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Det goda livet fi nns i Östervåla, kän-
netecknat av genuin entreprenörskap, 
social gemenskap och stolthet över sin 
bygd - inte sällan benämnd Östervåla-
andan. En anda som bland annat skapat 
projekt Utveckla Östervåla – utsedd 
till Sveriges bästa Leader-projekt.

I somras mottog Kiell Tofters, projektledare 
för Utveckla Östervåla, tillsammans med an-
dra i projektet priset under Almedalsveckan 
i Visby. 

– Vi kunde visa upp hög kvalitet i såväl 
innehåll som presentation. Konkreta resultat 
har uppnåtts för Östervåla tack vare starka 
gemensamma insatser kryddat med många 
eldsjälar och hög kompetens. De återkom-
mande företagsluncherna på gästgivaregår-
den har fungerat som en viktig mötesplats. 
Särskilt kan sägas att de större företagen på 
orten varit drivande i projektet och samhälls-
utvecklingen.

Ur juryns motivering kan man bland annat 
läsa: ”… Projektet bygger vidare på en tradi-
tion av att möta utmaningar tillsammans och 
har därigenom ytterligare stärkt bygden med 
bevarade arbetstillfällen, nyinfl yttade famil-
jer och företag, stärkt föreningsengagemang 
och ett konstant levande samtal med myndig-
heterna.”

Utvecklingen fortsätter
Projekt Utveckla Östervålas syfte var att 
skapa utveckling och tillväxt i bygden genom 
att förbättra företagsklimatet både inom hant-
verksnäringen och industrin. Projekttiden var 
fyra år.

– I Östervåla Utvecklingsråd pågår konti-
nuerligt arbetet med att utveckla Östervåla 
och Harbo. Som del i det arbetet marknads-
förs varumärket Stolriket. Dessutom fi nns 

stort intresse i Östervåla att köpa kyrkskolan 
och etablera näringslivskontor, turistinforma-
tion, servicelokaler för Heby kommun samt 
företags- och hantverkslokaler.
Snickeritraditionen i Östervåla är stark och 
ger fortfarande en tydlig identitet till Öster-
våla. Stolar i nyrokoko och nyrenässans, med 
rötter i 1800-talets senare del, väcker fortfa-
rande stort intresse runt om i världen. Inom 
ramen för den fortsatta stilmöbelutbildningen 
på orten förs en 200-årig stolmakartradition 
vidare.

Barnfamiljer bygger nytt
Allt fl er barnfamiljer fi nner nu vägen till ett 
hem i Östervåla. Dan Fredriksson är född och 
uppvuxen i Östervåla. Idag har han i Uppsala 
bildat familj med sin fru Elisabeth och barnen 
Natalie två år och Tilda två månader. 

– Det är framförallt tryggheten för barnen, 
som är det avgörande skälet till att vi väljer 
Östervåla. Det är en trygghet att alla känner 
varandra och man hälsar på varandra. I Öster-
våla bemöter man människor på annat sätt än 
i staden. Att bo på landsbygden är ett liv man 
lär sig att leva, säger Dan.

Elisabeth som ursprungligen är stadsmän-
niska har övertygats om Östervålas fördelar.

– Allt fi nns i Östervåla. Orten är rik på ser-
vice, vårdcentral, restaurang, hotell, affärer 
med mera. 

Dan och Elisabeth har nu köpt tomt på Lun-
daområdet i Östervåla för att bygga sitt hus 
och fl ytta ut.

– Det är gångavstånd från vårt hus till da-
gis, skola och idrottsområde med ishall. Vi har 
även tittat på äldre hus, men det känns som 
en bättre investering att köpa tomt och bygga 
nytt, menar Dan och fortsätter; att pendla till 
arbetet är inget problem, som elektriker pend-
lar jag redan nu dagligen till Stockholm till-
sammans med jobbarkompis från Harbo. 

www.ostervala.com

Östervåla bäst i Sverige

Fakta Östervåla:

Östervåla är en livskraftig kulturbygd, 
35 minuter från Uppsala. Busskommu-
nikationerna till Uppsala är goda, med 
avgångar var femtonde minut under rus-
ningstid. I Östervåla byggs just nu en ny 
skola för 74 miljoner. Östervåla kan även 
erbjuda ett rikt förenings-, idrotts- och 
samfundsliv, ishall, sporthall och skid-
backe med lift. Inpå knuten ligger Östa na-
turreservat med bad, fi ske och friluftsliv. 

I centrala Östervåla fi nns vårdcentral 
med primärvård, tandläkare, restauranger, 
biograf, apotek, systembolag, livsmedels-
affärer, café, bibliotek och mycket annat. 

I Östervåla bor ca 3 000 personer, or-
ten har lite mer än 1 000 arbetstillfällen.

30-års jubilerande Östervåla 
VVS ägs sedan i somras av fa-
miljen Eklund i Västerås.
Andreas Eklund är en av fyra 
delägare:

– Med Östervåla VVS i före-
tagsgruppen får vi både sam-
ordningsvinster och ökad sta-
bilitet i företagen.

Moderbolaget Värme Sanitet i Väst-
manland AB verkar i Västeråsre-
gionen. Dotterbolaget Värme- och 
Sanitetsinstallationer AB fokuserar 
på Stockholms-
marknaden. Med 
Östervåla VVS, 
med många kun-
der i Uppsala, 
står företagsgup-
pen starkare inför 
framtiden.

– Stockholms- 
och Uppsalaom-
rådet är hett. Med 
den verksamhets-
bild vi nu har blir 
vi mindre känsliga 
för lokala konjunktursvängningar, 
där personalen kan arbeta där job-
ben för tillfälligt fi nns. Vi har ingen 
annan ambitionen än att befästa 
Östervåla VVS:s starka marknads-
position även i framtiden.

30 år 2007
Östervåla VVS startades 1977 och 
har idag 18 medarbetare, varav 14 
montörer. Företaget utför service, 
installation, konstruktion och kal-
kyl på värme-, sanitets-, olje- och 

industrianläggningar. Kunder är 
allt från privatpersoner till kommu-
ner, landsting, fastighetsbolag och 
byggbolag. Östervåla VVS erbjuder 
också försäljning, installation och 
service på värmepumpar. 

80 procent av kunderna 
i Uppsala
Även om Östervåla med omnejd är 
hemmaplan, betraktas Uppsala som 
hemmamarknad. 

– Vi verkar som underentreprenör 
för alla de stora byggföretagen och 
i Uppsala har vi exempelvis utfört 

s t am renover inga r 
på AP Fastigheters 
studentlägenheter. 
Dessutom är vi med 
vid nyproduktion av 
bostäder i Uppsala, 
anlitade av HMB. 
Vår stora styrka an-
nars, som jag ser det, 
är vår bredd där vi 
har hög kompetens 
inom alla områden 
och att alla uppdrag 
är lika viktiga, från 

de minsta till de allra största. I fö-
retaget kan vi också åta oss totalen-
treprenader, säger Kenneth Jonsson 
med tio år i företaget. 

Östervåla VVS, med butik på 
Arosvägen 7 i Östervåla, omsätter 
närmare 25 miljoner kronor årligen. 
Östervåla VVS är medlem i Rörfi r-
mornas Riksförbund. Tel: 0292-711 60

Fax: 0292-109 70
info@ostervalavvs.se
www.ostervalavvs.se

Östervåla VVS  i stabil familjeföretagsgrupp. Från vänster Magnus Lundblad, Kenneth Jonsson och Andreas Ek-
lund.

Ökad stabilitet med ny ägarbild

Bygg och bo på landet. I Östervåla blir det 
lägre kostnader och ett rikare och barnvänli-
gare liv. Rebecca och Martin Pentler byggde 
2005 på det nya Lundaområdet. Huvudentre-
prenör var Östervålaföretaget Bygg-Sven AB. 
Bygg-Sven AB kan ge förslag på olika ekono-
miskt tilltalande bostadslösningar.
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