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Utlovar miljösäker hantering

Slam- & Brunnrensning står redo för kraftiga investeringar
slamsugning, högtrycksrensning och spolning. Idag har man avtal med Sunne, Torsby
och Hagfors kommuner och inför nästa upphandling utlovar företaget en maskinpark helt
bestående av miljöklassade fordon av första
graden. Företaget har även avtal med Hammarö kommun samt avtal om tömning av
yttre reningsverk för Arvika kommun.

”Vi kommer då att vara det
enda företaget i branschen
i Värmland med enbart
miljöklassade fordon.”

Per-Anders Holmberg kör farligt avfall med en helt ny miljöbil. Per-Anders är en av två medarbetare som fått anställning i företaget efter Södra Vikens Naturbruksgymnasiums utbildning
inom kretsloppstransporter.
Ett fungerande välfärdssamhälle producerar biprodukter som avfall, slam
och spillolja. Detta måste omhändertas med varsam och säker hand.
Slam- & Brunnsrensning AB har flera
decenniers erfarenhet av arbetet.
Företaget har sedan 1997 sitt huvudkontor i
Sunne, med filialer i Hammarö, Hagfors och
Torsby.

– Vi verkar över hela Värmland, nyligen
ingick vi ett avtal med Stena Recycling om
att transportera allt farligt avfall för dem i
Värmland. Avfall som skall transporteras till
deras upparbetningsanläggning i Örebro, säger Michael Eriksson som äger företaget tillsammans med Tommy Sätherberg.
Fordonspark med miljöstämpel
Slam- & Brunnrensning verkar brett inom

Tommy förklarar:
– Vi står redo att inför 2010 investera i tre
slambilar och ett ADR-fordon (farligt gods).
Alla Euro 5-klassade, vilket är högsta miljöklassning inom EU. Vi kommer då troligtvis att vara det enda företaget i branschen i
Värmland med enbart miljöklassade fordon.
Vi är inte en av de största aktörerna, men vi
vill ligga i framkant i miljöarbetet. Det är viktigt för oss.
Handleder elever
Företaget har sedan flera år ett nära samarbete med Södra Vikens Naturbruksgymnasiums utbildning inom kretsloppstransporter,
där företaget har utbildade handledare som
tar emot elever inom ramen för APU, arbetsplatsförlagd utbildning.
– Vi kan erbjuda ett många gånger fysiskt
krävande jobb men med stor frihet under ansvar. Visar man framfötterna inom APUn så
finns chansen till anställning. Vår styrka är vår
kompetenta och serviceinriktade personal.

Fakta:
Slam- & Brunnrensning i Karlstad AB
har elva medarbetare och totalt åtta fordon. Kundkretsen består av såväl privatpersoner som företag, föreningar och
kommuner.
Företaget erbjuder dygnet-runt-jour
inom:
• Tömning av slamavskiljare och slutna
tankar, dagvattenbrunnar och rännstensbrunnar, fettavskiljare, tvättrännor och
oljeavskiljare, spillolja, rengörning av
oljetankar m.m.
• Högtrycksspolning av avlopp, köksavlopp, dränering, infiltration, vägtrummor samt rotskärning när rötter växt in i
ex: avloppsrören.
• Rengörning av källor och borrhål.

Tel: 0565-310 01
slam.brunnrensning@telia.com
www.slam-brunnrensning.se

En grön oas mitt i Sunne ”I Sunne samarbetar vi”

Föreståndare BrittMarie Rylander vill
öka Sundsbergs Gårds
attraktionskraft och
besöksantal. ”Det
här är en oas helt i
linje med Sagolika
Sunnes turistprofil”.
Det är Sunnes sagan om ringen.
Berättad av Selma Lagerlöf och
där Sundsbergs Gård håller minnet och kulturhistorien vid liv.
– Vi låter gärna fler ta del av
Sunnes kulturhistoriska skatt och
hyr ut lokaler för fester, bröllop
och tillställningar, säger föreståndare Britt-Marie Rylander.
Sundsbergs Gård, som sedan sommaren 2009
drivs av Sunne kommun, är inte bara en 1700tals pastoral värd en utflykt året runt.
Vår konsthall är öppen året om. Dessutom
erbjuder vi guidade visningar i gårdsmuseet,
skogsmuseet och textilkammaren efter bokning. Annars är man hjärtligt välkommen till
vårt café med hantverksförsäljning och hembakat bröd.
Såväl utställningen i konsthallen som
konsthantverket har Värmlandsanknytning,
även med inriktning på textil konst. I gårdsmuseet, i gamla köksflygeln, visas tre seklers
boende i tre våningar.
Sundsbergs Gård har också ett nära samarbete med grannen Hotell Selma Lagerlöf.

www.tidning.net

Dramatisk julmiddag på Ekeby
Sundsbergs Gård donerades 1976 av makarna
Sjöqvist. Före detta riksdagskvinnan Birgitta
Sjöqvist, idag 92 år, bor kvar i huvudbyggnaden.
Hur var det då med sagan om ringen?
Britt-Marie förklarar:
– Bengt Antonsson, son till brukspatron
som byggde Sundsberg, dog ogift men testamenterade gården till fru Gustava Sandelin.
De två hade haft ett förhållande i flera år och
skandalen var ett faktum. Selma Lagerlöf,
som ofta besökte Sundsberg, inspirerades av
historien och skrev, lätt förklädd, ned historien i Gösta Berlings saga där Bengt är den
stilige Altringer och Gustava majorskan på
Ekeby. För fem år sedan dök även Bengts
ring upp med Gustavas hårlock. Vi har den
i gårdsmuseet.

Vinnare på nära samverkan i Sunne. Lars Hjerpe, vd Hjerpe Buss AB och Michael Jönsson, vd
Jönsson Omnibustrafik.
Hjerpe Buss AB och AB Rob. Jönssons
Omnibustrafik i Sunne har genom åren
lärt sig att nära och ömsesidig samverkan gynnat alla parter.
– På en mindre ort som Sunne ställer
vi upp för varandra för att lösa uppkomna problem, menar Michael Jönsson vd
Jönssons Omnibusstrafik.

att köra den nya servicelinjen mellan Torsby
och Karlstad sjukhus som startar i vinter.
Båda välkomnar den nya busstationen i
Sunne:
– Det ger ökad komfort och säkerhet för resenärerna, menar Michael.

Samarbetet är även väl etablerat i samverkansbolaget Förenade Buss AB där båda bussföretagen är delägare bland flera andra i Värmland.
Bolaget, först ut i Sverige i sitt slag, upphandlar gemensamma avtal med Värmlandstrafik.
– Tillsammans är vi starkare än var för sig,
påpekar Lars Hjerpe, vd Hjerpe Buss.
Omnibustrafik har även vunnit uppdraget

Lång erfarenhet
Familjeföretaget Jönssons Omnibustrafik,
med anor från 1921, har 24 bussar som kör
linjetrafik, skolskjutsar och beställningstrafik.
Företaget, som har expanderat de senaste åren
har idag 26 medarbetare.
Hjerpe Buss AB har varit verksamma i
Sunne sedan 1972. Åtta bussar kör linjetrafik,
skolskjutsar och beställningstrafik i Sunne
med omnejd.

Tel: 0565-850 78 • Fax: 0565-850 67
Mobil: 070-318 50 78 • hjerpebuss@lysvik.nu

Tel: 0565-921 22 • Fax: 0565-921 98

Sundsbergs Gård
Ekebyvägen • Tel: 0565-103 63
www.sundsbergsgard.se
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