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Kulturell mötesplats som speglar Fryksdalens björkskogar

Sunnes nya bibliotek

Sunnes nya bibliotek byggdes enligt 
partnering som arbetsmetod.

– Samarbetet mellan oss och Sunne 
kommun genererade ett bättre slutre-
sultat, menar Jörgen Sundhäll, vd för 
Byggdialog.

Byggdialog startades för att fyra erfarna byg-
gare uteslutande vill verka med partnering-
modell och bidra till ett förändrat arbetssätt 
inom byggprocessen. 

Genom partnerskapet är vi, beställaren och 
andra underleverantörer involverade redan 
vid utvecklingsskedet det gör att mer kompe-
tens tillförs projektet på ett tidigt stadim.

– Att redan i projekteringsskedet systema-
tiskt samarbeta med en kreativ och bra dialog 
leder till bättre kostnadskontroll, bättre tek-
niska lösningar och mer värde för pengarna 
än i en mer traditionell byggprocess. I Sun-
nes bibliotek agerade vi även totalentreprenör 
vilket gjorde att beställaren Sunne kommun 
hela tiden hade full insyn i processen, säger 
delägare Anna Rhodin.

Mjuka värden
På Byggdialog är man övertygad om att när 
alla parter från början lägger ner kraft på att 
se till att ha gemensamma värderingar i pro-
cessen så når man en effektivare arbetspro-
cess och även bättre ekonomi i slutändan. 

– Projekt är människor. Genom att alla 
aktörer i processen skriver under en partne-
ringöverenskommelse skapar vi ett ömsesi-
digt förtroende, gott arbetsklimat och ett en-
gagemang som gjorde att vi alla tillsammans 
kunde skapa ”Sunnes viktigaste mötesplats” 
vilket var vår gemensamma målbild, förklarar 
Jörgen, tillika Lysviksbo.

Bygger mer i Sunne
Det är fler i Sunne som upptäckt partnering 
och byggdialogs fördelar. Företaget har även 
fått uppdraget av Sunne Bostads AB att bygga 
de nya bostäderna på Boställvägen i Sunne 
liksom att bygga om Sunne vårdcentral för 
Landsortsfastigheter.

Byggdialog, som ägs gemensamt av grun-
darna Jörgen Sundhäll, Anna Rhodin, Dan 
Fallqvist och Göran Larsson, har sedan starten 
2007 utvecklats till ett företag med 27 medar-
betare och en omsättning på 120 miljoner.

Företaget verkar i hela Mellansverige.

Tillsammans skapade vi biblioteket

Med partnering som arbetsmetod såg Byggdialog med sina samarbetspartners till att skapa 
Sunnes viktigaste mötesplats – det nya biblioteket.

Tel: 054-770 88 00  •  www.byggdialog.se

Vi utförde el, tele och 
datainstallationerna i 
Sunnes nya bibliotek.

Sedan ett år tillbaka säljer Helmia Bil 
AB Ford i Karlstad. Nu har turen kom-
mit till Sunne.

– Som Fordförsäljare kan vi nå en 
helt ny kundgrupp samtidigt som vi 
bättre kan ta hand om våra tidigare 
kunder. Vi breddar utbudet och ökar 
valfriheten helt enkelt, säger Magnus 
Lofterud, försäljningschef i Sunne.

Helmia Bil är idag återförsäljare av Volvo, 
Renault, Ford och Dacia. Företaget erbjuder 

ett komplett produkterbjudande av både nya 
personbilar och begagnade bilar. Med Helmia 
Bil har kunden allt samlat under samma tak. 
Helmia Bil förenklar också bilägandet genom 
finansieringsalternativ, avtal och försäkring-
ar. 

– Helmia Bil i Sunne är Värmlands enda 
fullserviceanläggning med såväl försäljning, 
bilverkstad, lackering, drivmedel, plåtverk-
stad som biltvätt. Det känns mycket bra att 
vi nu kan erbjuda även regionens Fordkunder 
den servicen, något de saknat i många år, sä-
ger vd Lars Erik Walfridson.

Skadecenter för alla märken
Helmia Bils skadecenter i Sunne hanterar 
dessutom de flesta bilmärken samt lagar sten-
skott och byter vindrutor.

Helmia hjärta Ford = sant
Sunne är Värmlands enda fullserviceanläggning

Web bokning
Servicechef Per-Olov Pettersson förklarar:

– Sedan sommaren 2009 finns även möj-
ligheten för alla våra kunder att själva boka 
servicetid på vår hemsida på internet. Det un-
derlättar för våra kunder och genererar mer 
tid för oss att ta väl hand om våra kunders 
fordon.

Förstavalet i Värmland
Varumärket Helmia Bil har redan idag en 
trygg position i Värmland. Att i framtiden 
även kunna erbjuda Ford ses som ett naturligt 
steg att säkra målsättning att vara Värmlands 

Tel: 0565-74 40 00
www.helmia.se

Du kan vara trygg 
med Helmia. Helmia 
Bil AB i Sunne är 
från och med hösten 
2009 även Fordför-
säljare och auktori-
serad Fordverkstad. 

”Helmia Bil i Sunne är 
Värmlands enda 
fullserviceanläggning.”

Fakta:

I Helmia AB som ägs och drivs av fa-
miljen Walfridson ingår Helmia Bil AB, 
Helmia Lastbilar AB, Helmia Fastighe-
ter AB samt ICA Toria AB. Företaget, 
som grundades 1952, bytte namn från 
Fryksdalens Motor AB vid årsskiftet 
1997/1998. 

Helmia AB har verksamhet i Sunne, 
Karlstad, Arvika, Torsby, Karlskoga, 
Hagfors, Filipstad och Årjäng. 
Helmia AB har totalt ca 400 medarbetare.

mest eftertraktade företag inom bilförsälj-
ning och bilrelaterade produkter.

– Vi månar om en långsiktig och nära rela-
tion med våra kunder. Genom oss ska kunder-
na känna trygghet, säger Magnus Lofterud.

Utför alla slags 
måleriarbeten

Tel: 0565-431 00


