
Med sikte på framtiden!

onsse är en skogsmaskin med en 
krankapacitet som når ända upp till 
tio meter ut i vägkanten. Längst ute 

på kranarmen sitter ett stort klippaggregat. 
Att klippa så långt som tio meter bidrar till 
en ökad sikt på vägen, vilket i sin tur skapar 
tryggare och säkrare bilkörning. Man ser 
längre och kan upptäcka faror som t.ex. vilt 
tidigare än om man bara klipper en liten bit 
från vägkanten.

Övriga maskiner i området har möjlig-
het att klippa endast upp till ca åtta meter. 
Det är alltså inte många andra aktörer inom 
”buskröjarbranschen” som kan mäta sig med 
denna Ponsse i Dalarna.

Innan sommaren fick vi en förfrågan från 
Svevia om röjning/slåtter på deras driftom-
råde i Västerdalarna. För att motsvara Svevias 
och Trafikverkets krav så investerade vi i en 
specialbyggd skogsmaskin anpassat för detta 
uppdrag.

Hela sommaren har DalaFrakt röjt sly, bus-
kar och gräs vid vägkanten runt om i Dalarna

Avtalet med Svevia innebär att DalaFrakt 
i flera år framöver skall röja nästan 100 mil 
per år.

– Behovet av denna tjänst är stort och vi har 
fått flera förfrågningar på liknande uppdrag 
med den här maskinen.  

Att DalaFrakt på det här sättet hjälper till 
att bibehålla en god sikt på vägarna och ska-
par tryggare bilförare och bidrar till mindre 
viltolyckor känns bra, säger Roger Odheden, 
marknadschef på DalaFrakt.

DalaFrakt bidrar  
till tryggare vägar
DalaFrakt bidrar till att öka trafiksäkerheten längs med flera dalavägar. Det handlar om att, med hjälp 
av maskinen av märket Ponsse, röja buskar och småträd som finns utmed delar av länets vägar.
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 DalaFrakts buskröjare Ponsse i aktion.
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Vi som arbetar centralt på Dala-
Frakt ligger fortfarande i framkant 
gällande vårt förhållningssätt till 
covid-19 och social distans. Mixen 
av arbete på hemmaplan och på 
kontoret fortgår tillsvidare och vi 
känner oss ”bäst i klassen” på 
teamsmöten. Ur ett kundpespektiv 
kan arbetssättet med teamsmöten 
både vara positivt och utmanande. 

Det positiva är att vi alla kan spara tid 
i form av resor och lösa mycket via 
våra skärmar och högtalare.

Utmaningen i frånvaron av per-
sonliga besök ligger mycket i kropps-
språk, personlig kännedom och lära 
känna kundens ”hemmaplan”. 

Vi på DalaFrakt arbetar hela tiden 
intensivt med kunden och våra delä-

gare i fokus där vi utvecklar befintliga 
affärer och skapar nya kunder där 
vårt ”mantra” är kunskapsrelaterad 
försäljning, arbeta med helhetslös-
ningar, skapa mervärden och bygga 
en långsiktig relation.

Rätt produktutbud och att etablera 
verksamheten som en attraktiv part-
ner är nyckeln till framgång.

I skrivande stund har vi precis avslu-
tat budgetarbetet och färdigställt vår 
affärsplan för de kommande åren. För 
att nå DalaFrakts mål är det den ge-
mensamma insatsen som är nyckeln 
till framgång.

För koncernen DalaFrakt är det sum-
man av verksamheten i sina respektive 
affärsområden – som i sin tur är sum-
man av de dagliga insatserna från alla 

– som kör och gör i delägarföretagen. 
Den här affärsplanen ska visa vägen 
mot målen under de närmaste fem 
åren med kunden i fokus.

Trevlig höst!

 DalaFrakts buskröjare Ponsse i aktion.
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en här typen av flishugg är inte vanlig, 
men DalaFrakt har gjort investeringen 
och kan därmed bidra till stor sam-

hällsnytta:
– Det finns ett behov av en sådan på mark-

naden och vi har svarat upp mot detta, förkla-
rar Fredrik Engström.

Detta är en flishugg, som efter skogsbil- 
vägar flisar grenar och toppar för att sedan 
spruta ner materialet i containrar. Därefter 
sker vidare transport med containerbilar. 
Ibland används DalaFrakts flisbilar som trans-
portmedel.

Flistransporterna går bland annat till värme- 
verk i Falun, Leksand och Rättvik. Ibland körs 
flisen till terminaler som exempelvis ligger 
i Mora, Malungsfors, Amsberg vid Borlänge, 
Hedemora och Mackmyra utanför Gävle.

Nytt samarbete
Transporter går även, via en terminal i 
Mora, till Mellanskogs kunder i Mälardalen 
samt till kraftvärmeverket vid Värta i Stock-
holm.

– Detta är ett nystartat samarbete med  
Mellanskog som vi ser fram emot med spän-
ning. Vårt arbete tillsammans kan verkli-
gen bli givande i framtiden, säger Fredrik  
Engström.

Jonas Olinder, som är leveransledare för  
norra delarna av Mellanskog, ser att samarbetet 
har en stor utvecklingspotential.

– Vi har länge samarbetat med DalaFrakt 

DalaFrakts nya flishugg Albach har en viktig 
roll i ett nystartat samarbete mellan DalaFrakt 
och Mellanskog.
– Vi använder den för att flisa skogsbränsle, 
som levereras till kunder åt Mellanskog, säger 
Fredrik Engström, affärsområdesansvarig för 
Skog Industri inom DalaFrakt.

Flishuggen som  
gör samhällsnytta

som vi ser som en seriös entreprenör. Nu går 
vi in i nästa fas, som kan resultera i något 
riktigt spännande. Om detta fungerar bra 
och våra lokala skogsägare ser att materialet 
transporteras vidare i tid kan volymerna öka 
efterhand.

D

I Moskogen, utanför Leksand, 
finns hyresfastigheter som ägs 
och förvaltas av Nils Skoglunds. 
Under sommaren har DalaFrakt 
arbetat med att rusta upp vägar 
och parker runt fastigheterna.

– Vägarna var inte i bra skick. 
De hade dåliga förstärkningar 
och dålig asfalt. Det arbetet  
gjordes inte rätt från början, 
säger DalaFrakts entreprenad-
platschef, Herman Hultgren.

Viktig upprustning vid Moskogen
Därför fick DalaFrakt i upp-

drag att gräva ur alla vägar i 
området, göra förstärkningar, 
asfaltera och bygga ett nytt dag-
vattensystem.

Rapporterna säger att arbe-

tet har gått bra i sommar och 
under hösten 2020 ska allt vara 
klart.

Uppdragsgivare är Nils Skog-
lunds fastigheter AB.

  Chauffören Lars Lindkvist vid flishuggen Albach.

  Nyskapat flis lastas på från Albach för vidare transport.
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eidar Vangen har stor er-
farenhet av säljverksam-
het och betonar vikten 

av att alltid läsa av marknaden, 
kunderna och delägarna. Det är 
en naturlig insikt och erfarenhet 
efter 34 års arbete på Clas Ohlson, 
där han verkligen gått den långa 
vägen.

– Vi ska leverera kvalité och 
vårda kunderna samt delägarna.
Det är ledorden för Reidar 
Vangen, som är ny affärsom-
rådeschef för Anläggning på 
DalaFrakt.

Förvandlar enfilig 
väg till tvåfilig väg

Reidar Vangen började arbeta 
som expedit i Clas Ohlsons butik 
i Insjön. Därefter fortsatte han 
sin karriär på företaget. Från att 
vara chef för Clas Ohlsons första  
externa butik (Gallerian på Hamn-
gatan i Stockholm) till att bli an-
svarig för produktinformationen. 
Den funktionen hade Reidar 
Vangen när han slutade vid års-
skiftet 2019/20.

–  Men det dröjde inte länge 
förrän jag åter kände viljan att 
arbeta. Därför blev det så bra när 
det här jobbet på DalaFrakt dök 
upp och jag fick möjligheten att 

ta mig an det här uppdraget, be-
rättar Reidar Vangen

Han beskriver sig som en per-
son som är van vid att arbeta 
strukturerat med god ordning 

vilket kan bli en tillgång för Dala-
Frakt. Reidar Vangen menar att 
ett strukturerat arbete kan bli en 
viktig konkurrensfördel för Dala-
Frakt i branschen.

– Här finns stora och spän-
nande utvecklingsmöjligheter för 
DalaFrakt. Vi ska vara utåtriktade 
och aktivt möta marknaden. Där 
är dialogen med kunderna mycket 
viktig, säger Reidar Vangen och 
fortsätter:

– Vi inom DalaFrakt är redan 
duktiga inom det här området 
och levererar med bra kvalité, 
men vi kan bli ännu bättre.

etta är ett led i arbetet 
med att skapa en ny ge-
nomfart i Mora. I det  

arbetet kommer Moragatan att för-
vandlas från enfilig till tvåfilig väg.

DalaFrakt har inlett arbetet 
under hösten 2020 och det ska 
vara klart i juni 2021.

Magnus Lindblad, på Dala-
Frakt Entreprenad AB, som 
leder projektet, berättar om 
utmaningen som präglar upp-
draget:

– Det gäller att ta hänsyn till 
de fotgängare och bilister som 
kommer att finnas där under 
hela tiden arbetet pågår. Därför 
måste vi verkligen visa hänsyn 
under hela arbetsprocessen.

På många orter är det vanligast 
att göra om en väg till gågata. 

I Mora gör man tvärtom. 
Därför vandlas Moragatan 
som är en enkelriktad väg till 
en tvåfilig väg. DalaFrakt fick 
entreprenaden att genomföra 
projektet.
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  Reidar Vangen är ny affärsområdeschef för Anläggning.

Bra  
relationer  
är viktigt  
för nye  
anläggnings-
chefen

  DalaFrakt gör om Moragatan till tvåfilig väg.

Fakta/Reidar Vangen

Bor: Häradsbygden utanför 
Leksand.
Ålder: 62.
Familj: Sambo & två vuxna barn.
Fritidsintresse: Fiske, svamp-
plockning och vistas i naturen.



Ordning och reda! Det omdömet tycker många kännetecknar verksamheten kring Bröderna Låås 
Trafik Vansbro AB, en av delägarna i DalaFrakt som kör rundvirke.

– Så roligt att man säger så om oss. Det är en viktig ambition vi har och en inställning vi fått från 
våra pappor, säger Lars Låås, som äger företaget tillsammans med sin kusin Torbjörn Låås.

BRÖDERNA LÅÅS TRAFIK AB, VANSBRO
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garhistorien om Bröderna 
Låås, som företaget kallas 
i folkmun, är charmig.

Det var nämligen 1966 som brö-
derna Yngve och Gerhard Låås 
grundade åkeriet.

Då ägde de en timmerbil som 
några år senare utökades med 
ytterligare en timmerbil och  
senare fyra flakbilar.

Samtidigt växte kusinerna 
Lars och Torbjörn Låås upp och 
var i princip kompisar från föd-
seln. Lars var son till Yngve och 
Torbjörn var Gerhards grabb.

Arvingarna
De har hela tiden varit intres-
serade av lastbilar och det var 
egentligen självklart att Lars och 
Torbjörn en dag skulle ta över  
företaget.

Lars Låås berättar att de kallades 
för Arvingarna. Tanken kom i sam-
band med en brittisk tv-serie som 
sändes på 1970-talet som hette 
Arvingarna och som handlade 
om bröderna Hammond som  
ärver faders åkeriföretag.

– De som såg serien tyckte 
detta stämde så bra in på oss och 
såg oss som Arvingarna, säger 
Lars Låås och skrattar. 

Yngve Låås gick bort 2011 och 

Gerhard gav bort sin del av före-
taget. Strax därpå blev det klart 
att Lars och Torbjörn skulle ta 
över och de har sedan dess ut-
vecklat verksamheten med både 
glädje och entusiasm.

– Vi har sedan unga år sett detta 
som både jobb och hobby. Det är 
fortfarande så roligt, säger Lars 
Låås och berättar att både han 
och kusinen också kör bilarna.

Chaufförsbrist
I dag består företaget, som har 
tio anställda, av fem timmerbilar, 
varav tre går för DalaFrakt. Dess-
utom har de en flakbil.

– Nu går det riktigt bra för 
oss. Behovet att transportera 
rundvirke är så stort. Den stora 
utmaningen för oss är att hitta 
fler chaufförer. Då handlar det 
inte bara om chaufförer som 
kör bilarna utan som också kan 
hantera kranarna, skiftnycklar, 
samt 27:ans ringnyckel, säger 
Lars Låås.

För fyra år sedan blev de del-
ägare i DalaFrakt. En utveckling 
av verksamheten som både Lars 
och Torbjörn Låås är nöjda med.

– Det har fungerat bra och vi 
känner oss hemma där och respek-
terade. Vi är mycket nöjda. Dess- 

utom har de duktiga transport-
ledare som förstår våra skämt,  
menar kusinerna Låås.

Vad händer i framtiden?  Finns en 

ny generation Låås som kan ta över?
– Det får vi se. Nu fokuserar vi 

på att driva en bra verksamhet i 
dag, säger Lars Låås.

”Arvingarna” har med glädje 
utvecklat sina pappors åkeri

Du har fått detta nyhetsbrev för att du har önskat det, eller för att du är eller har varit kund hos oss. Vill du inte ha nyhetsbrevet i framtiden, maila då till info@dalafrakt.se så tar vi bort dina uppgifter.

 Torbjörn och Lars Låås. Två duktiga transportentreprenörer i Vansbro.

 Yngve Låås som var en av bröderna som 
grundade företaget.

 Gerhard Låås, en av grundarna, vid en 
flakbil.
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DalaFrakts styrka är delägarna och verksamheten ute i åkerier i Mellansverige. Där finns en drivkraft och ett engagemang som starkt 
bidragit till samhällsutvecklingen och gjort så många kunder nöjda. I en artikelserie i DalaFrakt News presenterar DalaFrakt flera av 
dessa åkerier. Här hälsar vi på hos Bröderna Låås Trafik.

TEAM DALAFRAKT


