
Succé för dalaföretagets klimatsmarta kattlådor: "Vi 

överträffade fjolårets omsättning – på en helg" 
 

 

 

Här är företaget som förbättrar miljön – på flera olika plan. 

Miljömedvetenheten har lett till att företagets webbshop under den förra helgen omsatte mer 

än under hela 2018. 

– Vi trodde inte våra ögon när ordrarna började välla in, säger Hans Stenqvist, Dalom 

Produktion AB. 

 
Helén och Hans Stenqvist visar upp en kattlåda med strö i form av pelletsstavar – och 

företagsmaskoten och spanska vattenhunden Bella "väntar på katten". 
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Sedan 2005 driver Hans Stenqvist och Rune Nyåkers Dalom Produktion AB i Mockfjärd. 

Företaget, som arbetar med personal med nedsatt arbetsförmåga, har 16 anställda och 

producerar målarverktyg, bland annat spacklar, slipverktyg och tapetlinjaler, till grossister. 

I Sverige är det bara Dalom och fängelset i Tidaholm som tillverkar spacklar och 

årsproduktionen i Mockfjärd ligger på 250 000 spacklar. 

 
"Vår satsning på bra arbetsmiljö gynnas av att vi får fler och bredare arbetsuppgifter", säger 

Hans Stenqvist och berättar att arbetsrotation är viktig i verksamheten. 
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Mockfjärdsföretaget omsätter närmare åtta miljoner och letar ständigt efter nya 

arbetsuppgifter åt sin personal. 
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– Vi har genom ett nätverk letat samarbetspartners över hela landet – och hittade en på andra 

sidan av ett staket på industriområdet här i Mockfjärd. Där fanns och finns Peewee Sweden, 

berättar Hans Stenqvist. 

– När vi började prata med varandra framkom det att vårt grannföretag inte hade någon 

försäljning direkt till konsument, varför vi inledde ett samarbete och startade en webbshop, 

fortsätter han. 

Han konstaterar att den här typen av kattströ är en naturprodukt med tall- och granspån som 

bas och att den är ett bra och miljövänligt alternativ till importerad kattsand. 

 
Har du en spackel av någon typ och bredd är sannolikheten mycket stor att den kommer från 

Mockfjärd. 
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– Genom att råvaran kommer från intilliggande skogar och att vi nu säljer direkt till 

konsument minimerar vi transporterna i flera steg. Kattströ baserat på trä tar upp urin och bort 

urinlukten. Pelletsstavarna absorberar vätska och faller itu i fin spån och kan till skillnad från 

sand spolas ner i avloppet utan att det vållar några problem. Det här är en klimatsmart produkt 

och bra för miljön både nära och långt borta, fortsätter Hans Stenqvist och berättar att det i 

stora delar av Europa och även i Asien råder efterfrågan på lådor och strö från Mockfjärd. 

 
"Det här är en klimatsmart produkt från skogen", anser Helén och Hans Stenqvist. 
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Nyligen kontaktades Dalom av en kund som var mycket positiv till produkten, som hon då 

hade använt en tid. Hon är bloggare med många följare och undrade om hon fick 

marknadsföra produkten på nätet. 



– Förra fredagen började det välla in ordrar och under helgen fick vi genom vår webbshop in 

fler ordrar än under hela 2018. Och så fortsätter det, berättar Helén Stenqvist, Dalom 

Produktion AB. 

 
"Kommer inte katten snart? " tycks makarna Hans och Helen Lindqvists spanska vattenhund 

Bella fundera . 
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Företaget har nu fått omdirigera personal till att packa och skicka ut kattlådor och -strö. 

– Det har gått väldigt bra eftersom vi sedan tidigare satsar på arbetsrotation. Det ger 

omväxling, är bra för arbetsmiljön och ökar vår beredskap för toppar av det här slaget. 

Hans Stenqvist konstaterar att ibland finns det samarbets- och synergieffekter på nära håll, att 

nya kommunikationskanaler kan bjuda på stora överraskningar och – inte minst – att idag kan 

satsningar på miljö vara både nödvändiga och lönsamma. 

Kent Olsson 

kent.olsson@mittmedia.se 
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