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GÄVLE  Kristider har gjort 
beredskap och prepping 
högaktuell. I Valbo  till-
verkas vattenreningsta-
bletter och nu går före-
taget på högvarv.  
– Det var som en explo-
sion från en dag till en 
annan, säger Jessica 
Tjulander, operativt an-
svarig på Biocool.
Först var det spritkök, vev-
radio och vattendunkar 
som plockades av affärernas 
hyllor när kriget i Ukraina 
bröt ut. Nu vill många oroli-
ga få tag i vattenrening. Hos 
Biocool, som har tillverk-
ning i Valbo, märker man en 
lavinartad ökning. Under 
årets tre första månader har 
man sålt lika mycket som 
under hela 2021.

– Vi brukar ha 20 beställ-

ningar om dagen i vår 
e-handel och efter krigsut-
brottet hade vi 500, det blev 
hysteriskt. Även större åter-
försäljare som Clas Ohlson, 
Jula och apotek hörde av sig 
och ville köpa, säger Jessica 
Tjulander, operativt ansva-
rig på Biocool.

Sedan Myndigheten för 
samhällsskydd och bered-
skap, MSB, gått ut med sina 
presskonferenser en gång 
varje vecka har intresset 
vuxit sig ännu större. 
 Företagets tabletter bygger 
på en svensk uppfinning 
som ser till att vattnet håller 
sig fräscht upp till tre måna-
der. 

– Vi har redan en stabil 
kundgrupp som vi vänder 
oss till på fritidsmarknaden; 
husbilar, båtar, camping 

och preppers. Den gruppen 
ligger ett steg före och har 
en större kunskap om beho-
vet av vissa saker för att kla-
ra en kris. Generellt har vi 
låg kunskap om krisbered-

skap i Sverige, säger Jessica 
Tjulander.

Biocool säljer medicintek-
niska produkter och ned-
brytbara produkter för rent 
dricks- och badvatten. Pro-
dukterna tillverkas i Valbo 
hos företaget Alg-Börje, ett 
varumärke inom kosttill-
skott och ett familjeföretag 
som funnits i snart 35 år.

– Vi arbetar normalt dag-
tid, men nu har vi fått lagt 
till ett kvällsskift för att hin-
na med allt och tagit in ex-
trapersonal, säger Boyve 
Fredriksson, ägare av 
Alg-Börje.

Bland annat har personal 
från Biocool åkt från Stock-
holm för att klistra etiketter.

– Vi ligger på maxproduk-
tion just nu och vi måste tit-
ta på att köpa in ny utrust-
ning för att säkra produktio-

nen och klara av tillverk-
ningen framöver. Det är in-
te så många som gör de här 
produkterna, säger Boyve 
Fredriksson.

Vi tar på oss de vita skydds-
rockarna och hårnäten och 
går ut i produktionen. Det 
luktar lite sött och burkar 
och askar snurrar runt i små 
karuseller bland maskiner-
na.

– Det är algerna som luk-
tar, säger Boyve Fredriks-
son som inte vill berätta vad 
de olika preparaten 
innehåller.

– Det är vissa saker här 
som är hemliga men vi kan 
tillverka upp mot 
10 000 burkar om dagen när 
vi kör kvällsskift, fortsätter 
han.

Efterfrågan på etiketter, 

förpackningar och förstås 
råvarorna har också explo-
derat. 

– En ingrediens i råvaran 
kommer från Ukraina, men 
vi har klarat av att leverera i 
tid till alla våra kunder med 
några få förseningar, säger 
Jessica Tjulander.
Behöver man verkligen 
vattenreningstabletter i 
den här utsträckningen?

– Att skaffa sig kunskap 
om kris är något som 
svenskarna behöver utbilda 
sig på och kan vi hjälpa till 
och säkerhetsställa vatten-
kvaliteten så ser jag det som 
något bra som vi kan bidra 
med, säger hon.
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Nu är det rusning efter 
vattenreningstabletter

Jessica Tjulander, operativt ansvarig Biocool, och Boyve Fredriksson, som äger Alg-Börje, inne i produktionsanläggningen i Valbo där man bland annat gör vat-
tenreningstabletter. FOTO: ANDERS SUNDIN

Hos Alg-Börje i Valbo är det högtryck just nu, där tillverkar 
man bland annat vattenreningstabletter. 

Plötsligt exploderade beställningarna  och man var tvungen 
att börja arbeta tvåskift vid tillverkningen i Valbo.

Här inne hos Alg-Börje i Valbo har man haft tillverkning av oli-
ka kosttillskott sedan 2006. 

”
Vi arbetar normalt 
dagtid, men nu har 
vi fått lagt till ett 
kvällsskift för att 
hinna med allt och 
tagit in extraperso-
nal. 
Boyve Fredriksson, ägare 
av Alg-Börje i Valbo

p Prepping 
– hembered-
skap

Prepping handlar 
om att skaffa sig 
kunskap och ut-
rustning för att kla-
ra stora anpass-
ningar som kan 
krävas vid allvarli-
ga störningar i vik-
tiga samhällsfunk-
tioner. Om tillgång 
till elnät, bränsle, 
mat och vatten 
plötsligt skulle för-
svinna förändras 
vardagen snabbt.
Rekommendatio-
nerna från Myndig-
heten för samhälls-
skydd och krisbe-
redskap (MSB) är 
att minst kunna 
klara sig själv i 
hemmet är 72 tim-
mar, gärna längre.
Hemberedskap är 
en bra startpunkt 
för prepping som 
vid en kris också 
hjälper samhället 
att först hjälpa dem 
som behöver det 
mest. Därefter går 
det att preppa så 
långt man vill.
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