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Ett av Europas bästa laxvatten 
fi nns i Älvkarleby

Älvkarleby har ett av Europas bästa 
laxvatten. Fiskare från hela Sverige, 
övriga Norden och norra Europa letar 
sig till Älvkarleby för att gå en kamp 
mot lax och havsöring.

Janne Olsson är fi skeförman på Älvkarleby 
sportfi ske. Han berättar om vikten av att skaf-
fa sig bra information innan man kommer hit 
för att prova lyckan.

– Det är ett svårt fi ske med många regler. Jag 
rekommenderar alla att titta på informations-
fi lmen som fi nns på vår hemsida, innan be-
söket.

På hemsidan, som uppdateras dagligen, hittas 
fångstdata, information om gällande regler,
vilken vattenföring det är och vilka tider du 
får fi ska den veckan då du besöker Älvkarle-
by. Det fi nns alltså många anledningar till att 
ta en titt på hemsidan före besöket.

Säsongen för fi sket pågår från tredje lörda-

gen i mars till den 30 november. Under den 
perioden säljs årligen 6 000 dagkort. År 2014 
fångades på grund av riktigt bra förhållanden 
omkring 1 500 laxar med en medelvikt på 9,5 
kg och cirka 1 500 havsöringar med en med-
elvikt  på 2,3 kg.

Fiskekontoret besöker du för 
att få rådgivning enligt just 
den dagens förutsättningar, 
komplettera din fi skeutrust-
ning och registrera fi sken ef-

ter dagens slut.

– Det är ett utmanande 
och roligt fi ske, avslu-
tar Janne och hälsar 
alla välkomna till Älv-
karleby Sportfi ske.

Forskarstigen 14 B • 814 94 ÄLVKARLEBY
026-729 16, 722 93
www.alvkarlebysportfi ske.nu
alvkarleby.sportfi ske@telia.com

” Det är ett
utmanande
roligt fiske

Vad kostar det om din medarbe-
tare blir sjuk? Previa är en Före-
tagshälsa som tillsammans med 
arbetsgivare samverkar i arbetet 
med Systematisk Arbetsmiljö och 
hälsa på arbetsplatsen.

Previa är ett rikstäckande företag med 
70 kontor i Sverige och sammanlagt   
1 000 medarbetare. Previa har utveck-
lats ur bland annat Stadshälsan och 
Bygghälsan och fi ck sitt nuvarande 
namn i mitten av 90-talet.

Företaget verkar inom organisation 
och ledarskap, hälsofrämjande, frisk-
vård och rehabilitering. Kunderna 
kommer från offentlig förvaltning och 
privata företag. Det optimala för Pre-
via är att få arbeta med tidiga insatser 
innan ohälsa uppstår. Previa stöttar 

arbetsgivarna i att arbeta med tidiga 
insatser.

Previa har företagsläkare, företags-
sköterskor, beteendevetare, psykolo-
ger, hälsoutvecklare, fysioterapeuter/
ergonomer och arbetsmiljöingenjör 
anställda som alla arbetar för kunden i 
fokus med ett hälsofrämjande synsätt.
 
Previa tillhandahåller öppna utbild-
ningar men ger även företagsanpas-
sade utbildningar. En utbildning som 
alla skyddsombud och alla med per-
sonalansvar bör gå är en arbetsmil-
jöutbildning. Där får man grundkun-
skapen i vilka lagar och förordningar 
som gäller inom arbetsmiljö. Både den 
fysiska och den psykosociala.

– Det är väldigt viktigt att man arbetar 

med både individ och organisation. De 
företag och organisationer där medar-
betarna trivs är lönsammare och har 
färre sjukskrivningar. Ingen ska be-
höva bli sjuk på grund av sitt arbete, 
säger Carina Blomqvist Account Ma-
nager.

– Många mår även dåligt och det är 
svårt att avgöra om det är arbetsrela-
terat eller ej. Hur det än är så är det 
arbetsgivarens ansvar att rehabilitera 
om man blir sjukskriven. Då är det bra 
att fi nnas på plats och hjälpa och stötta 
samt fånga upp dessa medarbetare 
innan det går för långt, säger Annbritt 
Sundin företagssköterska.

– Vi kan också fi nnas till hands vid 
stora förändringar i organisationer. 
Till exempel vid nedläggning eller 

när en kris uppkommer. Previa har en 
fantastisk tjänst som innebär krisstöd 
tjugofyra timmar om dygnet, året om.
Previa ska vara det naturliga valet av 

företagshälsa för företag och organi-
sationer både privata och offentliga, 
avslutar Carina. Hör av er!

Tel: 0771-23 00 00
www.previa.se

 Annbritt Sundin företagssköterska & Carina Blomqvist Account Manager.

Personalen – arbetsgivarens viktigaste resurs

Briljant Måleri AB är ett 
företag som tillhandahål-
ler diverse måleriarbeten 
med yrkesstolthet och ser-
vicekänsla för industri, fö-
retag och privatpersoner.

Hos VD Fredrik Köies måleri fi nns 
fem personer anställda. Alla med sin 
egen speciella kompetens. Briljant 
Måleri gör allt med färg för små och 
stora företag och industrier. Man 
målar, tapetserar, lägger olika sor-
ters golv, utför rostskyddsmålning 
och byggmålning samt målning av 
diverse kompositmaterial.

För privatpersoner fi xar man det 
mesta inom hushållet med färg och 
tapeter. För den här typen av arbeten 
kan ROT-avdraget utnyttjas, påmin-
ner Fredrik.

– Jag rekommenderar verkligen 
sprutlackering av köksluckor, säger 
Fredrik. Det ger en slitstark yta som 
håller mycket bättre och längre än 
traditionellt målade luckor.

Fredrik startade sin fi rma 2007. Då 
hade han redan många års erfaren-
het av målaryrket. 2010 hade verk-
samheten vuxit så att det var dags 
att börja anställa. Förutom de fast 

anställda, tar man emot lärlingar 
och erbjuder praktikplatser. Det är 
oftast bland dessa som ny personal 
rekryteras – när så behövs. På som-
maren behövs alltid mer personal, 
på grund av all utomhusmålning.

Ett tecken på att arbetet utförs bra 
är att Briljant Måleri har en jämn 
ström av jobb utan att man behöver 
jaga efter nya. Ryktet går från mun 
till mun.

Fredrik och hans anställda kan anli-
tas för allt slags måleri.

 ■ Arbeten med olika sorters härd-
plaster/kompositmaterial.

 ■ Schablon
 ■ Ådring marmorering
 ■ Sprutmålning
 ■ Blästring
 ■ Målning, vävning och tapetse-

ring

En av kunderna just nu är Fiskarhe-
denvillan, som anlitar Briljant Må-
leri för att utföra måleriarbeten på 
sina nybyggnationer. 

– Vi är extra bra på allt, avslutar 
Fredrik. Speciellt på att vara glada 
och trevliga.

Briljant Måleri förskönar din värld

Hos Briljant Måleri AB fi nns
fem personer anställda.

Alla med sin egen speciella
kompetens. Briljant Måleri

gör allt med färg för små och 
stora företag och industrier. 

Atlasgatan 13 i GÄVLE
Tel. 070-627 00 86

info@briljant-maleri.se
www.briljant-maleri.se

        Vi är extra bra 
på allt – speciellt
på att vara glada 
och trevliga
”


