Stolthet över hantverket
Mitt i djupaste Hälsingland, i den lilla byn
Fredriksfors, bara några kilometer från kultursamhället Delsbo hittar du en av världens ledande
ljusfabriker – Delsbo Candle. Här har det tillverkats
ljus sedan krigsåren och kommunens stolthet ligger
tryggt och varmt inbäddad på samma plats sedan
starten. På Delsbo Candle arbetar stolta medarbetare
som ser möjligheter och som vill vara bäst utan att
göra avkall på vare sig Delsboandan eller den stora
miljömedvetenhet som vi står för. Tar du ett kliv in i
fabriken välkomnas du av stearindoft som sannolikt
för dina tankar till jul och kvalité. Här går de stora
ljuskarusellerna för högtryck dygnet runt nästan alla
veckans dagar och kapaciteten att växa och därmed
skapa fler arbetstillfällen finns.

Vid maskinerna och vid packstationerna hittar du
medarbetare som ser fabriken som sin. Här hjälps vi
åt och det är också det som är roligt. Våra anställda
bär en naturlig stolthet över hantverket och att Delsbo
Candle var de första med miljömärkta stearinljus med
den förtroendeingivande och exklusiva Svanenmärkningen som vi har haft sedan 2008.
Att vara världsledande har alltid varit mottot
sedan den dagen vår vd Olle Skog tog över företaget.
1969 började han jobba på fabriken och än i dag är

han den trogen även om ägarna har ändrats genom
åren. Trots den något ovanliga geografiska placeringen har Delsbo Candle en självklar plats bland världens
alla ljustillverkare. ”Slumpen är ingen tillfällighet” är
det dynamiska tankesätt som har etsat sig fast i Olle
och som har tagit oss dit vi är i dag.
Olle har vågat ta chansen och har låtit tankar och
visioner fått ta plats. Dessutom har det alltid funnits
en stor tilltro till personalen som gör att många valt
att stanna kvar och utvecklas inom företaget. Något vi
är oerhört stolta över och ser som vår styrka.
Delsbo Candle är en föregångare i branschen
med sina sunda värderingar. Bland annat togs redan
2005 beslutet att endast tillverka ljus av stearin
som har visat sig vara rätt på alla vis och nu är en
självklarhet i en tid med miljöanpassade produkter.
Naturligtvis har det uppstått många utmaningar
genom åren, men slumpen har gjort att det har hittats
lösningar. Olle är en man med många visioner och
tack vare dem är Delsbo Candle en given stjärna på
ljushimlen och tänker fortsätta att vara det även långt
in i framtiden. Vi står inför en spännande tid och vill
fortsätta ligga steget före och hitta nya grepp. Hela
kommunen ska kunna fortsätta vara stolta över oss.
Det är vi.

Den bästa kvaliteten med den minsta miljöbelastningen
Delsbo Candle arbetar hårt för att finna och bibehålla den bästa kvaliteten med den minsta miljöbelastningen i
både råvaror och i vårt arbete. Att jobba med det bästa stearinet och vekarna är nyckeln till ett riktigt bra ljus,
vilket syns på de långa brinntiderna och den vackra, rena och klara lågan som våra ljus brinner med.
Vi har även gjort det möjligt att leverera färgade ljus med de bästa brinnegenskaperna. Vi doppar våra ljus
i pigmenterad doppmassa då vi vill hålla mängden pigment till ett minimum för varje ljus. Då kan vi bibehålla
brinnegenskaperna och spara på miljön, men ändå leverera vackra färgade ljus enligt våra kunders önskemål.

Vad är ett Svanenmärkt ljus?

I Norden använder vi ca 50 000 ton ljus per år. Svanenmärkta ljus har strikta
miljökrav både på produkten och förpackningen. Det viktigaste kravet är att ljusen
måste vara tillverkade av förnyelsebar stearin som har en minimal belastning på
miljön och som inte bidrar till växthuseffekten.
Ett Svanenmärkt ljus är ett smart klimatval.

Delsbo Candle AB
Fredriksfors 19
824 72 Delsbo

Produktion: Clearberry AB, clearberry.se. Bilder: Frida Lindblom, Britt Guldmar.
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Ett Svanenmärkt levande ljus lever upp till flera olika krav för miljö, hälsa, kvalitet
och säkerhet. Mer än 90 procent av ljusets råvara är förnybar. Det avger också
minimalt med miljö- och hälsoskadliga ämnen.
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Svanenmärkt stearin

Tel: 0653-231 50
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info@delsbocandle.se

