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Team för tunga uppdrag

www.sunnedackolastbil.com
info@sunnedackolastbil.com

Sunne Däck & Lastbilsservice AB har 
närmare 40 års branscherfarenhet.
Företaget utför:
• Montering, ombalansering och reparation 
av däck och fälgar.
• Reparation på tunga fordon, bilar och släp-
vagnar.
• Hjulvinkelinställning på tunga fordon med 
laser.
• Reservdelar till tunga fordon.
• Tillbehör till tunga fordon.
• Butik med eldetaljer, surrningar, skyddskor, 
oljor och kedjor.

Vägen till ett hållbart samhälle innebär 
utmaningar och möjligheter. Sågspån 
som förr betraktades som spill och 
kördes ut i skogen förädlas idag till 
pellets – ett allt mer eftertraktat bio-
bränsle med högt energiinnehåll.

Bäckebrons Sågverk har i många år levere-
rat hyvlat och kapat virke av hög kvalitet till 
framför allt snickerier världen över. Som li-
tet sågverk har man funnit en framgångsrik 
nisch där företaget skräddarsyr produktionen 
efter kundernas behov.

– Efterfrågan är större än tillgången på 
virke. Vårt kvalitetsvirke är eftertraktat i 
Norden, Europa, Nordafrika och Japan. Vi 
har idag ett rekordlågt lager.

Återvinning på flera plan
Sedan flera år har sågverket använt restpro-
dukter som spån och bark som bioenergikälla 
till torkarna. 

Nu gör man en 20 miljoners investering för 
att producera pellets.

Jan Olov Zetterberg är ny platschef sedan 
nyår:

Bäckebron förädlar spån till biobränsle
– Vi har producerat pellets i ett par år nu 

i mindre skala. Just nu bygger vi en ny tork-
anläggning där vi återanvänder rökgaser från 
pannan för att torka råspån direkt från sågen. 
Det blir som en gigantisk torktumlare och gör 
att vi kan producera stora volymer, upp till 
7000 ton pellets per år i framtiden.

Allt fler använder pellets
Allt fler husägare har det senaste decenniet 
konverterat till biobränsleeldad uppvärm-
ningspanna. Bäckebrons sågverk erbjuder 
kostnadsfri leverans för kunder som bor inom 
50 kilometers radie från sågen och som kö-
per fyra pallar pellets – ett lager som nästan 
täcker hela vinterns behov.

– Vi har även återförsäljare som exempel-
vis Deje Trä. Dessutom säljer vi direkt här på 
sågen. Vi håller också på att jobba upp inter-
netförsäljning via vår webb. Vi kommer även 
i framtiden att producera pellets anpassat för 
mindre kaminer. Det känns bra att se så goda 
framtidsutsikter för företaget och att vi med 
fler produkter gör oss mindre sårbara för kon-
junktursvängningar.
Idag har Bäckebrons Sågverk 20 medarbetare.

Bäckebrons Sågverk producerar såväl hög-
kvalitativt virke som prima pellets. Efterfrå-
gan ökar för båda produktgrupperna. 

Tel: 0565-510 20  •  Fax: 0565-510 90
www.backebronsagen.se

Tel: 0565-688 580   •   www.handelsbanken.se/sunne

Sunne

Spara smart med 
smidigare beskattning

Med en kapitalförsäkring slipper du kapitalvinstskatt och behöver inte 
deklarera eventuella fondbyten eller skatta på uttag från placeringen. 
Kapitalspar är namnet på våra kapitalförsäkringar.

Välkommen att boka tid hos oss önskar privatrådgivare 
Christina Nygårds och placeringsrådgivare Johan Olson.

• Spara enkelt

• Spara till buffert

• Spara till pension

• Spara till barn

ROT-avdrag för avlopp
Ett avlopp är en miljöfarlig verksamhet. De 
flesta enskilda avloppsanläggningar som 
finns idag byggdes på 60- och 70-talen. Då 
bedömdes det tillräckligt att rena vattnet så 
att de synliga partiklarna försvann.. Nu vet 
vi bättre.

Senare utredningar visar att det som bi-
drar till övergödning och djurdöd är de höga 
närings- och bakteriehalterna i vattnet som 
kommer ut från brunnen. Med höga mäng-
der bakterier är smittspridningen stor. Att 
släppa ut orenat avloppsvatten är idag för-
bjudet. För att rena vattnet från dessa lukt-
fria och icke synbara partiklar ska ytterli-
gare en rening till i form av markbädd eller 
motsvarande. Hur rent vattnet ska vara när 
det släpps ut i omgivande mark regleras av 
naturvårdsverkets nya Allmänna råd (NFS 
2006:7). 

Att agera miljömedvetet har blivit en 
viktig del i allas vår vardag och någonstans 
måste vi börja. Att förbättra sitt underkända 
avlopp är ett stort steg i rätt riktning. För att 
åtgärda bristerna på bästa sätt behövs sär-
skild kompetens. 

Idag finns ett antal entreprenörer som ge-
nomgått en gemensam utbildning för att läg-
ga ner ett avlopp på rätt sätt. För att få reda 
på vilka dessa är - gå in på Sunne kommuns 
hemsida eller kontakta miljöenheten som i 
övrigt uppmanar Sunneborna att passa på att 
åtgärda avloppet nu när man har möjlighet 
att göra ROT-avdrag på arbetskostnaden. 
Kom ihåg att anmäla åtgärden till miljöen-
heten.  

Glada Sunnebor gillar politiker
Den slutsatsen kan man dra av Landstinget 
i Värmland och Karlstads universitets stora 
befolkningsenkät Liv och Hälsa som presen-
terades i oktober. 

Drygt 11 000 vuxna personer i Värmlands 
län, varav 700 i Sunne, hade tillfrågats.

Sunneborna sticker ut med sin relativt 
låga andel personer med depressioner och 

utmattningssyndrom och det förhållandevis 
mycket höga förtroendet för politikerna.  

Fastighetsägare – dags att agera
Sunne kommun vill uppmärksamma fastig-
hetsägare på att det är hög tid att agera. På 
vad då? 

Jo, senast 2010 ska lokaler dit allmänheten 
har tillträde och allmänna platser enligt lagen 
vara lätt tillgängliga även för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Fastighetsingenjör Rolf Johnsson håller i 
anpassningen av Sunne kommunens eget 
fastighetsbestånd och de allmänna platser-
na. Det kommunala bostadsbolaget Sunne 
Bostads AB:s fastigheter ses över under led-
ning av VD Jennie Nilsson. 

- På våra fastigheter i centrum gör vi först 
och främst kontrastmarkeringar av trappsteg 
och sätter upp ledstänger vid entréerna, sä-
ger Jennie Nilsson.

För fastighetsägare och intressenter finns 
råd att hämta i Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd, BFS 2003:19 HIN 1(2003) 
samt i Boverkets broschyr ”Enkelt avhjälpta 
hinder. Broschyr för fastighetsägare” samt 
idéboken ”Enklare utan hinder” Samtliga 
skrifter kan laddas ned från www.boverket.
se Broschyren finns även hos miljö- och 
byggnadsnämnden.

Om inget görs är kommunen skyldig att 
ta upp frågan om påföljd om en fastighetsä-
gare inte röjt undan ett hinder som är lätt att 
ta bort. Kommunens miljö- och byggnads-
nämnd är den myndighet som svarar på frå-
gor om tillgänglighet och kan hjälpa dig med 
råd, tel 160 00.

Översiktsplan på gång
En ny översiktsplan för Sunne kommun är 
under arbete och ska göras klar under 2011. 
Den nuvarande kommunomfattande över-
siktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
1991. 

En ny fördjupad översiktsplan för Sunne 
tätort vann laga kraft i juli i år.


