har företaget numera
sju anställda. När Erik började
för åtta år sedan var han ensam
med 30 djur. Sedan dess har det
hänt mycket.
– Största steget var 2004 när jag
bestämde mig för att anställa en
person. Nu blir det 75 dikor till i

Bjurbäcken. Och så blir det nog
400 tjurar till i framtiden. Sedan
tror jag att det får vara bra.
En väl planerad tillväxt för
företaget var en av sakerna som
juryn värdesatt när han förra
året blev han utsedd till Årets
nötköttsföretagare i Sverige av
LRF och Swedish meats. Erik
Tor har 1 500 djur på tre gårdar,
det gör honom till en av landets
största
nötköttsproducenter.
Företaget driver föräldragården
Brotorp, Kungskogens gård i
Storfors och nyförvärvade Herrsjötorp i Bjurbäcken.
Erik Tor är utbildad snickare.
När han tog över gården var föräldrarna mycket skeptiska till
hans planer.
Deras farhågor har inte besannats.
Hur kommer det sig att det har
gått så bra?
– Det gäller att hänga med och
ha koll på allt som händer. Så
har vi byggt hallarna själva och
lånat så lite som möjligt. Och nu
har vi förstås ett bättre förhandlingsläge för att vi är stora, säger
Erik Tor.
ANETTE PERSSON
054-19 96 20 / anette.persson@nwt.se
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Brotorp
 Kalvarna köps i när de är cirka
två månader gamla. Priset på en
kalv är cirka 2 000 kronor
z 930 hektar mark brukas. Marken sköts ekologiskt.
z Det är brist på svensk kött. Vi
äter mer och mer nötkött per person i Sverige för varje år.
z Företaget omsätter 12 miljoner
kronor.
z Största utgifterna är löner och
diesel. Gården har tolv traktorer.

Källa: Erik Tor

Tjabo – finast på farmen när det kommer till börd. Han är av rasen Simental och kommer
nämligen från kungens arrendegård Stenhammars gods utanför Flen. Lite bortskämd har
han blivit men nu är det dags att börja jobba. I maj ska han flyttas till Bjurbäcken och får
gå i hagen och betäcka. Han fyllde ett år den 19 mars.

Therese Fagerlind-Sundling och Erik Tor är nöjda med hur dagens vägning utfaller.

Den här lilla limousin-kalven får gå tillsammans med sin mamma hela
sommaren. Är det en tjur blir han kvar på gården, är det en kvigkalv blir
det försäljning.

Blandrashunden Rocky
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Tjurarna har växt till sig bra och många har växt färdigt. En gång i veckan går transporten till slakteriet.

håller koll på gården.

Att märka kalvarna är det mest riskfyllda arbetsmomentet, berättar Erik Tor.
Märkningen ska helst göras första dygnet och kornas skyddsinsinkter är starka.

FOTO: ANDERS HANSON

Blandat lär vara bäst när det kommer till köttdjur. De klassiska svenska raserna SRB – svensk röd och vit boskap och SLB –
svensk låglandsboskap.
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VÄRMLAND: Havsvalladalen – värd att vårda

Naturskogarna är
snart ett minne blott
Den genuina värmländska
skogen finns snart inte
mer. Skogslänet Värmland
utarmas på naturskog.
Det alarmerande beskedet ger skogsinventerare
Sebastian Kirppu.
 Sebastian Kirppu vill
att allmänheten ska veta.
Snart finns
det ingen naturskog kvar
i Värmland.
Skogsbolagen vill avverka i jakt
på plus i årsSebastian
resultaten
Kirppu
och tjocka sedelbuntar i plånböckerna.
Att hundratals arter utrotas om naturskogen försvinner verkar vara av
underordnad betydelse.
Sebastian Kirppu har inventerat skogar åt länsstyrelserna i tio år. Han kan
norra Värmlands skogar
utan och innan och har
medverkat till att rädda ett
antal skogar från avverkning. Nu kämpar han för
skogen i Havsvalladalen i
Torsby kommun. Bergvik
Skog AB äger skogen, Stora Enso förvaltar den.

lever minst 120 signalarter
varav 44 av dem är med på
listan över hotade arter.
Området är ett fungerande
naturskogsekosystem,
med djur och växter som
är knutna till den äldre naturligt föryngrade tallskogen.

Skillnad på skog och träd
Det är skillnad på skog och
träd. Att det står många
träd på ett område innebär
inte att det är riktig skog.
Ur biologisk synpunkt är
planterad skog något helt
annat än naturskog.
– Det går inte att jämföra. Många växt- och djurarter är knutna till trädets
olika livsstadier. De mest
artrika livsstadierna är
när trädet är som äldst,
och till och med dött. Tallens naturliga livscykel är
ungefär 1000 år. Skogsbruket hugger ner tallarna vid
knappt 100 års ålder (jämför med Sveriges nu äldsta
levande tall som är 760 år)
och därför får många arter
inget livsutrymme. På
grund av skogsnäringens
sätt att bruka skogen är så
många arter idag hotade
till sin existens, förklarar
Sebastian Kirppu.

Flera skyddsvärden

”Alla arter behövs”

Enligt Sebastian Kirppu
finns det flera anledningar
att skydda Havsvalladalen.
– Havsvalladalen har
nyckelbiotopskvalitet.
Skogen är 110–120 år gammal, och det är Värmlands
största sammanhängande
gammelskogsområde. Här

Det finns hundratals arter
av mossor och lavar. Så
vad gör det om några dör
ut, resonerar en del. Ett resonemang som Sebastian
Kirppu förkastar helt.
– Alla arter behövs. Vi
måste någon gång inse att
vi bara är en liten del av

ett stort system. Försvinner en art så överlever inte
en annan, och det blir en
kedjereaktion. Alla arter
behövs på sitt sätt.
I Sverige är fem procent
av all skog naturskog –
alltså skog som har fått
växa och utvecklas naturligt utan mänsklig påverkan.
Havsvalladalen är en del
av de procenten. Skogsbolag och skogsägarföreningar, LRF med flera argumenterar mot naturskyddsorganisationer, om huruvida det är nödvändigt att
skydda naturskog eller inte.
”För dyrt”, säger de som
vill avverka. ”Nödvändigt”, säger naturskyddet.
”Vi har redan tillräckligt
med skyddad skog”, replikerar
avverkningsförespråkarna.
– Det har vi inte – långt
ifrån, säger Sebastian
Kirppu.
– Enligt forskare bör
minst 9 till 16 procent av
Sveriges skogar skyddas
för att ge arterna möjlighet
att överleva på lång sikt.
I dag är endast 3,2 procent
av landets skogar skyddade. I Värmland är bara
cirka en procent skyddad i
naturreservat. Målet enligt länsstyrelsen är en fördubbling till år 2010.

Omtanke om naturen
I debattartiklar i pressen
och i skogsbolagens policyförklaringar talas det om
hur hänsynsfullt och med
vilken omtanke våra sko-

Ett hygge i norra Värmland, efter Stora Ensos avverkning.
gar brukas. Kvalificerat
struntprat, anser Kirppu.
– Det finns ingen miljöhänsyn eller omtanke om
naturen i skogsbolagens
synsätt på skogsbruk. Enda målet man har är pengar, och för att nå dit använder man sig av kryphål i de
avtal man själv har varit
med och skrivit under, för
att kunna kalla sig miljövänliga.
– Den miljöcertifiering
man får genom att skriva
på FSC:s avtal, visar för
kunder, omvärlden och
svenska folket att man är
ett företag som värnar om
naturen. Samtidigt bryts
avtalen gång på gång. Man
fäller brandljudstallar och
avverkar skog som egentligen borde skyddas. Den
miljöhänsyn man lovat ta
vid avverkningar ignoreras ofta.
Enligt FSC-kriterierna
ska minst fem procent av

skogen avsättas till naturvård, detta för att kunna
bevara skog med höga naturvärden och stor artrikedom.
– Men sällan är det just
de träden och de miljöerna
som sparas. Det är för dyrt.
I stället sparas områden
som är mindre intressanta
ur
naturvårdssynpunkt.
Detta används sedan som
argument för ett miljövänligt skogbruk där man påstår att man tagit hänsyn
till naturvärdena. Skamligt, menar Sebastian Kirppu.

Svaret dröjer
Länsstyrelsen i Värmland
har nu lämnat in en begäran till Naturvårdsverket
att Havsvalladalen ska
skyddas. På Naturvårdsverket har svaret dröjt.
– Vi väntar på länsstyrelsens skogsstrategi, som
vi egentligen skulle fått för

ett år sedan. Vi har fått ett
utkast, men vi tycker att
det fattas en del i prioriteringsmodellen. Vi vill veta
hur viktigt länsstyrelsen
anser att området är innan
vi tar några beslut, säger
Karin Tormalm på Naturvårdsverket.
Börje Pettersson, chefsekolog på Bergvik Skog,
har inte mycket att säga.
– Det finns många områden i Havsvalladalen som
inte har några naturvärden. Det är dem vi vill avverka. Hur man sedan definierar
”höga
naturvärden” råder det delade
meningar om.
Striden fortsätter. I ena
ringhörnan står skogsbolag och markägare. I andra
ringhörnan naturskyddet,
som för den svenska naturskogens talan. Och än har
inte sista ordet sagts.
ANITA WIRTANEN
054-19 90 00 /redaktion@nwt.se
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Opåverkad tallnaturskog i Havsvalladalen.

FOTO: FREDERIC FORSMARK
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TORFOLK GÅRD: Temadagar och specialarrangemang

Giftfritt original firar 30 år
För 30 år sedan kom några unga
storstadsbor till Östra Skymnäs
för att odla giftfritt. Det var
starten för Torfolk Gård med en
verksamhet som i mycket blivit
föregångare när det gäller ekologiskt tänkande och produktion, såväl lokalt, nationellt
som internationellt.
 Kärntruppen bakom Torfolk Gård består av Kari Örjavik
och Gunnar Rundgren, som var
de första att lämna storstaden för
att omsätta sitt miljötänkande i
praktiken, samt Olle Göransson
och Marica Möller som anslöt
kort efteråt.
När de kommit igång med produktionen på gården bildade de
Samodlarna, en förening med
syfte att sälja och marknadsföra
ekologiska produkter från värmländska producenter.

Sprider sin kunskap
Torfolk Gård var även aktiva i
bildandet av kontrollorganisa-

FAKTA

Arrangemangen
 Programmet under jubileumsåret:
31 mars: Gårdens florist Patrizia inspirerar till härliga påskarrangemang.
13 maj: Plantbytardag. Hit kan man
komma med egna spännande perenner och byta till sig andra roliga
plantor. Samma dag har man även
en temadag; örtkryddor där man
bland annat skolar om kryddplantor.
8 juli: En temadag om sallad. När
gårdsbutiken stängt för dagen blir
det rundvandring på åkrarna där

Gunnar Rundgren och Kari Örjavik har hyllats många gånger för sitt pionjärFOTO: MORGAN SCHMIDT/NWT ARKIV
arbete att omsätta miljötänkande i praktiken.
tionen Krav och har på senare
tid tagit klivet ut på den internationella arenan genom konsultverksamhet via bolaget Grolink.
Basen finns dock kvar på den
värmländska landsbygden där
det odlas grönsaker som levereras ut till kunder eller säljs via
gårdsbutiken. Sylt, saft och marmelad är andra produkter som

man smakar på olika salladssorter.
Blandning av olika dressingar står
också på programmet.
19 juli: Sommarfest. Roliga aktiviteter för barn och vuxna, förtäring och
annat. I samarbete med Aktivitetsringen.
22 juli: Temadag om pesto. Här gör
man sin egen pesto med färsk basilika.
5 augusti: Temadag om chili och paprika. Här kan man hitta sin egen
chilifrukt, det finns för alla smaker.
Man får även lära sig mer om olika
användningsområden för denna
spännande frukt.
12 augusti: 30-årsjubileet firas med
öppet hus med rundvandring och

tas fram och säljs via Torfolk
Gård.
Att det nu är 30 år sedan starten för Torfolk Gård kommer att
märkas under året genom olika
temadagar och speciella arrangemang.
Text

PETER NILSSON
0563-79 10 62
peter.nilsson@nwt.se

överraskningar.
25 augusti alternativt 8 september: Kurs i blomsterarrangemang
med blommor från äng och trädgård.
29 september: Kurs i bordsdekorationer på temat skörd.
27 oktober: En kursdag då man tar
skogen och naturen till hjälp för att
göra blomsterarrangemang som lyser upp i höstmörkret. Det blir även
bindning av buketter av torkade
eterneller.
18 november alternativt 27 november: En kursdag då man binder
kransar till advent.
OBS! Föranmälan till temadagar och
kurser

I juni 2004 fick Torfolk Gård utanför Munkfors Änglamarkspriset på
FOTO: HELENA KARLSSON /NWT ARKIV
100 000 kronor.
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KRISTINEHAMN: 20 000 ton om året

Ny pelletsfabrik på gång
En pelletsfabrik är på väg
att starta i Kristinehamn.
Bakom projektet står
Nordic Bränslepellets AB
som under våren kommer
att flytta in i en tidigare
förrådsbyggnad vid 3:e Industrigatan.
Anläggningen planeras
för 20 000 ton pellets om
året.
 Bakom Nordic Bränslepellets AB står Jan Larsson och Johan Nilsson som
för tre år sedan planerade
att bygga en fabrik för pelletstillverkning vid Kroksvik strax utanför Kristinehamn.
Investeringarna
blev dock för kostsamma
och projektet sköts fram.
Nu ligger man i startgroparna på nytt. Och den här
gången blir det av, om än i
något mindre omfattning.
– Finansieringen är klar.
Det rör sig inte om så stora

Anläggningen planeras
för en tillverkning av
20 000 ton om året.
– I våra planer ingår att
expandera men det kräver
både mer mark och större
lokaler, säger Jan Larsson.

Smått och stort

En pelletsfabrik kommer att starta med det före detta magasinet vid 3:e Industrigatan som lokal. FOTO: NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN
pengar som förra gången,
säger Jan Larsson.

Flyttar in i maj
Man har nu valt att hyra
lokal på Broängens industriområde. Det gäller en före detta förrådslokal på
1 300 kvadratmeter.
– Vi får tillträde till
byggnaden i mitten av maj
och kommer då att börja

arbetena invändigt, säger
Johan Nilsson.
Utrustningen som ska installeras för produktionsprocessen består av en
tork, en press och paketeringsmaskin. Flis kommer
att lossas från lastbil inuti
lokalen. Flisen torkas och
mals till spån i en hammarkvarn. Spånet pressas sedan samman till pellets.

Som det är i dag räknar
han med att man skall sälja större delen av produktionen i närområdet.
– Vi kommer att packa i
småsäckar men också att
leverera i lösvikt. Vi går ut
till både privatpersoner
och storförbrukare.
Johan Nilsson konstaterar att pelletsbranschen
växer så det knakar.
– Vår tillverkning fyller
ett behov utan att vi behöver konkurrera med andra fabriker, säger han.

STIG OLANDER
0550-41 25 15/stig.olander@nkp.se

HÖGSKOLAN: Lättare att tillgodoräkna sig utländska betyg

Lärarutbildning i europeisk modell
Den svenska lärarutbildningen delas upp i två nivåer, en för de kortare utbildningarna till låg- och
mellanstadielärare och en
längre för ämneslärare.
Det har regeringen beslutat.

 Uppdelningen är ett
resultat av de svenska högskoleutbildningarnas anpassning till en europeisk
modell, där alla utbildningar sorteras i grund-,
avancerad och forskarnivå.
Syftet är att det ska vara

lättare att få tillgodoräkna
sig utländska betyg och att
studera och arbeta utomlands.

Ytterligare en termin
För lärarstudenter som tar
en examen på grundnivå
innebär förändringen att

de måste bygga på med ytterligare en termin, på
avancerad nivå, för att bli
forskarbehöriga. Tidigare
har alla lärarutbildningar
givit tillträde till forskarutbildning. (TT)

Vet du något som andra borde veta?
Har du ett nyhetstips? Använd NWT:s tipstelefon,
054-19 98 99. Tala in ditt tips på telefonsvararen.
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Kommun/fastighet

Gatuadress

Säljare

Köpare

KINNA
EDGRENSGATAN 9
KVARNGATAN 1

Andersson Johnny
Pesonen Jari Pekka Tapio
Hultgren Tomas

Sjöström Anders Roger /Spetsmark Anna Eva Sophie
Koppfeldt Bo Göran
Andersson Erik Robert

BOLLDALSVÄGEN 4

Edvardsson Björn Gunnar Patrik

JULÖN 229
SLÄTTÅSEN 184

Köpesumma/Taxeringsvärde/Datum/Hustyp

Arvika
KINNA 1:5
MUSIKERN 10
LERGÖKEN 5

1120
1193
550

663
391
277

20070315
20070316
20070315

220
220
220

Edvardsson Lars Erik Gunnar

375

222

20070319

220

Persson Benny
Gustavsson Stina

Johansson Göran /Huhtinen Arja O Johansson
Hillenbrand Jürgen /Hein Gudrun

550
250

134
199

20070302
20070315

220
221

TRÅNGSTAD

Kontra Odd

Frantzen Bente /Frantzen Steinar

850

553

20070316

120

HÄRLINGSÄNGSVÄGEN 16
TABERG 3

Johansson Elvy
Westerbom Eva Marie

Jageberg Ulla Linnea Margareta /Andersson Rolf Ove
Sandgren Pia Carola Maria /Berg Tommy Nils-Åke

550
450

320
238

20070308
20070320

220
220

KROKVÄGEN 3

Becker Lennart

Engström Stig Lennart /Engström Kätty Kajs-Mari

635

289

20070315

220

LYSTEDTSVÄGEN 15
EDET 9

Sörensen Odd Hugo
Bergvik Skog Väst AB

Olsson Lars Erik Ove /Vestlund Anna Ingeborg O Johansson
Mossfält Susann Marie Helena

610
140

370
50

20070314
20070201

220
211

GÖSVÄGEN 117
KANTARELLVÄGEN 50

Thyselius Hans Krister Ulrik
Bofeldt Hans-Åke

Ingvarsson Linda Susan /Ingvarsson Greger Mathias
Brusgård Anders Lennart /Bönström Edit Ingela

1120
1410

638
965

20070315
20070315

220
220

KLARBÄRSVÄGEN 77
UPPSÄTTAREVÄGEN 4

Sjöstrand Conny Axel
Kristensen Kenneth

Skog Per /Skog Gunni
Brunbäck Magnus

595
450

368
329

20070315
20070208

220
220

KLINGSÅGSVÄGEN 7
INGENJÖRSVÄGEN 7
INGENJÖRSVÄGEN 60
CHARLOTTENBERGSGATAN 6A
BRISGATAN 5
NYLANDSGATAN 14
NYEDS-VÄSTANÅ 617
FÅGELSÅNGSVÄGEN 19
BRÅTE 532
LUNDGRENSGATAN 13
BRISGATAN 3A
SUNNEGATAN 11
FLOXGATAN 2

Schratzberger Kerstin
Thyberg Ingrid Karin Gunborg
Daggert Lindvall Erika Therese
Magnusson Anna Victoria
T Kraft AB
Hollsten Björn Tommy
Johansson Inge
Finnstam Ulf
Öhrfeldt Barbro
Mattsson&Ekström H/B
T Kraft AB
Westin Raymond Morgan
Eriksson Lisbeth

Blomberg Hjorward Carl Albert /Gustafsson Karin Erica Mikaela
Eriksson Pia Agneta
Björk Karl Gustaf Yngve
Johansson Ann Margareta /Pettersson Mikael Kjell
Ventilationsmontage I Värmland AB
Rosén Anna Britt-Marie /Svensson Ulf Gustav
Johansson Inge Stefan /Johansson Barbro Anna-Lotta
Jernfält Wingefors Petra Magdalena /Wingefors Dan Åke Kristian
Linder Therese Marie-Louise /Clarqvist Thomas Carl-Henrik
Johansson Carl Fredrik
Ventilationsmontage I Värmland AB
Johansson Lena Birgitta /Arvidsson Nils Patrik
Assari Eskandar Abdollah /Sestajeva Inna

1425
380
395
885
2670
1720
450
2550
940
2000
1670
1650
1665

875
242
239
503
1411
1086
436
1391
638
1160
2073
1015
956

20070315
20070313
20070314
20070201
20070305
20060703
20070102
20070315
20070301
20070301
20070305
20070301
20070226

220
220
220
220
423
220
120
220
220
320
423
220
220

KATTNÄSVÄGEN 1
TRASTVÄGEN 2
FORSNÄSHAGET

Brink Kjell Håkan Ingemar
Lantz Anna Karolina
Nilsson Ingela

Nilsson Bengt Åke Conny
Lindgren Lars Tommy / Hellman Anna Maria Jeannette
Blomberg Tomas Christer /Wåhlund Blomberg Pia Camilla

595
900
1150

286
493
870

20070315
20070315
20070316

221
220
120

VÄSTANVINDEN 14
ADOLFSBERGSVÄGEN 18A
KRONTORPSVÄGEN 16

Gustafsson Mats Ingvar
Kristinehamns Kommun
Lindmark Carl Johan

Andersson Stig Tobias /Johansson Agneta Veronica
Brf Sparven I Kristinehamn
Andersson Daniel Erik David

775
1885
210

605
7196
161

20070315
20061220
20070320

220
222
220

FREDHEM
SAPPHULTSGATAN 12
HOVSLAGARGATAN 7
BOLSTAD TORP 16
TORPGATAN 21

Kinhult Jon Arne
Melleruds Kommun
Norgren Karl Fredrik
Eriksson Gustav Fredrik
Rossi Erkki Adolf

Aagaard Nielsen Claus /Aagaard Nielsen Helle
Startplattan AB
Almér Anette Gun Katarina /Almér Tor Anders
Engström Anna Maria Chatarina
Akuniené Elena /Akunis Vaidas

93
13
820
350
700

127
4293
408
156
453

20070316
20070301
20070315
20070316
20070315

221
433
220
221
220

MUNKERUDSVÄGEN 30B
BLIAVÄGEN 74

Konsum Värmland Fastighet Kb
Bergman Markus

Morcon Design&Konsult AB
Hoekstra Klaas /Zijlstra Geertruida Hiltje

400
590

497
163

20070312
20070316

325
220

BROBYGATAN 7
BLOMSTERGATAN 2

Kjell Britta Matilda
Svensson Janina Margareth Ingeborg

Ruud Sari Hannele /Wiippola David Per-Anders
Kniss Jürgen /Hofmann Jutta

465
130

281
184

20070222
20070201

220
220

STRANDBRINKEN 9
GAMLA LANDSVÄGEN 28
TIMMERVÄGEN 3
VÄSTERROTTNA 122
STATIONSVÄGEN 11
FRYKENVÄGEN 24B
ELOFSRUD 61

Berggren Doris
Johansson Ingrid Karolina, dödsbo
Nilsson Margareta
Augustsson Karl Ferdinand, dödsbo
Hadaoui Fatiha
Bjurström Kees Jan
Högqvist Rolf Sixten Göte, dödsbo

Eriksson Bertil Conny O Lindahl Strandvägen 2
Maninnerby Karl Gunnar Andreas
Svenska Värmekollektor AB
Nykvist Johan Lennart Patrik
Gilsbo Ab
Lithell Lars Martin /Norlin Anna Veronica
Bojesen Jette /Bojesen Sven Å

750
500
1200
470
250
1175
115

418
302
222
262
116
725
225

20070315
20061114
20070316
20070201
20060824
20070315
20070115

220
220
432
220
321
220
220

KVISTVÄGEN 25
ANNEVIGATAN 5
TÄRNVÄGEN 15
STRÖMS SÄTERI

Löwgren Eva Margareta
Hedell Magnus
Edvardsson Gunhild Maria
Bente Rexed Gerstedts Stiftelse

Hjälmgren Håkan Arthur /Lindberg Anna Malin
Svensson Eskil Freddie
Sjölin Anna Ulrika
Naug Torbjörn

930
160
380
5175

562
293
352
929

20070315
20070315
20070315
20061204

220
220
220
120

SEGENÄS 13

Lantz Bengt Olof
Persson Åke Hjalmar
Gustavalax AB
Pettersson Gunnel

Windvik Unni /Windvik Arne
Johansson Kurt Ebbe /Hexeberg Terje
Ålands Fiskförädling AB
Karlsson Kent Olov /Karlsson Eva Christina

575
130
450
600

336
88
114
349

20060901
20061130
20050401
20070315

120
211
110
221

Eriksson Kjell August Rickard
Danielsson Evert
Becke Annett
Björk John Oskar Bernhard, dödsbo
Larsson Karl Gunnar
Eriksson Victor Emanuel, dödsbo

Eriksson Kjell David
Olsson Hans Ivan Jake
Aalde Ola
Arnqvist Kjell Ivar
Granum Andreas Peter
Luthander Stefan Andreas

700
1133
710
80
750
645

639
1199
507
15
323
395

20070226
20070315
20070306
20070228
20070105
20070309

120
120
221
110
221
220

Bengtsfors
LAXEN 6

Degerfors
NORRA JULÖN 1:14
SLÄTTÅSEN 1:4

Eda
JÄRNSKOGS-FJÄLL 1:62

Filipstad
MEJSLAREN 1
NORDMARKSBERG 2:1

Forshaga
NORRA MON 15:1

Hagfors
NÄS 1:167
GEIJERSHOLM 1:181

Hammarö
HAMMAR 1:247
BÄRSTAD 1:79

Karlskoga
RESEDAN 20
UPPSÄTTAREN 8

Karlstad
STODENE 1:485
ÄLVENÄS 2:52
ÄLVENÄS 2:68
AKILLES 4
BLÅSTEN 9
RÖDVINGEN 3
NYEDS-VÄSTANÅ 1:10
NATTVIOLEN 11
BRÅTE 1:25
GÄNGTAPPEN 8
BLÅSTEN 10
BORGMÄSTAREN 2
PARKETTEN 1

Kil
SÄBYTORP 1:45
SÄTTERBERGA 1:65
FORSNÄS 1:16

Kristinehamn
ÅSKAN 3
SPARVEN 1
ALGOTSERUD 1:22

Mellerud
FREDHEM 1:1
RÖRLÄGGAREN 2
RYTTAREN 4
BOLSTADS-TORP 1:47
SLAGAN 14

Munkfors
MUNKERUD 2:145
BLIA 2:114

Storfors
KOLTORP 1:14
STORFORS 33:78

Sunne
BROBYÄNG 4:19
SVENSBY 1:103
LERAN 3:221
SÖDRA VÄSTERROTTNA 1:41
LYSVIKS KYRKBY 1:158
BROBYÄNG 5:101
ELOFSTORP 3:2

Säffle
SYRÉNKVISTEN 2
GLÄTTAREN 2
BROTORP 1:82
STRÖM 1:17

Torsby
SEGENÄS 1:83
HOLE 1:177
TORSBY 4:34
BRANÄS 4:485

BJÖRNEN 40

Årjäng
BJÄRN 1:43
LEVERHÖGEN 1:46
SILLERUDS-GYLTENÄS 1:29
ÖSTERVALLSKOGS-BÖN 1:125
KÄLLSBYN 1:165
SILBODALS-BACKA 1:42

BJÄRN
LEVERHÖGEN
GYLTENÄS 1
KÄLLUDDEN 105
ARVIKAVÄGEN 29

 Förklaringar till tabellen: Köpesumma och taxeringsvärde (basvärde) anges i antal tusen kronor. Datum: Då köpet lagfördes.
Koder: (120) Jordbruksfastighet, (220) Småhus, (221) Fritidshus, (320, 321, 325) Hyreshus, (420) Industrifastighet. Källa: Lantmäteriverket i Gävle.
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SMUGGLING

KONSUMTION: Godis kan löna sig

Tullen gör fler
spritkontroller

Chokladboom lockar lycksökare

 Tullen kommer inom några
veckor att skärpa kontrollen
av alkoholinförsel till Sverige. En orsak är att mängden
alkohol som tas i beslag vid
varje tillfälle har ökat markant.
– Narkotikabekämpningen
är högst prioriterad men
snart får vi uppdrag av regeringen om att våra grupper
ska satsa på alkoholen för att
fördubbla beslagen, säger
Karl Gunnheden, chef för
gränskontrollen i södra Sverige till Svenska Dagbladets
nätupplaga.
En förutsättning för att
komma åt smugglarna är att
polis och tull samarbetar bättre, påpekar Gunnheden. (TT)

Den är brun, syndigt god – och
dessutom en lönsam produkt.
Choklad har de senaste åren
blivit big business i Sverige. Och
många söker lyckan på den växande marknaden.
 Den världsomfattande chokladtrenden bet tag i oss svenskar för några år sedan och suget
har inte sinat. I fjol köpte vi choklad för 3,5 miljarder kronor bara i dagligvaru- och servicebutiker, enligt AC Nielsen, som gör
marknadsundersökningar.
Den totala ökningen jämfört
med 2005 ligger på cirka 2 procent. Men den mörka, lite lyxigare chokladen växte långt mer,
med hela 17 procent.
Det ökade hälsointresset tros
vara en bidragande orsak till den
allt större efterfrågan på mörk
choklad. Den anses ju vara nyttigare än den ljusare chokladen
och annat sockergodis.

URSPRUNGSMÄRKNING

Snart vet du om
fisken är svensk

Tog fart för fyra år sen
Men den främsta förklaringen är
nog en annan. För drygt fyra år
sedan lanserade Marabou, som
är den helt dominerande chokladaktören i Sverige, en ny serie
mörka chokladkakor.
– Det var då det tog fart. Sedan
dess har konsumenterna successivt lärt sig att äta mörk choklad,
säger Karin Hansson, marknadsanalytiker på livsmedelsjätten
Kraft Foods, som äger varumärket Marabou.
Efter Marabous intåg i ”lyxsegmentet” har den mörka chokladen snabbt kapat åt sig nästan en fjärdedel av försäljningen

Försäljningen av den mörka, lite lyxigare chokladen växte med hela 17 procent, jämfört med 2005.
FOTO: INGVAR KARMHED/SVD/SCANPIX

av chokladkakor. Men även den
ljusa chokladen ökar, och än
syns inga tecken på vikande
efterfrågan.
Rimligen måste det finnas en
gräns för hur mycket choklad
folk kan konsumera, säger Karin
Hansson. Men var den gränsen
ligger, det vet inte chokladjätten.

Försöker slå mynt
FAKTA

Chokladkakornas
tio-i-topp
De chokladkakor som säljs mest
i dagligvaru- och servicehandeln:
Produkt

Andel av
försäljningsvolymen

Marabou
Mjölkchoklad

20,4 procent

Marabou
Schweizernöt

13,0 procent

Marabou Premium 6,7 procent
Euroshopper

5,9 procent

Marabou Digestive 5,5 procent
Marabou
Mjölkchoklad Daim 5,3 procent
Marabou
Frukt & Mandel

4,9 procent

Marabou
Apelsinkrokant

4,1 procent

Marabou
Mintkrokant

3,6 procent

Lindt Excellence

3,5 procent
Källa: AC Nielsen

Godis är lönsamt. Det gäller konfektyr i allmänhet och choklad i
synnerhet. Och det är inte bara
storföretag som försöker slå
mynt av chokladboomen.
En sökning i Bolagsverkets register visar att det finns omkring
120 aktiva företag i Sverige som
har ordet choklad i företagsnamnet, och en stor andel av dessa
har registrerats de tre–fyra senaste åren.
Alla lyckas inte, i rullorna hittar man 14 chokladkonkurser
och ytterligare en handfull likvidationer. Arild Schönberg är en
av de lyckosamma:
– Det går lysande. Vi följer vår
budget och den ökar för varje år,
säger Schönberg, vars företag
distribuerar den italienska lyxchokladen Amedei i Sverige.

Börjar i snabbköpet
Amedei hör, tillsammans med
till exempel franska Valrhona,
till de chokladmärken som anses
vara de allra finaste i världen.
Men kvalitet kostar. Trettio, fyrtio eller till och med över hundra
kronor för en enda liten kaka.

Enligt Arild Schönberg har
”lyxkonsumenterna” ofta börjat
med en vanlig mörk chokladkaka som de hittat i snabbköpet. Efter ett tag vill de gå vidare och
prova nya, allt mer exklusiva
sorter. Men inte nödvändigtvis
allt mörkare.
– Den optimala kakaohalten
ligger mellan 60 och 75 procent.
Lägre än 60 så får man en lite för
söt upplevelse. Över 75 blir det
för bittert, hävdar Schönberg.
Chokladtrenden har också
skapat en marknad för nyheter
och information om choklad.
Journal Chocolat startades 2004
och har i dag en upplaga på cirka
8 000 exemplar. Tidskriften är
svensk, det franskklingande
namnet till trots.

Usla förhållanden
– Franskan är ju chokladens modersmål. Det mesta vad gäller
choklad kommer från Frankrike, förklarar chefredaktören
Per-Olof von Brömsen, som fyller sin tidning med produkt- och
branschnyheter, recept och reportage, till exempel om de allt
populärare
chokladprovningarna.
Baksidan av chokladmyntet?
Den finns i Västafrika, mer specifikt i Elfenbenskusten och Ghana, som står för en mycket stor
del av världens kakaoproduktion. Arbetsförhållandena för de
fattiga arbetarna är ofta usla,
ibland närmast slaveriliknande.
Chokladbranschen jobbar in-

tensivt, bland annat med etisk
certifiering, för att det bruna guldet inte ska ge någon bitter eftersmak. Förbättringarna sker visserligen långsamt. Men, hävdar
branschen, ingen skulle gynnas
av en bojkott.
– De här människorna är helt
och hållet beroende av att sälja
sin kakao för att ha någonting att
leva av. Ingen är betjänt av att vi
plötsligt slutar köpa kakao, för
då blir de ännu mer utsatta, säger Anders Carne, informationschef på Kraft Foods.
MATS RÖRBECKER
TT

FAKTA

Fick sitt namn
av aztekerna
 Ordet choklad härrör från det
aztekiska ordet ”xocolatl”, som
ordagrant betyder ”bittert
vatten”.
z Choklad framställs av kakaomassa, socker, kakaofett, smakämnen och lecitin.
z I mörk choklad är andelarna
kakaomassa och socker ungefär
lika stora. I mjölkchoklad har
även mjölkpulver tillsatts.
z Den första chokladkakan tillverkades av Joseph Fry i Bristol
1847. Sedan dess har hantverket
utvecklats till ren processindustri.
Källa: Nationalencyklopedin

 Från årsskiftet ska
konsumenterna kunna se på fisken vem
som har
fångat den, Svensk eller ej?
FOTO: SCANPIX
var och
när. Idén om en ursprungsmärkning av svensk fisk kommer från Sveriges Fiskares
Riksförbund, SFR. Bakgrunden är att omfattande svartfiske och fusk med fångsterna
har avslöjats, skriver Svenska Dagbladet.
– Det är ett frivilligt upplägg men målsättningen är att
så många som möjligt ska använda märkningen, säger projektledaren Anders Carlberg
på Västra Götalandsregionen.
Fiskmärkningen kommer
att certifieras och kontrolleras av företaget Aranea, som
ingår i Krav-koncernen. (TT)

FÖRSVARSINDUSTRIN

Ökad export av
varor och tjänster
 Försvars- och säkerhetsindustrins export av varor och
tjänster ökade i fjol med 10
procent till 18,2 miljarder kronor. Hälften av värdet avsåg
krigsmateriel och den andra
hälften civila och kommersiella varor och tjänster, enligt
statistik från Försvarsindustriföreningen.
Den totala omsättningen för
medlemsföretagen var 34 miljarder kronor. Av det var 18
miljarder krigsmateriel och
16 miljarder annan produktion. Leveranserna till civila
kunder ökade med 12 procent
under året.
Bland föreningens medlemmar finns BAE Systems Bofors, BAE Systems Hägglunds,
Saab, Volvo Aero och Kockums. (TT)
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KARLSTAD: Humor och inspiration

En dag för framtida investeringar
Funderar du som företagare vad
du ska satsa på i framtiden? Vilka trender som gäller och vilka
investeringar som kan löna sig.
Du kan få inspiration på Almis
finansieringsdag i Karlstad på
fredag.
 Almi har just nu gott om kapital för både produktions- och
tjänsteutveckling och vill få
värmländska företagare att våga
satsa.

– Det går fort
nu och det gäller att ha både
ögon och öron
öppna för vad
som händer i
omvärlden, säger
Greta
LilliehöökGöran Aldén
Hägg på Almi.
Hon är särskilt stolt över att
man lyckats engagera trendforskaren och författaren Göran

Adlén. Han är en flitigt anlitad
föreläsare som blivit nominerad
till årets talare ett par år i rad.
Någon i hans publik har liknat
honom vid James Bonds Martini. Adlén nöjer sig inte med att
stillsamt röra om – han skakar
sina deltagare.
– Jag vill beröra, ge tankar och
reflektion och jag vill att mina
åhörare ska ha roligt under tiden, är hans egen presentation.
Robert Wickman berättar om

Exportkreditnämndens
verksamhet och Ingemar Jonsson
presenterar den riskkapitalfond
Vestra partnerinvest förfogar
över.

Värmländsk anknytning
Det blir också två inlägg med
värmländsk anknytning.
Fredrik Thorsvret berättar
hur Sunne fick en vattenpark
med cypriotisk förebild och Curt
Pehrson från EBL Systems be-

rättar om en omvänd resa – från
Årjäng till Malpensa. EBL Systems tillverkar lyftsystem för bagagehantering och har bland annat gjort en stor leverans till den
nya flygplatsen i Madrid.
Finansieringsdagen hålls på
CCC och det krävs förhandsanmälan.
Text

ANITA LILLEMÄGI
054-19 97 21
anita.lillemagi@nwt.se

DONATIONER: Greenpeace populära

Alltfler svenskar ger till välgörenhet
Alltfler svenskar lättar sina
samveten genom att bli medlemmar i välgörenhetsorganisationer. Klimatdebatten har
gjort att människor rusar till
Greenpeace. Men Röda Korset
går kräftgång.
 Amnesty, Greenpeace, Rädda Barnen och Naturskyddsföreningen har samtliga haft ett
ökande medlemsantal de senaste
åren.

För organisationen Greenpeace har medlemsantalet stigit
med 10,3 procent från slutet av
2005 till sista december 2006. Stefan Bruhn, organisationens projektledare för insamling, ser flera anledningar till ökningen.
– Till att börja med kan jag
nämna klimatdebatten. Den har
blivit ett stort samtalsämne och
en del av människors vardag.
Det gynnar miljöorganisationer
i allmänhet och kanske Greenpe-

ace i synnerhet, eftersom vi är en
väldigt handlingsinriktad organisation, säger han.
– Ett annat skäl är att vi arbetar väldigt målmedvetet med att
växa. Till exempel skickar vi
brev och arbetar mycket ute på
gatan och pratar med människor
”face to face”.
Stefan Bruhn tror att det särskilt är unga människor som
dras till organisationen eftersom
miljöfrågan är en fråga för fram-

tiden. Dessutom betonar han att
lyckade aktioner får människor
att höra av sig och vilja bli medlemmar.
För Röda Korset ser dock medlemsutvecklingen
annorlunda
ut, antalet medlemmar har blivit
mindre de senaste tio åren.
Mellan 2005 och 2006 var föll siffran från 280 039 till 271 566 medlemmar.
– Man kanske tänker att Röda
Korset är en internationell kata-

stroforganisation och känner inte till det vi gör i Sverige. Dessutom är det så att människor går
bort, våra medlemmar är ganska
gamla, säger Margareta Ottosson
på Röda Korset.
Organisationen vill nu bli tydligare och vänder sig särskilt till
yngre frivilliga att delta i olika
uppdrag.
ELIN HJERTQVIST
TT

