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Helmia har investerat 45 miljoner i 
Sunne de senaste åren.

– Vi står väl rustade för marknadens 
behov och krav i framtiden, säger kon-
cernchef  Lars-Erik Walfridson.

Helmia Bil skall, bland bilkunder, vara Värm-
lands mest eftertraktade företag inom bil-
försäljning samt försäljning av bilrelaterade 
produkter och tjänster. I år är det 40 år sedan 
Helmer Walfridson köpte företaget tillsam-
mans med Tage Jansson och 30 år sedan före-
taget blev ett helägt Walfridsonföretag.

– Vi har haft en stabil och bra utveckling. 
Det gör att vi har och ska investera kraftigt 
för att möta våra kunders förväntningar på 
rätt produkt eller tjänst i rätt tid till rätt pris.

Sunne – centrum för koncernen
I Sunne invigdes en ny dygnet runt öppen 
automattvätthall och bensinstation 2004, den 
nya försäljningshallen invigdes 2005 och i de-
cember öppnas portarna till ett helt nytt ska-
decenter för personbilar.

– Vi öppnar en helt ny anläggning ett år ef-
ter det att den förra brann ned. Det nya skade-
centret är betydligt större och inkluderar även 
lackeringsverkstad, förklarar Lars-Erik.
Långgående planer finns också att, med start 
nästa år, bygga en helt nya anläggning om 
6 000 kvadratmeter i två etage i anslutning 
till befintlig bilförsäljningshall i Karlstad.

Fullserviceföretag
Även Helmia Lastbilar AB investerar. I Ar-
vika bygger företaget just nu om och till last-
bilsverkstaden.
Hans Kareliusson är vd för Helmia Lastvag-
nar AB:

– Marknaden är under förändring, vi får 
allt färre men större kunder. De investeringar 
vi gör innebär att vi kan vara den fullservi-
cepartner för åkare i Värmland som vi efter-
strävar. Vi välkomnar utveckling mot längre 
och mer omfattande serviceavtal med åkeri-
företagen.  

 

 

Helmia har investerat 45 miljoner kronor i Sunne de senaste åren och befäster sin ställning 
som marknadsledande i Värmland. På bilden: koncernchef och vd för Helmia Bil AB Lars-Erik 
Walfridson och vd för Helmia Lastbilar AB Hans Kareliusson framför det nya skadecentret i 
Sunne. Centret invigs i december och förväntas på sikt skapa nya arbetstillfällen för lackerare 
och bilplåtslagare.

Helmia stärker sin position i Sunne
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. Bolaget har sitt säte i Sunne.
 
Helmia Bil AB är återförsäljare för Volvo 
och Renault i Värmland. Verksamheten 
består av försäljning av nya och begag-
nade personbilar och lätta transportbilar, 
service, reparationer, bildelar, tillbehör, 
biluthyrning, drivmedel, finansierings-
tjänster samt försäkringsförmedling.  
Helmia Bil AB har försäljningsställen i 
Sunne, Karlstad, Arvika, Torsby, Karl-
skoga, Hagfors, Filipstad och Årjäng. 
 
Helmia Lastbilar AB är återförsäljare 
för Volvo lastbilar och bussar med säte i 
Sunne. Verksamheten är inriktad på för-
säljning och service av lastbilar, bussar, 
släpvagnar och kranar med tillhörande 
tjänster som reservdelsförsäljning, fi-
nansiering och försäkringsförmedling. I 
Hagfors finns dessutom en verkstadsav-
delning för service av lasttruckar. Helmia 
Lastbilar AB har serviceanläggningar i 
Sunne, Arvika, Hagfors och Karlskoga 
med cirka 70 medarbetare totalt.

Tel: 0565-74 40 00  •  www.helmia.se

VMS har en bredd i sin serviceverk-
samhet som få matchar. 

– Vi är väl medvetna om vad det 
kostar när maskiner står stilla. Vi är 
snabbt på plats för att lösa problemen, 
säger Jörgen Danielsson, delägare till-
sammans med Jonny Wikström.

VMS, Värmlands Maskinservice AB, kan er-
bjuda en bredd i verksamheten vilket gör att 
kunderna kan minimera sina egna servicere-
surser och fokusera på kärnverksamheten.
VMS verkar inom:

• Industriservice – för alla industrier, med 
spetskompetens inom sågverksindustrin.
• Service på tunga fordon – Service och re-
parationer på samtliga typer av tunga for-
don, från lastbilar till skogsmaskiner.
• Truckservice – som auktoriserad verkstad 
ser VMS till att service och kontroller sker 
på ett korrekt sätt för ökad livslängd, större 
driftsäkerhet och bättre transportekonomi.
• Service på industrimotorer – VMS är 
auktoriserad serviceverkstad för några av 
marknadens tyngsta leverantörer av indu-
strimotorer, såväl stationära som mobila.

Tel: 0565-174 70 • Fax: 0565-141 15
www.vms-sunne.se

• Luftkonditioneringsservice – VMS är 
ackrediterade av Swedac och har cerifikat 
för klass 2.3 enligt köldmediekungörelse. 
VMS utför därmed montage och service
på klimatanläggningar på tunga fordon som 
ett bra kompliment till övrig service.
• Reservdelsförsäljning – Stort lager av re-
servdelar och förnödenheter till tunga ma-
skinparker och fordonsservice.

Service i hela Mellansverige
Förutom en modernt välutrustad verkstad i 
Sunne med yrkesskickliga medarbetare har 
VMS även sex välutrustade servicefordon kon-
tinuerligt rullande ute i hela Mellansverige. 

– Vår breda kompetens inom verkstads- och 
motorteknik gör att vi såväl kan förebygga 
dyra stillestånd, snabbt åtgärda haverier som 
utföra nymontage.

Företaget har i dagsläget 13 medarbetare.

VMS 
– tryggare resa för kunden

Det finns många möjligheter att ta kontakt med Sunnes politiker utöver att 
ringa eller e-posta. Kontaktuppgifter finns på www.sunne.se Alla samman-
träden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bildningsnämnden och so-
cialnämnden är öppna för besökare. Vissa ärenden och myndighetsutövning 
behandlas dock under sekretess.
Medborgare, det vill säga folkbokförda i 
Sunne kommun, får väcka ärenden i kom-
munfullmäktige. Följande regler gäller för 
medborgarförslag: 
• Ska vara skriftligt, hålla sig till ett ämne 
och undertecknas av en eller flera personer. 
Namnförtydligande, adress och telefon-
nummer ska anges 
• Lämnas in till kommunkansliet eller direkt 
till kommunfullmäktiges sammanträde
• Inom ett år ska fullmäktige fatta beslut i 
ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
avgör hur omfattande frågan ska utredas
• Om kommunfullmäktiges ordförande sä-

ger ja får den som väckt förslaget yttra sig i 
fullmäktige då förslaget behandlas 
• Den som väckt förslaget underrättas när 
beslut ska fattas  
Observera att ett medborgarförslag inte får 
röra myndighetsutövning, vara odemokra-
tiskt eller diskriminerande.

Allmänhetens frågestund i kommun-
fullmäktige innebär att medborgare får 
ställa enkla frågor till ledamöterna. Frågan 
kan gärna lämnas in en vecka i förväg på 
kommunkansliet i Sunne för att svaret ska 
bli mer fullständigt.

Vill du komma till tals?

Sunne Byggnads AB
Timmervägen  •  686 35 Sunne

Anders Magnusson tel: 0708-85 17 38
Niclas Carlbäck tel: 0706-34 69 22

E-mail: sunne.byggnads@swipnet.se

VMS ser till att 
hjulen snurrar. 
Hög kompetens, 
modern verkstad, 
lång erfarenhet, 
samt omfattande 
reservdelslager gör 
att VMS har en unik 
bredd i verksam-
heten. 


