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Ulf Rudander och Martin Fernlöf på Arvika ungsmakeri.

FOTO: VERONICA NORDENBERG-OLSSON

Alla borde köra Skoda,
nu gör även Tre Kronor det.
Just nu kan du köpa en Octavia Combi Tre Kronor Edition som kommer
med en otroligt generös utrustningslista. Eller vad sägs om Bluetooth
handsfree, CD-stereo Bolero med touchscreen och unika 17’’ Aluminiumfälgar utöver allt det som normalt sett brukar ingå. Octavia Tre Kronor
Edition har även enastående köregenskaper och gott om plats för både
passagerare och hockeytrunkar.
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Industrigatan 4 - Arvika

för avsändare
Jonasplats
0570-844
15, Lennart 0570-844 16
ÖPPETTIDER: Mån-Fre 10-18
www.olofericson.se

STOLT SPONSOR AV
TRE KRONOR.

Bränsleförbrukning blandad körning 7,4 l/100km CO2 från 176 g/km. Miljöklass 2005.
Skoda Finansiering 36 mån, 30 % kontant eller särskild leasingavgift, 39 % restskuld 50 %
restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 dagar (eff. rta 3,43 %), leasing exkl. moms.
Förmånsvärde netto/mån vid 50 % marginalskatt.

Lördagsöppet
kl. 10.00-13.00
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Föränderlig kamin värmer länge
Arvika ugnsmakeri har lanserat en ny kamin till sitt sortiment och har fått förfrågan
från en aktör i Europa som vill
bygga företagets kaminer på
licens.
ARV IK A
Nere på Spårgatan ligger Arvika ugnsmakeri som tillverkar
Arvikakaminen, en riktig värmekälla som släpper ut väldigt
lite spillvärme. Mammut heter
den nya kaminen som lanserats.
En riktigt stor kamin om man
vill. Hittills har de kaminer som
tillverkats vägt mellan 400 och
1 000 kilo, men den går att göra
ännu tyngre. Effekten man får ut
när man eldar blir den samma,
men värmelagringen är bättre ju
större kaminen är.

Hittade egna lösningar
Arbetet med Arvikakaminen
och Arvika ugnsmakeri har pågått i flera år. För ungefär sju år
sedan gick Ulf Rudander och
Martin Fernlöf samman och två år
senare lanserades de första kaminerna.Man kan säga att kaminen
kom till på grund, eller tack vare,
missnöje. Ulf Rudander var inte
nöjd med det utbud av kaminer
som fanns.
För mycket värme gick ut genom skorstenen. Han hade också
tankar kring utseende och lösningar kring hur man kopplar in
kaminen.
– Den är lätt att ansluta på den
gamla skorstenen och vi har även
arbetat med att göra sotnings-

Kakelbeklädnaden på Arvikakaminen kan bytas med några enkla
handgrepp och få ett helt nytt utseende.

Ulf Rudander har lyft bort det gråa kaklet och nu lyfts sida efter sida med
det röda kaklet på plats.

På bara några minuter har kaminen
gått från mörkgrå till röd och hela
karaktären på rummet den står i kan
förändras.

luckan lättåtkomlig för sotaren,
säger Ulf Rudander och visar hur
man med ett fingertryck lossar på
kaminbeklädnaden och kommer
åt luckan för sotning och inspektion.

enligt tanken på att få till bra förbränning, en ren skorsten och
mycket värme för veden. Sedan
starten har långt över 100 kaminer sålts.
– Kunderna säger: ”Vi förstår
inte hur det kan ge så mycket
värme med så lite ved”, berättar
Martin Fernlöf.

– Vi har satt kvalitet före kvantitet. Vi har ju börjat vid köksbordet med det här i princip,
säger Martin Fernlöf.
Satsningar har fått ta tid i stället för att man riskerat kapital.
– Nu, efter fem–sex år, känner
vi att vi är redo för att kunna
hantera en större marknad, säger
Martin Fernlöf.

Mycket värme
Kaminen lagrar värme i celler
fyllda med krossad täljsten och
grythytteskiffer och kaminen
brinner enligt kakelugnsprincipen där värmen går upp, ut åt
sidan, ned och sen upp igen. Allt

Satsar i lugn takt
Som kuriosa kan också nämnas
att kaminens kakelbeklädnad
kan bytas på fem–tio minuter.

– Det är ju så med inredning,
att ibland vill du ändra dig, säger
Martin Fernlöf.
De båda har valt att skynda långsamt med företaget.
Trots att Almi tyckte det var
en fantastisk idé och beviljade
pengar så att kaminen kunde
testas på Statens provnings- och
forskningsinstitut (med höga betyg) har båda valt att behålla sina
heltidsjobb och arbetat med ugnsmakeriet på övrig tid. En person
finns nu anställd i företaget.
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