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DALA ENERGIBLADET
Bengt Östling: Att förvalta och utveckla
engagemanget för Dala Energi är en av mina
viktigaste uppgifter som vd.
Ledare Sid 2

Stiko Per Larsson har aldrig gett upp
sin artistdröm, och för några år sedan
började karriären äntligen ta fart.
Kultur Sid 25

Hållbarhet dalaenergi.se

Vi vill ta ansvar – för
bygdens bästa investering
Inom Dala Energi arbetar vi kontinuerligt med kartläggning av vår miljöpåverkan för att visa betydande miljöposter, risker och möjlighet till förbättringar.
Vi vill och kan ta ett samhällsansvar inom hållbar utveckling.

Gemensamt
VD-avtal – nya
mätare installeras
För att möta framtidens krav
kommer Dala Energi under de
kommande fem åren att installera
nya smarta elmätare som kommer
att utgöra en viktig plattform för
att möta framtiden och därigenom
även kunna erbjuda våra kunder
helt nya tjänster.

Nyheter Sid 7

Ombyggnation
av värmepanna
En större investering har gjorts vid
vår panna på fjärrvärmecentralen
Flisa. Driftchefen Alf Johansson berättar om orsaken till och hur vi ska
öka effekten med den nya pannan.

Nyheter Sid 7

”

Vår vision är
att bli bygdens
attraktivaste
arbetsplats
HR-chef Camilla Hampus Ollas
berättar om ett av våra
fokusområden.

Debatt dalaenergi.se
Kent Byman och Tove Åkerman Stenman presenterar resultatet av årets NKI-undersökning. 		

Foto: Veronica Bergström
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Kent Byman: Årets NKIundersökning är klar.
Vi säger ”stort tack”

Kundnöjdheten nådde en ny toppnotering med betyget Mycket väl godkänd. Nyheter
Kontakta Dala Energi
www.DalaEnergi.se

Inblick Sid 4

DalaLink nu
en del av
Dala Energi

Nu får vi bättre förutsättningar
för att leverera kommunikationslösningar inom Dalarna.
DalaLink – numera en del av
Dala Energi.

Sid 5

Nyheter Sid 8

Vd Bengt Östling Kommunikations- och marknadschef Kent Byman E-post info@dalaenergi.se Telefon 0247-738 00
Postadress Box 254, 789 58 Leksand
Hemsida dalaenergi.se
Besöksadress Leksand Övermovägen 15, Leksand Besöksadress Rättvik Riksvägen 15, Rättvik Besöksadress Säter Norrtullsvägen 11, Säter
Tryck Trycksakstorget i Leksand
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VI VILL VETA VAD DU
TYCKER. TIPSA OSS
info@dalaenergi.se

av alla Internetanvändare använder
någon gång sociala medier.
56 % av dessa använder sociala
medier dagligen.

Missa inget av
vad som händer
på Dala Energi.

GILLA OSS PÅ

FÖLJ OSS PÅ

FACEBOOK

TWITTER

facebook.com/dalaenergi

twitter.com/dalaenergi

Engagemang och förtroende
är vår största tillgång
Foto: Veronica Bergström

Rapporten State of the Global
Workplace från Gallup avslöjade att
hela 85 % av medarbetare världen
över inte är engagerade, eller till
och med aktivt oengagerade i sina
arbeten. Det innebär alltså att bara
15 % av den globala arbetskraften är
aktivt engagerad. Den som tror att
problemet är större i utvecklingsländer
har fel – i Västeuropa är andelen
engagerade medarbetare så låg som
10 %. I Sverige är snittet något bättre,
11 %. När vi genom medarbetarenkäter mäter engagemang på
samma sätt hos oss på Dala Energi
så hamnar vi betydligt högre, där
24 % är mycket engagerade.
Med snart två år som vd så är det
just engagemanget för Dala Energi
som har gjort mest avtryck på mig.
Hela vägen från kunder, ägare till
medarbetare. Att förvalta och utveckla engagemanget för Dala Energi
är en av mina viktigaste uppgifter
som vd.

jag om att jag alltid förundrats över
hur svårt energibolag har att skapa
ett brett förtroende hos sina kunder
samtidigt som man är motorn i
den lokala samhällsutvecklingen. I
den senaste kundundersökningen
svarade hela 97 % av våra kunder att
man har ett stort, eller ganska stort,
förtroende för Dala Energi. Vilket
också är en mina viktigaste uppgifter
– att som vd förvalta och utveckla
förtroendet för oss.

Foto: iStock

"Förmågan att idag
tänka annorlunda
skiljer den vise från
den envise"

Nöjda medarbetare och goda
affärsresultat går hand i hand.
Utgångspunkten är att en engagerad
medarbetare arbetar hårdare, gör

Det finns bara
två ord. Stort tack.

N

Foto: Veronica Bergström

Kent Byman

Kommunikations- och marknadschef

är man får den respons som
vi fick på vår nöjd kund
undersökning kan man inte
säga annat än tack! Vi har sedan
senaste mätningen 2015 ökat på varje
område, vilket vi är mycket glada och
stolta över. Det är ett bevis för att vi
har blivit bättre och att vi lyssnat på
våra kunder, men vi nöjer oss inte. Vi
vill bli ännu bättre.

färre misstag och hanterar utmaningar
med en energi som kan omvandlas
till högre produktivitet, effektivitet,
kvalité och lönsamhet för alla –
kollegor, kunder och aktieägare. En
missnöjd, omotiverad och oengagerad medarbetare har rakt motsatt
effekt. De här mänskliga faktorerna
kan tyckas abstrakta, men har ändå
en avgörande betydelse för Dala
Energis framgång.

vara delaktig i något och visa stort
intresse för dess framgång!

Men vad är engagemang då? Jo att

På bolagstämman i fjol pratade

I min roll finns ett antal utmaningar
och en av dessa är kommunikation
och information. Vi arbetar ständigt
för att möta upp allas förväntningar.
Det kan gälla vår fiberutbyggnad
likväl som när vi drabbats av strömavbrott eller nya regler och lagar som
tillkommer.
Tidningen du håller i är ett exempel
där vi vill hålla dig som kund och
aktieägare informerad om vad vi
arbetar med på Dala Energi och vad
som finns runt hörnet.
Med 120 års erfarenhet i ryggen går

Att vara delaktig i bygdens utveckling, samtidigt som Dala Energi
är under stor förändring med
kraftig tillväxt, transformation och
anpassning till nya marknader som
håller på att formas, torde bidra till
engagemang från kunder, ägare och
medarbetare.

vi en spännande framtid tillmötes.
Vi har laddat tidningen med information om vad vi gör och vad vi
planerar att göra. Du får också träffa
delar av vår personal som berättar
om sin vardag och de utmaningar de
står inför.
Nytt för i år är vår hållbarhets
redovisning, och vi berättar om våra
målsättningar fram till och med år
2025 inom hållbarhet.
Några reportage kanske du känner
igen från vår kundtidning SYNERGI,
här kanske i ett annat format. Jag vill

Ett ägande, med idag över 3 500
privata ägare tillsammans med kommuner, som kan ses som en form av
Public Private Partnership – en
utveckling av bygden på affärsmässiga grunder. Ett unikt ägande som
bidrar till engagemang och som är
värt att bevara.
Ett stort engagemang och förtroende
för Dala Energi, med traditionen att
som bolag ha förmågan att tänka
annorlunda, ger oss unikt bra förutsättningar för att fortsätta bygga
ett framgångsrikt Dala Energi. Som
hjälper människor och företag att
leva och utvecklas i vår bygd på ett
enkelt, effektivt och hållbart sätt.

också att du ska få se den glädje som
8-årige Loke utstrålade när han fick
träffa Leksands IF:s lagkapten Jesper
Ollas genom en utlottning som pågick före jul på vår facebooksida. Att
få gå på hockeymatch och träffa en
av sina idoler tillsammans med sin
mamma och få en signerad matchklubba, det är lycka det!
Tidningen är fylld med mycket innehåll och stora rubriker, så jag hoppas
du får en trevlig läsning och att du
får en känsla av stolthet att tillhöra
Dala Energi.

Tillsammans för
bygdens bästa investering
Utbyggnaden av vårt fibernät sker snabbt och allt fler väljer oss som
fiberleverantör. Vi har en plan för varje fastighet i bygden och vi fortsätter
att investera i ett snabbt och framtidssäkert fibernät för alla.
Dala Energi värnar om bygdens framtid. Som din lokala leverantör finns
vi alltid nära – nu och i framtiden.

dalaenergi.se
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Inblick Medarbetare

”De är ett bra företag som känns
familjära. Man kan cykla dit om
man vill och de tar alltid emot en
när man kommer”.

”Jag tror alla medarbetare
instämmer i att vi känner en
strävan om att varje dag, och i
varje situation, leverera lite mer.
Kundfokuset är viktigt för oss”

Det var en av kommentarerna vi fick i den
nyligen utförda NKI-undersökningen.
Läs mer på sid 5.

Lisa Roos, trivselvärd Dala Energi

Foto: iStock

Foto: Veronica Bergström

Dala Energis HR-chef Camilla Ollas Hampus.

Foto: Veronica Bergström

Från fiberrikt spannmål till
ett modernt energibolag.

V

Vi brinner för vår bygd och utvecklingen av
den, det ska vara lätt att leva i Dalarna med
hjälp av modern teknik och genom vår vision
”Tillsammans för bygdens bästa investering”
vill vi belysa vår lokala drivkraft till att vara ett
affärsdrivande företag som bidrar till en sund
samhällsutveckling och en hållbar miljö.
Energibranschen är en spännande bransch, vi
lever i förändringens tid och vi behöver ta tillvara på våra medarbetares samlade kompetens
samtidigt som vi vill utbilda, utveckla och våga
tänka nytt.
Under året som gått har vi genomfört en omorganisation för att ännu bättre möta framti-

materielupphandling har genomförts vilket
resulterade i ett bättre inköpsavtal gällande
el- och fibermateriel. Tillgången till ett kompetensnätverk är mycket värt när specialistkompetens behöver nyttjas.

dens utmaningar i strävan mot vår vision och
antagit devisen ”Lite mer för bygden”.
Samarbetat har vi gjort i olika former i 120 år
och det har varit en av våra framgångsfaktorer
som har lett oss fram till det moderna energibolag vi är idag. Under 2017 har vi intensifierat
samarbetet med:
•
Malungs Elnät
•
Elinorr
•
Dalakraft-koncernen
Samarbetet med Malungs Elnät innebär att
vi tillsammans jobbar för att utveckla våra
respektive driftorganisationer, målsättningen är
samverkan till en gemensam driftorganisation.
Elinorr är en samverkan där 18 elnätsbolag
tillsammans bidrar till en gemensam utveckling. Elinorr ska resultera i att för elnätsbolagen
i denna samverkan effektivisera verksamheten,
öka kompetensen och minska miljöpåverkan,
för att säkra den långsiktiga lönsamheten. En

Foto: Veronica Bergström

”Vi brinner för vår bygd
och utvecklingen av den,
det ska vara lätt att leva
i Dalarna med hjälp av
modern teknik”
- Camilla Ollas Hampus

Foto: Veronica Bergström

Vi är överväldigade av responsen,
kundnöjdheten nådde ny topplacering.

Dala Energis HR-chef Camilla Ollas Hampus berättar
om att samarbeten funnits med över tid i Dala Energis
utveckling och vad som intensifierats under år 2017.
i har genom vår 120 åriga
historia gått från att producera ett fiberrikt spannmål till
att idag leverera ett modernt
fibernät, elnät och säkra värmeleveranser till våra kunder.

Kommunikations- och marknadschef Kent Byman tillsammans med Tove Åkerman, vd för Supportföretaget som genomförde årets stora NKI-undersökning.

Hälsa och säkerhet, att vara en attraktiv
arbetsgivare och att utveckla våra medarbetare är ämnen som ständigt är aktuella och
betydelsefulla för oss för att vara framgångsrika. Att vi numer samarbetar med Dalakraft
i dessa frågor genom gemensamma resurser
gällande HR och löneadministration gör oss
extra stolta.
Under 2017 förstärkte vi organisationen
med sju nya medarbetare samtidigt som åtta
medarbetare lämnade oss. Förstärkningar
har gjorts inom avdelningarna projekt, nätutveckling, marknad, verksamhetsstöd och
tjänsteutveckling.

En så kallad NKI-undersökning har genomförts av Supportföretaget. Totalt gjordes 604
intervjuer med slumpmässigt utvalda kunder.
Resultatet var glädjande, Mycket väl godkänd
blev betyget inom alla områden.
Kundundersökningen gjordes med
en så kallad NKI-undersökning som
genomfördes av Supportföretaget,
ett fristående fullserviceföretag inom
analys, innovation och utveckling.
Totalt gjordes 604 intervjuer med
slumpmässigt utvalda personer i vårt
kundregister inom privata elnät, fjärrvärme och fibernät. De fick gradera
tio olika nöjdhetsområden på en skala
0-100, där bland annat tillgänglighet,
bemötande, leveranssäkerhet, klagomålshantering och prisvärdhet ingick.

sultatet blev nöjdhetsindex 76,18, det
vill säga även här Mycket väl godkänd.
På frågan varför vårt fibernät valdes,
svarade 61 % att ”det var det bästa
alternativet eller det enda alternativet som erbjöds i området”. Det är vi
tacksamma för.
En stor utmaning har varit att informera våra kunder både inför och
under utbyggnaden, därför är vi extra
glada för bedömningen av våra informationsbrev och våra säljare.
Hela 97 % tyckte att breven var
”mycket bra” eller ”ganska bra”, och
säljare och informationsmöten nådde
91-94 % på samma skala.

Resultatet var glädjande, totalt nöjdhetsindex blev 77,50 där 75 är undre
gränsen för Mycket väl godkänd.

förhoppningsvis ökar betyget ännu
mer, säger kommunikations- och
marknadschef Kent Byman.

– Vi har mätt kundnöjdheten under många år, och tittar vi tillbaka
till 2008 ser vi att nöjdhetsindex låg
på 72,79. Kurvan har sedan visat en
uppåtgående trend till dagens resultat,
77,50 som är det högsta någonsin. Vi
ser att 93 % av de intervjuade anser
att Dala Energi är ”ganska bra” till
”mycket bra”. Nu tar vi nya tag med
investeringar och förbättringar som

Fiberutbyggnaden har varit intensiv
sedan några år tillbaka och vi valde
därför att göra en särskild NKI-undersökning för den delen.

I NKI-undersökningarna framkom
även områden där kunder inte varit
nöjda, exempelvis otydlighet på fakturor, lång väntetid innan fiberbyggnation och otydlighet om rot- och
rutavdrag.

Totalt gjordes 204 intervjuer med
personer som fick gradera 13 olika
områden på en skala 0-100, där bland
annat information, bemötande, tillgänglighet och kompetens ingick. Re-

– Vi lyssnar på er kunder, säger Kent
Byman. Mycket har vi redan åtgärdat
och vi fortsätter att förbättra oss. Till
alla er som hjälper oss med värdefulla
synpunkter – ett stort tack.

Bakgrund
NKI-undersökning
NKI är en förkortning
av metoden
Nöjd Kund Index.
Antalet intervjuade
i förhållande till
populationen är
statistiskt säkerställd.
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FOKUSOMRÅDEN

NYHETER
Foto: Privat

Fyra områden där vi
fokuserar lite extra
Vår vision är tillsammans för bygdens bästa investering.
Vi har gått in i en ny organisation för att förbättra förutsättningarna att bli "Ett Dala Energi" och framgångsrika år 2025.
En laguppställning och spelidé som ska resultera i att vi blir
bättre på att möta framtidens stora utmaningar.

En hårt packad PET-flaska, fylld av skräp ifrån naturen, fick agera en form av tegelsten och stomme i den skola som byggdes i Guatemala.

Från Guatemala till Heden

Nyutexaminerad i Linköping och
efter tio månader i Guatemala,
började Simon Alzén på Dala
Energi. Ett utvecklingsprojekt på
tio månader som sker tillsammans
med Högskolan Dalarna.

Kund

Foto: iStock

En kundupplevelse som är lite mer

Våra kunder upplever oss som ett lokalt företag med hög leveranssäkerhet och ett
positivt bemötande. Vi jobbar aktivt för att tillmötesgå våra kunders förväntningar och
behov. Vi ska kunna erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation som
hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt
och hållbart sätt. Att vi är nära innebär att vi känner till och vill utvecklas inom vår
bygd. Vårt fokus ska ligga på att leverera en kundupplevelse som är lite mer.

Hållbarhet
Bygdens utveckling

Foto: Veronica Bergström

Bygdens attraktivaste arbetsplats

Energibranschen är en spännande och föränderlig bransch. Det gäller att ta vara på
kunnandet som finns, utbilda och utveckla samt våga tänka nytt. Oavsett vilken tjänst
man har inom Dala Energi kan man alltid medverka till utveckling av verksamheten.
Vår ambition är att bli bygdens attraktivaste arbetsplats med fokus på individuella
utvecklingsplaner, en helt olycksfri arbetsplats och ett frisktal på 99 %. Tillsammans
blir vi bättre på att möta framtidens stora utmaningar.

Ekonomi
Bygdens bästa investering

Linköping, Guatemala och Heden
i Leksand. Det har varit tvära kast
för Simon Alzén som just nu deltar
i ett utvecklingsprojekt mellan Högskolan Dalarna och Dala Energi.
– Att tjänsten var i Leksand hade
jag ingen aning om, men när jag
gjorde min intervju via Skype blev
jag varse om det, berättar Simon.
Tjänsten verkade spännande, att

med ett hållbart synsätt vara med
och utveckla framtidens elmarknad.
Anställd som projektledare via Högskolan Dalarna kommer nu Simon att
vara på Dala Energi fram tills årsskiftet. Högskolans koncept sysselsätter
totalt 25 nyutexaminerade personer
som även får en coach och handledare
som stöd. Just nu deltar Simon i arbe-

– Jag är ingen ingenjör eller el
distributör, utan ekonom, nyutexaminerad ifrån Linköpings Universitet.
Det innebär så klart både för och
nackdelar, men i min roll så är det positivt. Jag har hela tiden kundperspektivet och försöker hitta smarta funktioner för kunderna berättar Simon.
– Tekniken går så fort framåt, vissa
lösningar känns mer nödvändiga än
andra. Min uppgift på Dala Energi
är att hitta lösningar som underlättar
kundernas vardag, säger Simon.
Förutom att hitta kreativa lösningar
och att tänka utanför boxen har Simon ett stort socialt intresse. Nyligen
befann sig Simon i Guatemala där
han deltog som projektledare i att
bygga en skola av skräp.

– Guatemala har så otroligt vacker
natur och det är synd när det ska vara
så nedskräpat. Vi ville lära ortsbefolkningen om hållbarhet, återvinning
och alla studier visar att utbildning är
nyckeln mot fattigdom därför kändes
just en skola väldigt viktig. I Guatemala är läsk billigare än vatten och
godis billigare än mat, så det blir otroligt mycket skräp och det finns inga
rutiner för sophantering. Till hösten
är den redo att invigas på riktigt av
90-100 elever.
Vad framtiden bjuder på efter Leksand
vet inte Simon i dagsläget. – Jag håller
alla dörrar öppna och är glad för den
här upplevelsen och all ny erfarenhet
jag samlar på mig och alla nya möten.
Och under min tid i Leksand är det
nog inte helt osannolikt att jag involveras i sociala projekt även här, avslutar Simon.

IoT (Internet of Things) är ett samlingsbegrepp för den utveckling där
maskiner, fordon, hushållsapparater och andra saker förses med små
inbyggda sensorer och processorer.
IoT är en viktig del av digitaliseringen
i vårt samhälle och vår ekonomi där
både saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera och
rapportera om sin status och omgivning. Detta skapar smarta, attraktiva
och hjälpsamma miljöer, varor och
tjänster.
– Som en naturlig förlängning av
Dala Energis öppna och neutrala
infrastruktur, gör vi nu en regional
satsning på utbyggnaden genom ett
öppet sensornät. Det blir en trådlös
fortsättning på vår nätutbyggnad. En
lösning avsedd för smarta sensorer
på en öppen plattform och tillgänglig
för alla leverantörer berättar Henrik
Bernhardsson, Dala Energis produktägare av fiber.
Användningsområdena är nästan
obegränsade. Exempel på användning kan vara styrning av belysning,
upptäckt av vattenläckage, mäta
snödjup och temperaturer, passagesystem eller hur full en container är
för tidningspapper eller glasåtervinning. Eller så kallade smarta städer
med gatubelysning som slås på när du
närmar dig, soptunnor som talar om
när de behöver tömmas eller automatiserad övervakning av vägskyltar och
trafikljus.

33 000
Foto: Veronica Bergström

Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk
avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. Som stolt aktieägare i
Dala Energi främjar du bygdens utveckling i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Dala
Energi är ett affärsdrivande företag och vi vill fortsätta att vara ett attraktivt fristående
energibolag med privat och offentligt ägande. Genom en tydlig intention kommer Dala
Energi-koncernen aktivt söka tillväxtmöjligheter och verka för regional samverkan och
strukturutveckling.

Thomas Björnhager, Magnus Gifting, Kjell Jansson, Karin Martini, Cia Ferner – Kny, Göran Ahlin, Evert Flood, Anders Englund, Filipe Vasconcelos,
Bengt Östling, Kajsa-Stina Gyllenvåg, Ingvar Gräsberg, Magnus Arthursson, Rikard Berglund och Jan Persson.
Foto: Veronica Bergström

Sex elnätsbolag i gemensam investering
Smarta elmätare är en viktig komponent i ett smartare elnät. Sverige
var tidigt ute med att installera
smarta mätare i alla hushåll. Nu är
svenska nätbolag i startgroparna
för nästa stora våg av installationer
av nästa generations mätare. Valet
föll på Kamstrup som bäst tillgodosedde våra kunders behov.

Att vi gjort upphandlingen gemensamt med sex andra elnätsbolag har
hittills gett oss betydande samarbetsvinster som att vi kan dela resurser,
genomföra effektiva möten och erfarenhetsutbyte. Vi ville vara säkra på
att den lösning vi investerar i är driftsäker, säker mot intrång, samt uppfyller de krav som finns på elnätsbolag

när det gäller insamling av data och
följer den nya lagen om persondata
(GDPR).
Om vi kan lita på driftsäkerheten i
vårt system kan vi ägna mer tid åt
service till våra kunder i stället för att
drifta system. Detta kommer innebära att vår leveranskvalité kommer att

förbättras. Vi ser också möjligheter
att erbjuda nya tjänster till våra kunder som innebär att man kan leva i
vår bygd på ett enkelt, effektivt och
hållbart sätt.
Målsättningen är att investeringen
i ett nytt mätsystem skall skapa en
grundupplevelse som är Lite Mer.

2019 börjar planeringen av att
byta ut elmätare.
Totalt planerar vi
att byta 33 000
elmätare, varav
de första 500
bytena sker
som ett pilotprojekt under
hösten 2018
i Säters
kommun.

Foto: Kamstrup

Produktion av el och värme påverkar miljön i viss grad och här har vi ett ansvar. Med
ny teknik, en öppen och positiv dialog för utveckling, ser vi möjligheterna till att bidra
för ett mer hållbart samhälle. Genom att erbjuda smarta lösningar inom energi och
digital kommunikation med högre tillväxt än resten av Sverige visar vi att vi menar
allvar med vårt hållbarhetsarbete. Vi satsar vidare på fossilfria fordon och ställer
hållbarhetskrav på våra leverantörer.

Medarbetare

Foto: Veronica Bergström

tet med att byta ut samtliga elmätare.

Sakernas internet - IoT
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Ombyggnation av panna på FLISA
Nära miljöstationen i Leksand ligger vår fjärrvärmecentral Flisa. Strax före
årsskiftet gjordes en större investering då en av pannorna byggts om.
I dagsläget värmer vi hushållen för
knappt 500 kunder, boendes i Leksand och Insjön. Allt fler väljer fjärrvärme som uppvärmning. Det är ett
hållbart och driftsäkert val.

Bengt Östling Dala Energi, Mattiaz Ullström DalaLink, Jonas Björklund DalaLink och Henrik Bernhardsson Dala Energi.

Foto: Veronica Bergström

DalaLink – en del av Dala Energi
Att tillsammans utveckla entreprenadverksamheten inom fiberområdet ger flera fördelar
vilket skapar bättre förutsättningar för att leverera kommunikationslösningar inom Dalarna.
Den gemensamma målbilden är att
tillsammans fortsätta utveckla DalaLinks verksamhet i en större koncern.
Dala Energi får del av en effektiv och
kompetent organisation för att bygga
ny fiberinfrastruktur, vilket är värdefullt och inte minst för att möta efterfrågan från kunderna.

En kundupplevelse
som är
lite mer
Statistik ifrån
Dala Energis kundkontakt

– Genom att tillsammans utveckla
entreprenadverksamheten inom fiberområdet ser vi flera fördelar. Vi får
också snabbt bättre förutsättningar
för att leverera kommunikationslösningar inom Dalarna, berättar Dala
Energis vd Bengt Östling.

– Vi ser detta som ett naturligt steg
i DalaLinks utveckling och en möjlighet att växa ytterligare på fibermarknaden i Dalarna. Vi har haft ett
väldigt bra samarbete med Dala Energi under flera år och ser verkligen
fram emot att utveckla verksamheten
tillsammans och bli en del av koncer-

nen. Detta innebär initialt inga större förändringar för våra kunder och
samarbetspartners och vi ser fram
emot ett fortsatt gott samarbete, berättar Jonas Björklund och Mattiaz
Ullström på DalaLink.
Dala Energi och DalaLink ska tillsammans satsa på att öka försäljningen av
externa tjänster åt andra nätägare och
fastighetsägare i Dalarna så som konsultation, byggnation och underhåll
av stadsnät och bredbandslösningar.
Överlåtelsen skedde den 1 januari
2018 då alla 8 medarbetare som tidigare arbetat i DalaLink blev en del av
Dala Energi.

DalaLink grundades vid
årsskiftet 2012/13 då företaget uppmärksammade
ett kraftigt växande behov
av kompetens och resurser
inom fiberbyggnation i
Dalarna. DalaLink arbetar
i allt från stora projekt där
man ansluter hela byar
till mindre projekt såsom
fastighetsnät åt företag eller
flerbostadshus.

80

1 500

00,47
47 sek är den genomsnittliga väntetiden för
kunder som ringer till
vår Kundkontakt.

Chatten ökar.
Vi besvarar i snitt
ca 80 chattar
/mån.

Varje månad
besvarar vi i snitt
1 500 samtal.

75

75% av samtalen
besvaras inom
60 sek.

Foto: Veronica Bergström

Pannan som byggts om, togs i bruk
strax före årsskiftet. Den typ av flis
inmatning som tidigare använts har
krävt renovering vart 4-5 år, och redan vid förra renoveringen 2013 bestämdes att när det är dags för nästa
renovering byter vi istället ut den mot
en helt annan typ. I samband med
detta byggdes även ugnen om för att
anpassas till dagens fliskvalitet. Minskad torkzon och större eldyta ska
göra att effekten på pannan höjs.

Alf Johansson, driftchef på Dala Energi.

– Fukthalten på flis har förändrats,
flisen är torrare nu än för 10 år sedan. Vi köper flisen fraktfritt ifrån
Leksand och betalar per energienhet
(MWh) som flisen innehåller. Vi tar
prov på varje leverans och torkar den
för att fastställa fukthalten för att
kunna räkna ut energiinnehållet. Flisen är idag cirka 10-15 % torrare än
vad den var för 15 år sedan berättar
driftchefen Alf Johanson.

har använts i produktionen. Det har
ändå varit dagar med 20 minusgrader så utfallet av ombyggnaden är
mycket bra. Det finns även mer att
göra för att få ut ytterligare lite effekt, exempelvis ska utväxlingen på
inmatningsskruvarna ändras. Just nu
vet vi inte riktigt vart gränsen går för
att vi ska behöva stötta produktionen
med olja berättar Alf.

– Endast en tiondels procent av
produktionen är oljebaserad. Nu
har pannan varit i drift en vinter efter ombyggnaden och ingen olja alls

Många större fastighetsbolag i Leksand är redan fjärrvärmekunder och
många vill utöka andelen. Vi har flera pågående anslutningar som blir

Foto: Veronica Bergström

klara eller redan tagits i drift 2018.
Fjärrvärme är bekvämt, miljövänligt
och förhållandevis enkelt. Fördelarna är många, men den stora nyttan
är nog ändå driftsäkerheten. I stort
sett inga bortfall har skett sedan 2008
vilket gör att Dala Energi har väldigt nöjda kunder vilket den senaste
NKI-undersökningen bekräftade.
Vi strävar alltid efter att spara energi och vi försöker också sänka kostnaderna på andra håll, exempelvis
genom förbättrade avtal för inköp
av flis.

Vi fortsätter att
modernisera bygdens elnät

Dala Energi fortsätter att investera i bygdens elnät. Satsningen
innebär att under fyra år investera mer än 200 miljoner kronor i
elnätet, allt för att tillgodose kunders behov av trygg elleverans.

– Alla har rätt till ett tryggt elnät med
säkra leveranser berättar Lars Jonsson, projektledare på Dala Energi. Vi
vill bygga om och säkerställa leveranser i framtiden.
De investeringar vi gör innebär att
vi byter ut gamla kraftledningar mot
nya modernare. I många fall innebär
det att den kraftledning som går i
luften istället förläggs i jorden, en så
kallad jordkabel. Av naturliga skäl så
utsätts inte en kabel som ligger i jorden för skador orsakade av till exempel kraftig blåst och fallande träd.
Bara i år kommer vi att investera
cirka 45 miljoner på elnätet och 100
miljoner på fibernätet. Så långt det är
möjligt strävar vi efter att samförlägga
fibernät och elnät. – När vi ändå gräver fiber passar vi på att samförlägga
kablar för elnätet av både praktiska
och ekonomiska skäl berättar Lars.

Den stora satsningen för att förstärka
elnätet skapar förutsättningar för
Dalarna att fortsätta utvecklas.
– Våra kunder förväntar sig att vi ska
leverera ström alla timmar om dygnet, så den här satsningen pågår hela
tiden. Vi bygger elnät som ska hålla
för framtiden och ökar leveranssäkerheten för att motsvara våra kunders
krav. Att vi blir mera beroende av
el det går inte att komma ifrån. Och
fungerar inte elen fungerar inte fibern
heller berättar Lars Jonsson.
Under 2018 kommer vi bland annat
att vara i Sjurberg i Rättvik, Hälla/
Romma i Leksand, och i Gussarvshyttan i Säter. Vi kommer även förstärka
elnätet till Limhagen i Leksand i år,
och vi moderniserar vår stora mottagningsstation Massarbäck i Rättvik
tillsammans med Ellevio.

Några av platserna där vi
moderniserar 2018/2019
Västgärde 4,2 km
Stocksbro 2,4 km
Gussarvshyttan 5,4 km
Söder Lindberg-Risa 2,1 km
Almberg-Almbergsbjörken 1 km
Torrberg-Björkberg 1,9 km
Stiftsgården 400 m
Sjurberg 2,9 km
Kvarngatan, norra 1,2 km
Hälla Romma 3,1 km
I projekten förläggs både högoch lågspänningskabel.

Lars Jonsson, projektledare på Dala Energi.

Foto: Veronica Bergström
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Samhörighet i samhället

Distributionselektriker –
världens roligaste jobb

Insatser för kultur och föreningsliv som
får vår bygd att växa och blomstra är en
viktig fråga för oss. Därför vill vi bidra
och medverka till några av de satsningar
som görs i vår bygd.

Det menar Jonas Arvidsson som får agera både detektiv,
felsökare och elektriker när strömmen går mitt i natten.
Jonas beskriver hur det är att jobba dubbla pass i mörkret,
i en skog med snö upp till höften, men också hur viktig
lagandan är och hur man tillsammans är starka.
Jonas Arvidsson arbetar som distributionselektriker på Dala Energi. En yrkesroll som kräver många
egenskaper. Vid akuta strömavbrott
sätts många personliga egenskaper
på prov och lagandan och teamwork
blir viktigare än någonsin.
– Vi hade ett akut, större avbrott i
Säter strax före årsskiftet. Då blev jag
inringd och utskickad på fältet. Det
märks ganska tydligt att läget blir
oerhört fokuserat snabbt, alla resurser som finns sätts in och tillsammans blir vi ett starkt team. Vi styrs
av arbetsledare och beredskapsledare,
eftersom det kan vara svårt att lokalisera sig när man står i mörkret mitt i
skogen berättar Jonas Arvidsson distributionselektriker på Dala Energi.
I Säter vid ovan nämnda tillfälle

krävdes en stor försiktighetsprincip.
– Vi skyddade oss med hjälmar och
sågutrustning. Det kan vara besvärligt att ta sig fram i största allmänhet,
och här befann vi oss i en tid på året
när mörkret lägger sig snabbt och
tidigt på dagen. Då måste man vara
försiktig, träden var oerhört tunga
och det knakade och small medan vi
rörde oss i skogen. En vacker sommardag är det inte så svårt att fälla träd,
men på vintern kan träd smälla av på
ett oberäkneligt sätt berättar Jonas.
– Vi arbetade dubbla pass och under
svårare förhållanden än vanligt. Man
var genomblöt från topp till tå och
tog korta pauser med påfyllning av
energi, för att sedan bege sig ut igen.
Det var psykiskt och fysiskt krävande,
men lagandan och kunderna får en att
kämpa på. Vi har en gemensam upp-

På Dala Energi känner vi en stor
samhörighet med det samhälle och
den bygd vi verkar i och med de
människor som är våra kunder. För
oss är det viktigt att människor i vårt
samhälle får en chans att utvecklas
och må bra. Därför bidrar vi gärna
till satsningar som görs på kultur och
föreningsliv och aktiviteter för barn
och ungdomar.

gift vi ska ro i hamn, målet är alltid att
kunderna ska få strömmen tillbaka.
Arbetsledningens roll blir oerhört
viktig under längre strömavbrott. Att
skicka hem rätt mängd folk i rätt tid,
att effektivisera, få en bra skiftgång,
att hålla reda på mycket personal
samt att ta vara på solljuset.
– Jag tycker personligen att jag har
världens roligaste jobb. Jag får vara
Sherlock Holmes och lösa problem
och samtidigt jobba med kroppen.
På Dala Energi och i gruppen får jag
känna ett driv och en stark lagkänsla.
Vi gör det tillsammans och vi har alla
samma mål. Jag skulle kunna beskriva
det som ett vältrimmat hockelag, alla
vet precis vad de ska göra. Och det
känns starkt och tryggt att vara en del i
en sådan konstellation.

Under året har vi valt att stötta en del
satsningar på kultur som till exempel
Putte i Parken, en gratisfestival som
arrangeras i Leksand och som går av
stapeln 13-14 juli i år. Vi har i år även
valt att stötta barnteaterveckan i Leksand.
– Vi vill möjliggöra för fler att ta del
av kultur- och föreningslivet berättar
Kent Byman, kommunikations- och
marknadschef på Dala Energi.
Jonas Arvidsson, distributionselektriker Dala Energi.

Foto: Veronica Bergström

Drift & Underhåll, viktig avdelning
för ett smart elnät i framtiden
Våra kunder efterfrågar
leveranssäker elförsörjning
alla timmar på dygnet och
på Drift & Underhåll ökar
nu satsningarna på att
förnya elnätet.
En viktig del av arbetet är
att göra nätutredningsplaner
för att hänga med i utvecklingen och förstå samhällets
krav. Avdelningen består av
20 medarbetare och leds av
Lars-Erik Löf. Här möter vi
fyra av medarbetarna.

Foto: Maria Michels Staffas
& Veronica Bergström

– Som starkt lokalt förankrat bolag
som lever och verkar för bygdens bästa känner vi också att vi vill engagera
oss i kultur och föreningsliv i kommunen. Vi är aktiva med att skapa
förutsättningar för människor att leva
och verka i vår bygd, så att stötta och
bidra tycker vi är roligt och viktigt.

Anders Sparv, drifttekniker

Thomas Tjäder, nätplanerare

Anders Kjellberg, mätartekniker

Johan Norling började som elkraftsingenjör på Dala Energi i september, så nu börjar han bli varm i
kläderna. Tjänsten han sökte handlade om driftfrågor, nätberäkningar
och specialutredningar.

Anders Sparv är drifttekniker på
fjärrvärmeverket Flisa och hans arbete består mycket av underhållsarbete.

– Ambitionen är att vi ska ligga lite
före med planering av området innan själva byggnationen av till exempel fiber drar igång berättar Thomas
Tjäder som jobbar som nätplanerare.

En vanlig dag för Anders Kjellberg
kan inledas med att på morgonen
göra administrativa sysslor, ta ut
arbetsordrar och sedan att byta sändare eller mätare på en sommarstuga
som inte levererat siffror på ett tag.

– I mina arbetsuppgifter ingår en hel
del problemlösning, något jag tycker
är både spännande och utmanande.
I tjänsten ingår bland annat att tillsammans med Malungs Elnät ta fram
en skyddsfilosofi och en selektivplan
som handlar om hur våra skydd i nätet ska samverka.

– Jag har dagligen löpande underhåll som kan innebära smörjning av
olika pumpar, fläktar, transportörer
och byten av diverse filter. Vi tittar
också på temperaturbovar, det vill
säga kunder med för hög returtemperatur. Sådana problem kan bero på
fel i värmeväxlaren eller styrning som
inte fungerar. Sedan är det är mycket runt driften av våra två flispannor,
den stora (5 MW) och den lilla pannan (3 MW), berättar Anders.

– På el har de haft mycket bättre
planering under lång tid men för fiber
är det först efter den nya organisationen som man har satt fokus på det,
säger Thomas positivt. Vi gör också
investeringsunderlag till beslutsgruppen, tillägger Thomas.

– Om någon anläggning saknar
mätvärden så får jag en arbetsorder.
Jag har kunduppdrag från Furudal till
Mockfjärd, så det tar ju lite tid att bara
ta sig mellan ställena, men vanligtvis
besöker jag 6-7 fastigheter på en dag
berättar Anders.

Blivande aktieägare
informerades om
köp i Dala Energi

Andra uppskattade evenemang vi har
stöttat är KurBits LAN-party i Säter,
idrottsföreningen i Gagnef, Insjöns
ridklubb och Tällberg maraton.

Under hösten 2017 anordnades ett
par informationsträffar om hur
handel med Dala Energiaktien går till.

”Som starkt lokalt
förankrat bolag som lever
och verkar för bygdens
bästa känner vi också att vi
vill engagera oss i
kultur och föreningsliv”

Träffarna hölls i Rättvik och i Leksand och intresset var stort bland
våra aktieägare. Kanske tack vare att
vi redan i samband med stämman
fångade upp intresset då Bertil Ryss,
vår pensionerade medarbetare fanns
på plats i Rättvik Arena och tog upp
intresseanmälningar.

- Kent Byman
– Vi deltar även i konceptet Arbetsmarknadskunskap där kommunikatörer reser runt och besöker länets
gymnasieskolor och berättar övergripande om framtidens yrkesval. Det
finns ett glapp mellan arbetsgivares
stora anställningsbehov och den höga
arbetslösheten bland Sveriges ungdomar. Tillsammans med andra företagare stöttar vi satsningen där dialog
sker med ungdomar om framtidens
arbetsmarknad och vägen till ett jobb,
berättar Kent Byman.

Dala Energis vd Bengt Östling höll
en presentation om bolaget och därefter följde en genomgång av själva
handelsplatsen pepins.com (på alternativa listan) följt av en frågestund
med lite kaffe. En hel del frågor fanns
bland våra besökare som idag har
aktier i bolaget men också vill förvärva fler, exempelvis till barn och barnbarn som en fin gåva.
Foto: Veronica Bergström

Malin Bodin, kommunikatör på Arbetsmarknadskunskap.

Återigen ett kraftfullt
resultat för Dalakraft
Dalakraft fortsätter visa ett starkt
resultat - rent ekonomiskt men även
i kundnöjdhet.

Johan Norling, elkraftsingenjör

Foto: Maria Michels Staffas

I Svenskt Kvalitetsindex undersökning 2017 blev Dalakraft korat till
det elhandelsbolag med nöjdast företagskunder av alla aktörer på marknaden. Detta är såklart en enorm fjäder i
hatten och ett bevis på att Dalakrafts
långsiktiga arbete för nöjda och lojala kunder lönar sig - såväl privat som
företag.

Om du vill köpa eller sälja bolagets
aktier gör du det på pepins.com.

Dalakraft har även under året lanserat försäljning av bredbandstjänster
i fibernäten i Dalarna. Vi ser en stor
fördel för våra kunder som bara får en
kontakt att förhålla sig till och samtidigt en kundkontakt utan väntetider
eller knappval.

När vi ändå pratar om nöjda kunder
så kan vi med stor glädje berätta att
samarbetet mellan Dala Energi och
Dalakraft med gemensam kundkontakt ger ett tydligt resultat.

Det hände mycket hos oss på Dalakraft under 2017 och det är ingenting som bromsas upp under detta
året. En stor satsning kring laddning
av elbilar genomförs genom att vi
tar över ansvaret för de elva snabbladdare som Dalakraft tillsammans
med Dala Energi och Malungs Elnät
byggt samt inkludera hemmaladdare
och laddare till företagskunder i vårt
produktutbud.

De kunder som kontaktar Dala Energis kundkontakt upplever en större
kundnöjdhet och uppskattar de utökade öppettiderna samt enkelheten
att med ett samtal kunna lösa både
elhandel- och elnätsfrågor.

Utöver laddning kommer stort fokus
ligga på solceller där vi ser ett enormt
stort intresse. Vi har flera smarta
tjänster och lösningar som kommer
lanseras med ett tydligt mål - att skapa kundvärde.

Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge
ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö.
3 500 aktieägare och tre kommuner;
Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt.

3 519

Dala Energi ägs av 3 516
aktieägare samt tre kommuner,
Leksand, Rättvik och Gagnef.

Foto: Dalakraft
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Planen för
fiberutbyggnad 2018
Preliminär plan för säljkampanjer och fiberutbyggnad
2018-2020

Gagnef
-----------------------Byggnation 2018
Gagnefsbostäder, Gagnefsbyn,
Nordåker, Nordbäck, Västerfors,
Älvnäs, Österfors.
Säljkampanj 2018
Himmelslätta, Gråda, Gräv,
Gröntuv, Gärde, Väst-Östtjärna,
Österfors, Överbacka.

Leksand

dalaenergi.se

På webben hittar du alltid den senaste informationen. Att finnas tillgängliga dygnet
runt är en del i att leverera en kundupplevelse som är lite mer.

Foto: iStock

Hemsidan - vår viktigaste
kommunikationskanal
Det har nu gått några månader sedan lanseringen av Dala Energis nya hemsida. En
hemsida som är mer användarvänlig än tidigare, med ett modernt och responsivt
gränssnitt – vilket innebär att sidan anpassar sig till din skärm oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobil.
Att finnas tillgängliga med svar
dygnet runt är en del i att leverera en
kundupplevelse som är lite mer, berättar Kent Byman, kommunikationsoch marknadschef.
– Vår förhoppning är att våra kunder
ska hitta alla sina svar på hemsidan,
som alltid har öppet. Nu kan du göra
en flyttanmälan när barnen somnat,
eller beställa en autogiroblankett även
på helgen. På inloggningsdelen Mina
Sidor hittar du dina personliga uppgifter samt fakturor och information
om din energianvändning.
En viktig och välbesökt sida berör
den aktuella driftinformationen för
elnätet.
– Vi vet att behovet av information
under pågående strömavbrott är
stort. Under Driftinformation/Elnät
hittar du kartan som informerar om
alla planerade och oplanerade strömavbrott. Här får du bekräftelse om
ett avbrott pågår, var det är och hur

många kunder som är drabbade, berättar Kent.
En annan uppdaterad sida gäller fiberanslutningarna. Att få fiber kan
vara en långdragen process som börjar vid kampanjerbjudandet. Vill du
veta hur planen ser ut för ditt område? På sidan Fibernät/Pågående
fiberprojekt uppdaterar säljaren och
projektledaren informationen för ditt
område. Skriver du in namnet på din
by kommer du till en ny sida där du
får information som rör just dig och
ditt område.
– Förutom det kan du självklart fortfarande kommunicera med oss via
vår kundkontakt som du når via telefon, chatt och mejl. Vi finns även på
sociala medier såsom Facebook och
Instagram. Vi hoppas att du ska trivas på vår nya hemsida, namnet på
domänen är detsamma, dalaenergi.se.
– Välkommen in, avslutar Kent.

Svenskarna och internet 2017

95%

av alla svenskar över 12 år
har idag tillgång
till internet i hemmet.

-----------------------Byggnation 2018
Brändan, Hedby, Gamla Källberget,
Hälla, Hästberg, Kanngårdarna,
Leksboda (Ytterboda + Överboda),
Kråkbodarna, Romma, Tällberg,
Yttermo, Ytteråkerö, Åkersbodarna.
Säljkampanj 2018
Almberg, Kilen, Berg, Björkberg,
Helgbo, Hisvåla, Risa, Rönnäs,
Solberga.

Rättvik
-----------------------Byggnation 2018
Boda Kyrkby (centrala delar),
Ingels, Kvarngatan Rättvik (norra
delen), Sjurberg (fortsätter 2019),
Stumsnäs, Tammeråsen, Utanåker,
Utby, Västgärde, Västbjörka, Öja,
Övre Gärdsjö, Nedre Gärdsjö,
Centrala Rättvik.
Säljkampanj 2018
Norrboda, Silverberg, Sunnanhed,
Sörboda, Östanvik, Östra Boda,
Gulleråsen, Kärvsåsen, Änderåsen,
Kvarngatan Rättvik (norra delen),
Solberga.
Byggnation 2019
Boda Kyrkby (norra delen),
Ovanmyra, Söderås, Östergrav.

Säter

73% av befolkningen använder mobilt BankID för att identifiera sig på
nätet. Nästan alla internetanvändare mellan 26-55 år har köpt saker via
internet. Betalappen Swish används av 66% av belfolkningen.

91%

i Sverige har tillgång till bredband hemma.
2005 var motsvarande siffra 43%

-----------------------Byggnation 2018
Arkhyttan, Bispbergshyttan,
Gussarvshyttan-Stocksbroområdet,
Våbäck Gustafs.
Säljkampanj 2018
Amshyttan-Myckelby, Bispberg,
Fäggeby.
Byggnation 2019
Pingboområdet, Yttre Heden.

Reservation för ändringar i tidsplanen.

Foto: Veronica Bergström

Thomas Tjäder och Kenneth Nilsson håller en bystugeträff i Djura.

Allt börjar i bystugan
I hjärtat av bygdens alla byar finns
förutom en majstång allt som oftast
en bystuga. Där sker ofta det första
mötet mellan Dala Energis fibersäljare och kunderna.
– Vi värnar om bygden och bygdens
framtid. Därför är bystugorna en naturlig samlingsplats berättar Rolf Pettersson, fibersäljare på Dala Energi.
– Det är klart att vi ska finnas där
kunderna finns.
När vi inleder en kampanj för en by
så får samtliga fastighetsägare en inbjudan via brev till en bystugeträff.
– Det brukar vara en uppskattad och
trevlig tillställning. Vi bjuder på kaffe och visar ett bildspel. Sen svarar vi
på de frågor som uppstår innan kunderna tar ställning till om man vill
göra en investering i fiber eller inte.
Grannarna får möjlighet att diskutera

med varandra. Ofta kan det vara ett
gemensamt beslut, att vi tillsammans
vill investera i det här för att man förstår fördelarna. Vi försöker förklara
nyttan och det vanligaste är att man
efter mötet beslutar sig för att teckna
ett avtal, berättar Rolf.
I vissa byar finns personer som är
mer drivande än andra. – Det finns ett
engagemang som ibland saknar motstycke. Man förstår att detta är framtiden och det kan kännas tryggt att det
finns en person som har engagemang
och tid att sätta sig in i fiberprocessen.
När det är dags för byggstart kallas
oftast kunderna in igen.
– Vid den andra bystugeträffen så får
man träffa projektledare som förklarar hur grävningen kommer att gå
till och hur det kommer att påverka
framkomlighet och så vidare.

Enkelt och smart med Zmarkets tjänster
Kenneth Nilsson är försäljningsansvarig på Dala Energi och den
som håller i trådarna vid försäljning av fiber. Dala Energis sista steg
i fiberkedjan är installationen av
den lilla mediaomvandlaren. När
den sitter på väggen kan du välja
och vraka bland alla tjänsteleverantörer som Zmarket erbjuder.

innebär att du får en avisering om det
är rökutveckling hemma hos dig.

– Att komma igång är enkelt. När
du kopplat in nätverkskabeln öppnar
du webbläsaren och kommer in till
Zmarkets sida, och inom bara några
minuter kan du vara klar med din beställning. Det är inte svårare än andra
inköp du gör online, du handlar på
zmarket.se och lägger tjänsten i varukorgen. Förutom tjänster som rör
internet, TV och telefoni finns en del
andra smarta tjänster.

– Ett annat bra stöd är Bredbandsrådgivaren. Dit kan du ringa för en
opartisk rådgivning om vilka lösningar
som passar just er familj beroende på
hur många ni är och vad ni har för behov, avslutar Kenneth.

I dagsläget kan du även beställa
smarta tjänster som larm och kameraövervakning. Det betyder att om du
är på semester kan du se direkt i telefonen vad som händer i garaget eller
på verandan, i full HD. Är det något
som rör sig så får du en avisering. Väljer du att ansluta dig till inbrottslarm
så köper du ett paket där du väljer hur
många rökdetektorer du vill ha. Detta

En del väljer även att skaffa kamera
övervakning för att kunna se sina
husdjur. Och om man tycker att det
känns svårt så finns flera leverantörer
som erbjuder kom-igång-hjälp, både
på distans och i bostaden.

Zmarket har ett öppet fibernät, vilket innebär att alla har möjlighet att
gå med och leverera sina tjänster i
det, och man konkurrerar på samma
villkor. Och för konsumenten innebär
det att det blir billigare, fler valmöjligheter och större utbud.

Svårt att välja?
Ring bredbandsrådgivaren
på telefon: 010-130 79 79.

Elin Haglind och Rolf Pettersson arbetar med fiberförsäljningen på Dala Energi.

Foto: Veronica Bergström

Vi skyltar med framtiden

När fibersäljarna kommer till byarna är de oftast efterlängtade och välkomna. Med en gul skylt ifrån Dala Energi visar
man grannar och förbipasserande att framtiden är på gång
till fastigheten.
Fler och fler vill installera fiber för
att kunna utnyttja de nya digitala
tjänsterna och det är verkligen inte
bara den yngre generationen som är
intresserade.
Rolf Pettersson har varit med från
starten av ﬁbersatsningen och för
honom är det viktigt att kunden känner förståelse och trygghet inför beställningen.
– En del tror att de behöver bestämma sig på en gång, men jag brukar
säga att de kan diskutera i lugn och
ro. Men visst är det roligt att komma
till kontoret med påskrivna avtal också, ler han.
- Det märks att fibersäljarna är välkomna och efterlängtade i byarna. Ja
och det ska ju vara fiber från den lo-

kala leverantören, säger Elin Haglind
som jobbar på säljavdelningen på
Dala Energi.
Bygdens framtid återkommer ofta
när Rolf träﬀar folk i byarna.
– Den äldsta som beställt ﬁber är en
dam på 97 år, med egen dator. Men
vissa beställer ﬁber även om de inte
tänker använda tjänsterna själva. De
förstår att det gäller framtiden för
hela bygden.
– Marknaden har varit tuff, men vi
vann slag efter slag och hundratals
kunder har valt det lokala alternativet. Det vi säljer idag bygger vi
2018/19, och 2018 är redan fullbokat. Tjusningen med jobbet är att jag
träﬀar ofantligt mycket folk och vid
ett tillfälle blev jag bjuden på kött-

färssås medan herrn i huset berättade
för alla i familjen om fördelarna med
ﬁber. Efter maten skrev han på avtalet, berättar Rolf med ett stort leende.
– Största samhällsnyttan kan vårdtjänster göra, med läkare som kan se
och prata med sina patienter på distans. Samhället kan spara miljarder
och redan idag ﬁnns tjänster som
upptäcker om någon har ramlat och
ligger stilla på golvet. Hemtjänsten
kan då höra av sig eller snabbt besöka
personen, förklarar Elin Haglind.
En vanlig fråga som Rolf brukar få
när ﬁberavtalet är påskrivet, är när
Dala Energi ska sätta upp skylten om
ﬁberutbyggnad på tomten. Den gula
skylten. Tecknet på att framtiden har
kommit till byn.

Ett öppet fibernät
Ett öppet fibernät är ett fibernät som är helt öppet
så att du själv kan välja vilken tjänsteleverantör du
vill ha och till vilka tjänster du vill ansluta dig till.
Du kan till exempel välja tv, bredband och telefoni

från en och samma leverantör eller blanda som du
vill från de olika leverantörerna. Här ser du några av
de tjänsteleverantörer som finns att välja bland hos
Zmarket.
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Vår vision om
hållbar utveckling
På Dala Energi vill vi anpassa
organisationen och utveckla
oss, våra processer och vårt
samarbete med leverantörer
för att arbeta mer hållbart och
knyta an till FNs globala mål
om hållbar utveckling.

5%
Malungs Elverk 6%
21%

Leksands
kommun

Foto: iStock

Tillsammans gör vi skillnad vi vill ta samhällsansvar

47%

Övriga
aktieägare

Affärsmodell

Vi använder oss av affärsmodellen Canvas
där vi beskriver verksamheten utifrån i
huvudsak fyra olika delar;
Kund (kundrelationer, mål kunden och distributionskanaler), Erbjudande (Värdeerbjudande), Infrastruktur (kärnkompetens, partnernätverk och värdekonfiguration), och Finans
(kostnadsstruktur och intäktströmmar).

INFRASTRUKTUR
KÄRNKOMPETENSER
Ger en översikt över de
kompetenser som krävs för att
kunna implementera
affärsmodellen

PARTNERNÄTVERK
Porträtterar de nätverk
av kooperativa avtal med
andra företag

Maria Michels Staffas, projektledare för hållbarhet på Dala Energi.

VÄRDEKONFIGURATION

KOSTNADSSTRUKTUREN

Marknad/Konkurrenter

KUNDRELATIONEN

KUND

VÄRDEERBJUDANDE

Porträtterar de nätverk
av kooperativa avtal med
andra företag

MÅLKUNDEN

DISTRIBUTIONSKANALEN

Beskriver de kunder ett
företag vill erbjuda värde till

Porträtterar de nätverk
av kooperativa avtal med
andra företag

Beskriver arrangemanget av
aktiviteter och resurser

Summerar de monetära konsekvenserna att implementera
en affärsmodell

MARKNAD/KONKURRENTER

ERBJUDANDE

Ger en övergripande vy
över företagets paket av
produkter och tjänster

FINANS

INTÄKTSSTRÖMMAR

2020 skall hållbarhetskrav ställas på samtliga leverantörer.

•

Fram till 2025 skall vår interna resursanvändning halveras.

Dala Energis

Ägarförhållanden

*Med smarta lösningar avses bland annat småskalig elproduktion, fjärrvärme, energilager, effektstyrning, laddinfrastruktur och fiberutbyggnad
med tillhörande tjänster.

”

Nobelpristagaren Al Gore har
sagt ”It is a privilege to make a
difference for the future”.
Att skapa ett hållbart samhälle
för våra barn och barnbarn är
verkligen att göra skillnad.

Vår ambition är att bland annat satsa
vidare på fossilfria fordon och att ställa
hållbarhetskrav på våra leverantörer.

(FN rapporten ”Vår gemensamma framtid 1987, kallad Bruntlandrapporten)

- Bengt Östling,
vd Dala Energi

Den sociala prestandan ansvarar vår HR avdelning för. Tre områden är prioriterade; hälsa och säkerhet, attrahera och rekrytera medarbetare samt att utveckla och behålla medarbetare.

Det finns några mål bland FNs 17 globala hållbarhetsmål som Dala Energi
redan arbetar med, där vår verksamhet kan göra skillnad. 7. Hållbar energi
för alla, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri,innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12.
Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringen och
15. Ekosystem och biologisk mångfald.

PRODUKTER
OCH TJÄNSTER

•

En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.

FN:s globala mål
Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att
uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

DRIFT & UNDERHÅLL - PROJEKT - ENTREPRENAD

År 2020 drivs minst 60% av Dala Energis fordonsflotta med fossilfria
drivmedel.

Social prestanda

ska nå våra långsiktiga hållbarhetsmål.
Vi gör det för dem som bor och verkar
i vår bygd och för att ta vårt ansvar
kopplat till vår verksamhet vad gäller
sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

•

Genom att erbjuda smarta lösningar
inom energi och digital kommunikation med högre tillväxt än resten
av Sverige visar vi att vi menar allvar
med vårt hållbarhetsarbete.

Foto: Veronica Bergström

Att nå ut i organisationen, sprida in-

formation och diskutera hållbarhetsfrågorna på ett verksamhetsnära sätt,
berättar Maria Michels Staffas, projektledare för hållbarhet på Dala Energi. Syftet är att alla medarbetare ska
ha kunskap och aktivt arbeta med hållbarhetsfrågorna för att vi tillsammans

Tillväxttakten fram till 2025 av smarta lösningar* inom energi och
digital kommunikation skall vara högre än den genomsnittliga tillväxt
takten i Sverige.

Foto: Veronica Bergström

Hållbarhet och hållbar utveckling används ofta för att beskriva hur vi som företag tar ansvar både socialt, ekonomiskt och
miljömässigt. Det handlar också om hur vi bidrar till samhället. Dala Energi vill ta det ansvaret, där hela organisationen
arbetar tillsammans för bygdens bästa investering.
Dala Energis första hållbarhetsredovisning avser verksamheten 2017. Det
har varit utmanande att på förhållandevis kort tid sätta fokus på hållbar
utveckling inom Dala Energi.

21%

Rättviks
kommun

Produktion av el och värme påverkar
miljön i viss grad och här har vi ett
ansvar. Med ny teknik, en öppen och
positiv dialog för utveckling, ser vi
möjligheterna till att bidra till ett mer
hållbart samhälle.

Energibranschen och vår verksamhet har en viktig och betydande roll för samhället. Dala Energi kan driva många frågor.

•

Gagnefs kommun

Syftet är att vi tillsammans ska lära
oss mer, att ändra mindset inom bolaget och i samarbetet med leverantörer
och samhälle.

Din åsikt dalaenergi.se

Detta är våra målsättningar
inom området hållbarhet
fram till år 2025

• Att avskaffa extrem fattigdom.
• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
• Att främja fred och rättvisa.
• Att lösa klimatkrisen.
Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås.
I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla
känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA.
Källa: globalamalen.se

Beskriver de intäktsströmmar
från vilket man tjänar pengar

Arbetsvillkor; medelantalet anställda
under 2017 var 70 personer varav 16
kvinnor och 54 män. Medelåldern var
46 år för männen och 46 år för kvinnorna.

för att bistå våra medarbetare beträffande sjukdomar.

är en hållbarhetsfråga som berör hela
vår verksamhet.

Mångfald och jämställdhet; Att jobba för lika rättigheter, skyldigheter
och möjligheter för kvinnor och män

Det är av stor vikt för oss att tillvarata
människors olikheter och jobba för
mångfald.

Under året nyanställdes sju personer. Hela Dala Energis personalstyrka
omfattas av kollektivavtal och vi följer
aktuell svensk lagstiftning.
Arbetsmiljö; vår personalstyrka täcks
in av forum för samverkan och beslut i form av; ledningsgrupp, styrgrupp/affärsutveckling, styrgrupp/
investeringsbeslut, elsäkerhetsgrupp,
arbetsmiljökommitté, MB råd (medbestämmande råd för samverkan arbetsgivare och fackliga organisationer).
Tillsammans med våra arbetsmiljöombud säkerställs det att den fysiska
och psykosociala arbetsmiljön är en
hållbar arbetsmiljö.
Vår frisknärvaro uppgick till 97,27 %
2017. Ett flertal insatser på Dala Energi är kopplade till utbildning, förebyggande åtgärder och riskhantering

Foto: Veronica Bergström
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Vår verksamhet med positiv påverkan

Energibranschen och vår verksamhet har en viktig och betydande roll för samhället. Dala Energi kan driva många frågor. Och ser vi till de globala målen för hållbar utveckling är det några mål där vår verksamhet verkligen kan göra skillnad. Här måste vi göra jobbet och ta vårt ansvar för bygdens utveckling.
Kent Byman/Foto: Silja bild

Anders Persson

Joakim Berg

Rebecka Olsson/Foto: Silja bild

Henrik Bernhardsson

Effekter av
vår fibersatsning

Kostnadseffektiv samförläggning av el och fiber

Digitaliseringen

Medarbetarperspektivet

Samhälle

Vi erbjuder lösningar inom
energi och digital kommunikation som hjälper människor
och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt,
effektivt och hållbart sätt.

Samförläggning av el och fiber
är ett mer kostnadseffektivt sätt
att arbeta.

Vår teknik för resfria digitala
möten via skype och videokonferans spar tid och pengar.

– På projektavdelningen samordnar vi alla projekt inom
alla produktområden. Tidigare
gjordes det för el, fiber och värme var för sig, men nu har vi en
organisation där alla produktområden hanteras tillsammans.

– Vi tog fram en digital strategi för två år sedan, då fanns
ett ganska stort behov av stöd
i olika digitaliseringsperspektiv. Inom vissa områden har
vi kommit en bit på väg och
nu sätter vi mål och planer för
framtiden.

Vi konstaterar att resultatet
jämfört med 2016 är i samma
nivå, samlat index för medarbetare blev 3,4 och för cheferna har index försämrats något;
från 4,0 till 3,7.

Vi känner stor samhörighet
med det samhälle vi verkar i
och med de människor som är
våra kunder. För oss är det viktigt att människor i vårt samhälle mår bra och får en chans
att utvecklas.

Sedan starten av fibersatsningen har Dala Energi fördubblat
antalet anslutna fastigheter varje år, med 2016 som det mest
intensiva året hittills. Nu stärks
rollen som den fibernätägare
som bygger mest i hela Dalarna
och den fortsatta utbyggnaden
av fibernätet sker etapp för
etapp enligt plan, där alla byar
finns med.

Vi ser till att samförlägga projekt. När vi ska gräva ner fiberkabel ser vi över behovet av att
uppgradera elnätet och gör det
samtidigt. Det är verkligen en
stor fördel att göra allt vid samma grävning.

Mycket handlar om kund
fokus, allt från modernisering
av driftaviseringar till enklare
e-tjänster i form av digitala avtal, i kombination med interna
arbetsprocesser där det finns
möjlighet att förändra, förenkla
och automatisera.

Vi är fortfarande mycket mer
engagerade i vårt arbete än
snittet för Sverige och andelen
medarbetare som trivs mycket
bra på Dala Energi har ökat från
2016. Särskilt fokus kommer att
läggas på åtgärder där vi funnit
risk för hög arbetsbelastning,
stress, dålig relation till närmaste chef, risk för utanförskap
samt understimulans. Helt i
linje med den föreskrift som är
gällande för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vi är också måna om att värna
om hälsa och miljö och vi arbetar aktivt med att bidra till
detta.
Därför bidrar vi gärna till kultur och föreningsliv och aktiviteter för barn och ungdomar.
Vi vill visa vårt samhällsengagemang och närheten till våra
kunder. Dala Energi verkar för
bygdens framtid.

Peder Löf

Karin Martini

Maria Bröms

Camilla Ollas Hampus

Bengt Östling

Vi vill förbättra

Hur arbetar vi med hållbar utveckling
Dala Energi har en hållbarhetspolicy som
belyser hur vi aktivt ska arbeta med hållbarhetsfrågorna kring miljö, ekonomi och
sociala aspekter. Utöver den finns policys
som beskriver vårt arbetssätt vad gäller
upphandling, inköp, jämställdhet, arbetsmiljö, mutor, korruption och insiderfrågor.
Vi har identifierat ett antal nyckel
intressenter till Dala Energi vilka anses ha störst inflytande samt intresse
i vår verksamhet såsom medarbetare,
ledningsgrupp och styrelse. Övriga
intressenter är kunder, ägare, leveran-

i något avseende. Dala Energi vill ha
en öppen och ärlig dialog för att få
återkoppling på det vi gör bra och det
vi behöver förbättra.
I samarbete med Sustainable Per-

Driftstörningar
Väderlek
Tekniska risker
Prisutveckling

RISKBESKRIVNING
OCH TYP AV RISK

2017
3 124
581 112
41 876
4 214
39
1 344
33 041
8 891
491
309 453
80 328
71 830
26
8
16
45
2,47
23 689
0,35*
70

Beroende av nyckelpersoner
Tillstånd
Förändringar i lagar och
regelverk

Riskhanteringen innehåller tre steg. l den första identifieras riskerna samt kategoriseras som antingen strategiska risker, operationella risker, efterlevnadsrisker, miljörisker eller finansiella risker. l ett andra steg analyseras riskerna. Därefter noteras vilka
riskreducerande åtgärder som finns på plats, det vill säga hur den interna styrningen och kontrollen ser ut. l ett tredje steg vidtas
åtgärder och den interna styrningen och kontrollen utvärderas.

Nyckeltal
NYCKELTAL FÖR KONCERNEN
Elproduktion i vattenkraftverk MWh
Elenergiomsättning MWh
Värmeleveranser MWh
Eldistributionsnät km
Värmedistributionsnät km
Optofibernät km
Antal kunder elnät (anläggningar)
Antal kunder fiber (anslutningar)
Antal kunder värme (anläggningar)
Nettoomsättning (mkr)
Rörelseresultat (mkr)
Resultat efter finansiella poster (mkr)
Vinstmarginal i %
Avkastning på totalt kapital i %
Avkastning på eget kapital i %
Soliditet i %
Vinst per aktie kr
Antal aktier, årets utgång, tusental
Utdelning per aktie kr
Antal heltidsanställda (medelantal)

arbetsmiljö. Under 2017 genomförde
vi också en kundundersökning speciellt inriktad på fiber och en generell
Nöjd Kund Index tillsammans med
Supportföretaget TMJ Group AB.

Risk Verksamhets- och marknadsrelaterade risker

törer, samarbetspartners, kommuner,
media och lokala intressenter.
För oss är en intressent en aktör som
antingen berörs av verksamheten eller som har möjlighet att påverka den

formance har vi under 2017 genomfört en medarbetarundersökning där
syftet är att företagsledningen ska få
en heltäckande bild över hur medarbetarna i organisationen upplever
sina förutsättningar i arbetet och sin

2016

2015

4 314
576 857
40 774
4 184
39
934
33 044
6 973
487
289 675
52 986
43 713
19
6
11
41
1,50
23 689
0,35*
74

5 729
549 440
38 331
4 131
38
667
32 963
4 310
481
249 181
45 725
36 000
18
6
10
45
1,22
23 689
0,35*
70

Definitioner av nyckeltal
Vinstmarginal i %
Rörelseresultat plus finansiella intäkter
i förhållande till nettoomsättningen.
Avkastning på totalt kapital i%. Rr
Resultat efter finansiella poster med
tillägg för räntekostnader i förhållande
till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital i%, RE
Resultat efter finansiella poster i
förhållande till eget kapital.
Soliditet i %, S
Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Ekonomisk prestanda
Mutor och andra oegentligheter
Medarbetare som upptäcker förhållanden som
upplevs som jäv, mutor eller andra oegentligheter, ska påtala detta för sin närmaste chef, vd
eller till styrelsen. En sådan anmälan kan göras
anonymt.
Etiska investeringar
Vi strävar efter att distribuera el med hög tillförlitlighet, som är långsiktigt hållbar. Vi vill
ständigt förbättra oss för att leverera en av
Sveriges mest prisvärda elnätstjänster. Våra investeringar skapar ett mervärde för våra ägare
och kunder. Vår ambition är att vara prisvärda
ytterligare 120 år.

Vinst per aktie
Årets resultat dividerat med antal aktier
vid årets utgång.

*föreslagen utdelning

Våra totala utsläpp under 2017*
Scope
Aktieägande i en
lokal drivkraft

Trygg och säker
arbetsmiljö

Ett ägande i Dala Energi är ett
ägande i en lokal drivkraft med
syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö.

Ett förebyggande, systematiskt
arbetsmiljöarbete leder till en
bra arbetsmiljö som gynnar
alla. Arbetsgivaren ansvarar för
arbetsmiljön och ska se till att
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten.

3 500 privata aktieägare och tre
kommuner; Leksand, Rättvik
och Gagnef gör detta möjligt.
Dala Energi AB (publ) finns
noterade på den alternativa listan. Om du vill köpa eller sälja
bolagets aktier gör du det på
pepins.com.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och
ta hänsyn till alla förhållanden
i arbetsmiljön som kan påverka
de anställdas hälsa och säkerhet.
Dessutom styrs vårt arbete och
vår verksamhet av regler och
föreskrifter framtagna av bl.a.
Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket.

Satsning på
förnyelsebar energi

Hållbarhetskrav
på leverantörer

Infrastruktur för elfordon

Vi planerar att installera ”solblomman” och solceller för elproduktion på taket på kontoret i Leksand. Faller det väl ut
är tanken att vi även installerar
solceller på taken i Rättvik och
Säter också. I och med ombyggnationen i Rättvik kommer vi
att byta ut befintliga armaturer
mot moderna LED med rörelsevakter.

Senast 2020 är vår ambition att
ställa hållbarhetskrav på våra
leverantörer. Hållbarhet och
hållbar utveckling används ofta
för att beskriva hur vi som företag tar ansvar både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Infrastruktur för elfordon och
översyn av vår egen fordonsflotta för byte till mer fossilfritt
bilåkande inom bolaget. Utvecklingen av rena elbilar och laddhybrider går fort, prognosen är
att det 2025 finns 38 000 laddbara fordon i Dalarna.

I samband med vårt projekt nytt förråd i Leksand
kommer vi att noga överväga
uppvärmningsalternativ
med stor hänsyn till miljön.
Vi ser över vår interna infrastruktur för elfordon.

Energibranschen och vår verksamhet har en viktig och betydande roll för samhället. Dala
Energi kan och ska driva många
av frågorna där vi har kunskap.
Tillsammans med våra leverantörer kan vi sträva mot samma
mål och bidra till en förändring, till mer hållbara affärer.

Tillsammans med Malungs
elnät och Dalakraft storsatsar
Dala Energi på att tillhandahålla
infrastruktur för elbilsladdning

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Benämning

Kommentar

FÖRBRÄNNING
AV FOSSILA
BRÄNSLEN

Direkt klimatpåverkan från egen verksamhet
Förbränning av flis för fjärrvärmeproduktion i Leksand (0 % fossil)
Företagets bilresor och egna transporter

FÖRBRÄNNING
AV EL OCH
FJÄRRVÄRME

Indirekt klimatpåverkan från köpt energi
Inköp värme från Biodal Kraftvärme AB
Hjälpel fjärrvärmeproduktion Leksand
Elnätsförluster
El till kontor etc.
Fjärrvärme till kontor

UTSLÄPP FRÅN
INKÖP AV VAROR
OCH TJÄNSTER

Under Dalakrafts varumärke
har ytterligare snabbladdare i
Noppikoski, Insjön, Gagnef, Säter, Vansbro, Särna och Älvdalen
satts upp. Under 2018 fortsätter
vi vår satsning.
Foto: Veronica Bergström

*negativ klimatpåverkan

Indirekt klimatpåverkan från köpta tjänster
Bränsletransporter (flis)
Entreprenadtjänster och transporter i investeringsprojekt
Diverse småutsläpp (tjänsteresor, post, kontorspapper m.m.)
Indirekt undviken klimatpåverkan
Undviken alternativ uppvärmning av bostäder och lokaler
Undvikna utsläpp genom UG förnyelsbar el (vind+vatten)
Summa (utsläpp) klimatpåverkan

Utsläpp CO2 ekv (ton)
552
356
196
9 158
113
370
6 681
2 103
4
814
275
537
2
-13 499
-4 345
-9 154
- 2 975

Vår klimatredovisning
Vi redovisar vår miljöpåverkan enligt
GHG-protokollet*. Uppdelningen i tre delar
ger en tydlig bild av vilka utsläpp som är direkta och vilka som är indirekta.
Även om de indirekta utsläppen inte kontrolleras direkt av företaget går de att påverka genom att välja varor och tjänster som har mindre klimatpåverkan.
Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas
i atmos
fären som ingår i kolkretsloppet.
Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker
växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något
man vill reducera.
* GHG-protokollet är den mest använda internationella standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser, läs mer på ghgprotocol.org

Som framgår av tabellen hade Dala Energi en positiv nettopåverkan på klimatet med -2 975 ton koldioxid under 2017.
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NYHETER

NYHETER

Verksamhetsstöd stödjer
hela firman

Ledningsbesiktning
med helikopter
Elnätet utsätts ständigt för prövningar av väder och
vind, tack vare helikopterbesiktningen kan vi
upptäcka eventuella skador där ledningarna går fram.

En enhet som spanar in
i framtiden – och hjälper
koncernen att prestera.
Vad innebär det att vara chef
för avdelningen Verksamhetsstöd?
– Som chef har jag ett övergripande
ansvar för att leda, följa upp och utveckla koncernens arbete inom verksamhetsstöd och digitaliseringsfrågor.
För mig handlar det också om ett
coachande ledarskap med mina medarbetare och det tycker jag är en kul
utmaning.
Vilka arbetsuppgifter har ni?
– Vi är en stödorganisation med
fokus på digitalisering och IT, process- och systemstöd samt rutiner
och arbetssätt. Vi har också ansvar
för fordonsparken för hela koncernen samt fastighetsutveckling och
fastighetsförvaltning, som innebär
att skapa trivsel för våra medarbetare
och kunder.
Hur märker kunderna av ert arbete?
– Tittar vi på digitaliseringen av våra
tjänster och processer så kommer det
att förenkla kundernas dialog med
oss. Här finns stora möjligheter till
kunddialog på olika sätt och att bli
mycket snabbare med information ut
till kund. Det ska också kännas välkomnande när våra kunder besöker
oss i våra fastigheter. Sedan är det ju

Samtliga ledningsbesiktningar är
en del i att kunna säkra en trygg elleverans för våra kunder. Under våren gjorde vi årets större planerade
ledningsbesiktning med helikopter i
Rättvik, Leksand, Insjön, Gagnef och
Säter. Ledningsbesiktningen sker
med lågt flygande helikopter längs
ledningsgator.

så att vi är en stödjande avdelning till
alla våra verksamheter. Om vi gör ett
bra jobb får kunden en effekt av det i
slutänden.

Inför varje ledningsbesiktning informerar vi allmänheten genom annonsering, lokal medierapportering
via radio och tidningar samt i våra

Hur långt har Dala Energi kommit
med digitaliseringen?
– Vi tog fram en digital strategi för
två år sedan, då fanns ett ganska stort
behov av stöd i olika digitaliseringsperspektiv. Inom vissa områden har
vi kommit en bit på väg och nu sätter vi mål och planer för framtiden.
Mycket handlar om kundfokus, allt
från modernisering av driftaviseringar till enklare e-tjänster i form
av digitala avtal, i kombination med
interna arbetsprocesser där det finns
möjlighet att förändra, förenkla och
automatisera.
Vilka utmaningar ser du?
Det vi gör påverkar vardagen för våra
medarbetare varje sekund. De har behov av bra IT-stöd, trevliga och rena
lokaler, och fungerande fordon för att
kunna utföra jobb på olika platser. Vi
har också ett hållbarhets-perspektiv
med målet att minst 60 % av koncernens fordon ska drivas med fossilfria
drivmedel år 2020. Det är ett tufft
mål, men vi är på väg dit.

egna kanaler som hemsidan och
facebook. Detta brukar vara uppskattat av allmänheten och framförallt djurägare då bullret kan orsaka stress och göra djuren oroliga.
Elnätet utsätts ständigt för prövningar av väder och vind, därför gör
vi kontinuerligt helikopterflygningar
för att besikta elnätet. Från luften kan
vi upptäcka saker som inte går att se
ifrån marken. Tack vare den kan vi
upptäcka eventuella skador och potentiella problem där ledningarna

Entreprenad - ett
växande behov

Utmaningar med att skapa förutsättningar för
att leverera tjänster internt och externt väntar
den nya chefen för entreprenadavdelningen,
Peder Löf, som tillträdde tjänsten vid årsskiftet.
Joakim Berg, chef för verksamhetsstöd på Dala Energi.

Foto: Veronica Bergström

Det var den 15 januari i år som den
Örnsköldsviksfödde Peder Löf tog
över rodret på avdelningen Entreprenad. Peder är bosatt i Rättvik
och har lång erfarenhet ifrån bland
annat automation för träindustrin
och energisektorn samt produktion
av lågspänningsutrustning och reservkraft.

Rebecka Olsson, projektchef på Dala Energi sedan ett år tillbaka

Foto: Lars Dahlgren

Sammantaget är helikopterbesiktning ett effektivt sätt att kontrollera
ledningsnätet och en bra åtgärd för
att öka driftsäkerheten och minska
risken för avbrott längre fram.

Foto: Veronica Bergström

Gör verklighet av besluten

Rebecka Olsson, projektchef på Dala Energi.

går fram. Från luften kan vi se om
det finns träd som riskerar att blåsa
omkull och orsaka strömavbrott, hur
ledningsgatorna ser ut och hur växtligheten ser ut runt våra luftledningar
berättar entreprenadchefen Peder Löf.

Vilken är din roll som projektchef?
– Min uppgift är att vara ansvarig för
projektgruppen med projektledarna
för de stora investeringsprojekten. Vi
har även ansvar för enstaka, mindre
anslutningar när kunder hör av sig
och vill ha el eller fiber. När vi får ett
investeringsbeslut från vår ledning
tar vi fram en projektering och gör en
plan för hur projektet ska genomföras.
Det kan ta ganska lång tid att gå igenom allt.

den hanteras tillsammans. Det är en
viktig poäng att lyfta fram med vår
verksamhet, att vi ser till att samförlägga projekt. När vi ska gräva ner
fiberkabel ser vi över behovet av att
uppgradera elnätet och gör det samtidigt. Det är verkligen en stor fördel
att göra allt vid samma grävning. Ett
plus är att vi får ett fräschare elnät lite
snabbare, även om det blir lite mer
tungrott eftersom planen för utbyte
av elnät är en längre process.

Vilken är projektgruppens uppgift?
– I projektgruppen samordnar vi alla
projekt inom alla produktområden.
Tidigare gjordes det för el, fiber och
värme var för sig, men nu har vi en
organisation där alla produktområ-

Vilka andra resurser har ni till
ert förfogande?
– När det gäller resurser är vi alltid i en
situation där vi konkurrerar med oss
själva för att vi har så många projekt.
Våra grävare och andra entreprenörer

– Jag var medveten om att det nyligen gjorts en större omorganisation
av bolaget. Som alltid vid den typen
av förändringar kan det vara en viss
oro i en grupp, och min tjänst har varit tillsatt av flera tidigare chefer. Mot
bakgrund av detta ser jag som min
främsta uppgift nu i det inledande
skedet att tillsammans med gruppen
skapa trygghet, vi behöver en stabil
grund för att skapa rätt förutsättningar för att kunna leverera våra tjänster
både internt och externt.

som vi använder har inte obegränsat
med resurser. Bara att tillgodose vårt
behov kan vara en utmaning för dem
och jag tror den här situationen kommer att fortsätta under hösten.
Vad ser du som den största
utmaningen framåt?
– Den största utmaningen är att sy
ihop nya organisationen och förbättra kommunikationen till våra kunder. En viktig ingrediens är att vi har
vuxit otroligt mycket och mängden
investeringar har ökat. Vissa planer är
preliminära och det kan hända saker
så att man behöver omvärdera, men
det är alltid bättre att ge ett tråkigt
besked till kunderna än att inte säga
något alls.

Foto: Veronica Bergström

Avdelningen Entreprenad har som
uppdrag att för infrastrukturägare,
entreprenadföretag, kommuner och
fastighetsägare som verkar i vår bygd
leverera byggnation och underhåll av
el och fiberanläggningar på ett enkelt,
effektivt och hållbart sätt. Vi är idag
ca 26 stycken distributionselektriker,
elkraftstekniker och fibertekniker.

Avdelningen utför el och fiberarbeten
i våra egna investeringsprojekt.
Mot Drift och Underhåll levererar
även avdelningen resurser för beredskap för felavhjälpning i vårt nät
samt våra externa åtaganden. Förutom det utför avdelningen besiktning
och utför förebyggande underhåll och
driftåtgärder på uppdrag av Drift och
Underhåll. Avdelningen utför även
externa uppdrag som underhåll av
vägbelysning i Leksands och Rättviks
kommun, serviceavtal mot industrin,
fibernät för fastigheteter och i samarbete med DalaKraft byggs och underhålls infrastruktur för snabbladdare.

både fiber- och elanläggningar.
– Just nu rekryterar vi personal till
avdelningen och söker arbetschefer
och mitt fokus just nu är att bygga
upp avdelningen, säkerställa ledningen, och definiera mål och uppgifter
för entreprenad avslutar Peder.

– Vi har resursmässigt tyngdpunkten
på el men vi levererar tjänster inom

”Min främsta uppgift är
att tillsammans med avdelningen skapa rätt förutsättningar för att kunna
leverera tjänster internt
och externt”
– Peder Löf

Foto: Veronica Bergström
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Styrelsen för
Dala Energi
Foto:Silja Bild

Jonny Jones

Åke Söderman
Styrelseordförande sedan 2000.

Ledamot.

Född: 1950
Invald 1999. Advokat på Advokaterna Söderman & Bergsten HB.
Ledamot i Åke Söderman
Invest AB, Föreningen Jarl u.p.a
samt suppleant i Dala Kraft AB.
Aktieinnehav direkt och genom
bolag: 10 500

Född: 1965
Ordförande
i Dalhalla AB och LRF:s
lokalavdelning i Rättvik.
Jonny Jones är lantbrukare sedan
1986, ledamot i LRF Dalarnas
styrelse.
Aktieinnehav: 1 625

Ledningsgruppen för
Dala Energi

Foto:Silja Bild

Ulrika Liljeberg

Fredrik Söderberg

Ledamot.

Ledamot.

Torsten Björ

Född: 1969
Kommunstyrelsens ordförande i
Leksands kommun sedan 2008.
Ulrika Liljeberg är jurist och
civilekonom och är tjänstledig
kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Falun. Styrelseledamot
i FORES stiftelse och ledamot i
Region Dalarnas direktion.
Aktieinnehav: 0

Född: 1972
Koncernchef och Verkställande
Direktör för Runsvengruppen AB
och dess dotterbolag som bedriver
detaljhandelsverksamhet via
varuhuskedjan ÖoB samt import
och lagerverksamhet via Runsven
AB. Mångårig bakgrund inom
den svenska detaljhandeln samt
apoteksbranschen.
Aktieinnehav: 2 000

Lars Erik Granholm

Karl Erik Hagström

Ledamot.

Ledamot.

Född: 1949
Civilingenjör på Chalmers i Göteborg. Egen företagare. Grundare
av partiet Kommunal samling i
Gagnef, ordförande i Gagnefsbostäder och tekniska nämnden
i Gagnefs kommun. Förste vice
ordförande i kommunstyrelsen i
Gagnef samt ledamot i Gagnefs
kommunfullmäktige.
Aktieinnehav: 7 186

Född: 1967
Studerat ekonomi på Stockholms
Universitet. Tidigare verksam
inom American Express. Verksam
i familjeföretaget Hagström under
hela yrkeslivet. Ordförande i
Älvdalens Besparingsskog, AB
Rots övre, ÄSI Kraft och ÄSI
Produktion. Ledamot i ett antal
andra kraftbolag.
Aktieinnehav: 0

Arbetstagarrepresentant Unionen
och Ledarna från november 2009
Född: 1957
Underhållsingenjör. Anställd i
koncernen sedan 1986. Torsten
Björ har tidigare arbetat med
arbetsledning vid och beredning
av byggnation av kraftledningar.
Aktieinnehav:14 375

Erik Olsson

Arbetstagarrepresentant
SEF sedan 2017
Född 1982
Utbildad installationselektriker
med egen behörighet.
Anställd i koncernen sedan 2016
innan dess 13 år inom elinstallation. Jobbar idag som distributionselektriker för Dala Energis
entreprenadavdelning.
Aktieinnehav: 800

Strömavbrott i Säter intervju med Christer
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Camilla Ollas Hampus
HR-chef
Född: 1980
Anställd: 1999
Utbildning: Ekonomistudier på
Högskolan Dalarna, 2002-2005.
Tidigare verksam på kundserviceavdelningen och
ekonomiavdelningen.
Aktieinnehav: 1 750

Peder Löf

Bengt Östling
Vd

Född: 1974
Anställd: 2013
Utbildning: Dataingenjör
Tidigare IT och Stadsnätschef
på Elverket i Vallentuna AB.

Kent Byman

Susanne Juhl

Kommunikation & marknadschef

Ekonomichef

Född: 1963
Anställd: 2014

Född: 1967
Anställd: 2010
Utbildning: Civilekonom,
Karlstads universitet.

Tidigare kommunikations
och marknadschef på
Sandviken Energi.
Aktieinnehav: 100

Joakim Berg
Chef Verksamhetsstöd

Född: 1976
Anställd: 2018
Utbildning: Elektroingenjör Elkraft.
Tidigare verksam som enhetschef
och projektledare inom automation
samt projektledare och konstruktör
inom fordonsindustri och tillverkande industri för lågspänningsutrustning och reservkraft.
Aktieinnehav: 0

Född: 1972
Anställd: 2017

Kjell Stålberg

Rebecka Olsson

Tidigare kundansvarig på Sogeti.
Aktieinnehav: 0

Produktägare Energi

Projektchef

Född: 1966
Anställd: 2017
Utbildning: Civilingenjör
Industriell ekonomi

Född: 1982
Anställd: 2017
Utbildning: Civilekonom.
Tidigare bland annat chef för leve
ransprojekt på del av ABB HVP.
Aktieinnehav: 0

Det var i november förra året som bland annat byborna
i Säters kommun drabbades av ett längre strömavbrott.
Christer Nilsson är arbetsledare och berättar om några
intensiva dagar.
Som arbetsledare jobbar Christer
Nilsson tätt tillsammans med driftledarna på Dala Energi. I en kritisk
situation kan dock organisationen
omorganiseras, och fler driftledare
och personal tillsattes än vanligtvis.
I den akuta fasen är arbetet helt
fokuserat på att kunderna ska få
tillbaka sin ström. Och alltsom oftast blir det efterdyningar av avbrott som behöver tas om hand.
– I november drabbades vi av ett
längre strömavbrott i framförallt Säters kommun. Det som låg bakom det
långa avbrottet var det kraftiga snöovädret. Snön tyngde ner grenar som
lade sig på ledningarna och orsakade

avbrott. Jag lade alla mina ordinarie
sysslor åt sidan, precis som de flesta
andra i organisationen.
Så här i efterhand reflekterar jag
också över vilket sammansvetsat
och samspelt team vi verkligen är,
och det är fantastiskt hur alla på
olika sätt bidrar. Jag vill verkligen
berömma killarna som var ute på
fältet och som under så svåra förhållanden kämpade på dag som natt.
– Vi är en digitaliserad organisation och i det läget var det oerhört
värdefullt. Vi kommunicerade över
verksamhetsorterna via Skype och
storbildsskärmar och hade täta av-

stämningar med varandra.

Kör försiktigt

– Det är lätt att känna sig otillräcklig och väldigt stressad när strömmen
inte kommer tillbaka till kunderna.
Men jag vill nog mena att vi alla gjorde allt som stod i vår makt och lite
mer.
– Historiskt sett har vi haft få avbrott
likt detta vi drabbades av före årsskiftet, men vädrets makter är inget
vi kan styra över. Däremot arbetar
vi alltid förebyggande, under våren
har vi lagt ner en del resurser på att
vädersäkra våra ledningar med helikopter, och att modernisera elnätet är
ett ständigt pågående arbete.

Varje år inträffar en mängd trafikolyckor vid vägarbetsområden. Många
av dessa olyckor hade kunnat undvikas om vi bara visade mer hänsyn och
förståelse i trafiken.
För en del av oss på Dala Energi är vägen en arbetsplats, och
vi rör oss alldeles intill trafiken. Därför ber vi dig att sänka farten,
för din och vår skull. På dalaenergi.se och vår facebooksida
kan du se filmen där Clara berättar om varför vi vill att du ska
köra försiktigt.
Christer Nilsson, arbetsledare på Dala Energi.

Foto: Veronica Bergström

Produktägare fiber

Född: 1971
Anställd: 2016
Ingenjör med inriktning kraft och
värmeteknik. Tidigare vice VD,
Falu Energi & Vatten. Arbetat
inom energibranschen med företagsledning, affärsutveckling- och
marknadsuppdrag till drift och
underhåll av kraftverk, både i och
utanför Sverige.
Aktieinnehav: 2 000

Entreprenadchef

Arbetat med affärsutveckling- och
marknadsuppdrag hos både större
och mindre energiföretag.
Aktieinnehav 0

Henrik Bernhardsson

Även förflutet som konsult och
produktutveckling inom FTTH,
Fiber To The Home, bland annat
på Ericsson.
Aktieinnehav: 0

Tidigare verksam som auktoriserad redovisningskonsult på PwC,
1998-2010.
Aktieinnehav: 0

Lars Erik Löf

Chef Drift & Underhåll
Född 1964
Anställd 2012.
Utbildning: Elkraftsingenjör.
Tidigare verksam inom
energibranschen både som
anställd och som egen företagare,
i olika ledarroller.
Aktieinnehav genom bolag: 3 500

22.

Dala Energibladet fredag 18 maj 2018

23.

Dala Energibladet fredag 18 maj 2018

SPORT

SPORT

Foto: Veronica Bergström

Lagkapten i Leksands IF Jesper Ollas tillsammans med Loke och Annelie Vikberg från Falun.

Foto: Veronica Bergström

Loke vann Ollas signerade matchklubba
Vi stöttar sportsliga evenemang
bland annat Leksands IF. I våra sociala medier har vi under året lottat
ut ett flertal unika gåvor signerade
Jesper Ollas. Men före jul fick vi en
vinnare vårt hjärta klappar lite extra för.
Att stötta föreningslivet är en självklarhet för Dala Energi. Och att inspirera fler människor till en sundare
livsstil gör vi delvis genom att vi stöttar
föreningslivet i vår bygd. Vi har under
året stöttat Leksands IF genom bland
annat matchvärdsskap och genom

vår spelare Jesper Ollas. Med hjälp
av Jesper har vi under året genomfört
ett flertal utlottningar av fina priser.
Vid juletid genomförde vi en utlottning på facebook riktat till
enbart barn i åldrarna 0-14 år.
Julklappen som lottades ut var biljetter till en hockeymatch, samt ett
möte med Jesper Ollas där vinnare fick en signerad matchklubba.
Tävlingen blev omåttligt populär i
sociala medier och vinnaren blev
till slut Loke Vikberg, 8 år, från Falun som tillsammans med mamma

Annelie Vikberg efter matchens slut
fick följa med Jesper Ollas in i omklädningsrummte och träffa spelarna och få en signerad klubba.
Dagarna innan matchen var pirriga
för Loke som knappt kunde sova på
hela veckan och mötet blev lyckat.

EM i golf för
golfande
medarbetare

Den andra juni invigs skejtparken, då även Sveriges största skejttävling Betongcupen kommer till Siljansvallen.

- Vi är så peppade!

EM som i det här fallet betyder
Elverksmästerskapen i golf.
Vårt engagemang för föreningslivet
är stort och varierande. I och med
vårt samarbete med Säters GK, Gagnefs GK, Leksands GK, Rättviks GK
och Tällbergs GK så kom idén upp
om ett mästerskap bland medarbetarna på Dala Energi.
Anledningen var också det stora antalet aktiva golfare vi har inom bolaget. Golf är ett trevligt sätt att träffas
på och bekanta sig med kollegor från
olika arbetsområden inom Dala Energi och Dalakraft som också ställde
upp med tre spelare.

- Tusen tack Dala Energi. Loke fick ett
minne för livet och är såå glad över
denna upplevelse!! Ollas klubba är
uppsatt på väggen hälsade mamma
Annelie efter tävlingen.

Foto: Veronica Bergström

Tretton spelare var med och kämpade om trofén och det var här det gjordes upp om den åtråvärda pokalen
”EM i Golf ”, vilket betyder Elverksmästerskapen i golf.
Tävlingen spelades på olika dagar, vid
fem tillfällen under juni till augusti.
Vinnaren av EM i Golf blev till slut
Gustaf Sörlin. Samma resultat som
Sven-Olov Mörk, men då Gustaf har
lägre handicap så säger regeln att segern tillfaller den med lägst handikapp.

– Vi presenterade en tydlig idé och
ett genomtänkt upplägg, vilket gjorde det enkelt för kommunen och de
övriga ﬁnansiärerna att förstå vad
det är som vi vill åstadkomma, säger
Mattias Gyllenhak Liss ordförande
i Leksands extrema idrottsförening.
Han berättar att allt ﬂer börjar skejta;
barn, unga och lite äldre. Tjejer och
killar. Enligt Mattias handlar det ökade intresset, förutom att sporten är så
kul, om att alla inte känner sig hemma i de etablerade klubbarnas organi-

serade träningar på fasta tider.
– Många ﬂyr föreningslivet eftersom
de tycker att det är alltför uppstyrt.
Dessutom avskräcker klubbarnas tidiga elitsatsningar bland barn och unga.
Trenden ser likadan ut i hela landet.
På de orter där det ﬁnns en skejtpark
är parken en naturlig mötesplats för
spontanidrottande barn och vuxna.
Till sommaren sker ett stort evenamang
i skateparken då tävlingen Betong
cupen avgörs i Leksand. Den andra

juni är datumet att lägga på minnet, då
sker både invigningen av parken samt
Betongcupen.
- Vi är alla så väldigt peppade att få
klar parken nu, och ser fram emot
de event och tävlingar vi ska ha i
sommar. Vi kommer ju också ha ett
skatecamp veckan efter midsommar
som komer bli väldigt kul, med skejtare från hela världen. Vi hoppas att
så många som möjligt vill komma
och titta, inspireras och testa att skejta avslutar Mattias.

Foto: Veronica Bergström

Ljus framtidssatsning
för hela Siljansbygden

Stark energi och laganda i Leksand Lumberjacks
Baseboll är en sport som får lite
eller inget medieutrymme alls
i Sverige. Men i stora delar av världen är sporten jättestor: 35 miljoner
registrerade spelare kan jämföras
med ynka 1,8 miljoner registrerade
hockeyspelare i världen.
– Vår klubb, Leksand Lumberjacks,
har drygt 200 medlemmar varav 100
licensierade spelare från sju år och
uppåt, berättar Per Strid, kassör i
Leksand Lumberjacks.

Foto: Lars Dahlström

I sommar står skejtparken vid Siljansvallen i Leksand
redo för invigning och redan till sommaren väntas
Sveriges största skejttävling och ett skejtcamp.

– Den förhållandevis lilla klubben
som inte har några anställda drar
idag runt en imponerande verksamhet på enbart ideella krafter:
två seniorlag, två juniorlag och en
ungdomsverksamhet med ett fyrtiotal spelare. Varje sommar anordnas
dessutom en fem veckor lång sommarskola i klubbens regi.

Klubben har alltid haft starka band
till USA. Den amerikanska energin
och positivismen är några av klubbens signum och de spelare som gästar Leksand varje år har viktiga och
fostrande roller som förebilder.
– När vi värvar coacher/spelare som
dels ska passa in i klubben dels här i lilla
Leksand, tittar vi inte bara på deras kvaliteter som spelare, utan lika mycket på
deras personlighet och mognad. Under
de senaste åren har Leksand Lumberjacks till största delen bestått av elitspelare, men i år har detta ändrats. Allt
fler barn och ungdomar har nämligen
börjat upptäcka sporten.
– Den positiva stämningen i klubben
smittar av sig på barn och ungdomar
som följer med sina kompisar för att
titta. De får låna en handske, testa att
kasta och de får lära sig hur de ska slå

och springa.

Den nya belysningen i IK Jarls elljusspår i Rättvik är nu tänd. En
större investering har gjorts inom
belysning och konstsnö, och nu kan
skidåkare och motionärer glädja sig
åt ett rejält lyft i hela anläggningen.

– Våra ledare försöker förmedla att
det är viktigare att ha kul än att vinna. Kortsiktigt elittänkande funkar
inte i den här sporten eftersom det tar
många år att bli en riktigt bra spelare.
För den som vill se baseboll och
softboll på tv är utbudet stort
i amerikanska tv-kanaler, men tyvärr
sänds de flesta matcherna nattetid.
Den som kommer och tittar på Leksand Lumberjacks matcher i Leksand
får mycket hjälp av speakern som
hjälper till att förklara vad det är som
händer på planen.
– Och man ska absolut inte vara rädd
för att ta kontakt med någon av oss
åskådare. Jag lovar att vi alltid hjälper
till att förklara, så att nykomlingar får
hjälp att förstå spelets alla finesser,
välkomnar Per.

Text: Ewa Brobäck

Upptakten till investeringen var när
Rättviks kommun beslöt sig för att
rusta upp sitt motionsspår på 5 kilometer med ny belysning. Samtidigt
tog IK Jarl:s styrelse ett beslut om att
även rusta sitt eget 2,5 kilometersspår.
Det gamla elljusspåret med trästolpar
och luftledning behövde fräschas upp
och belysningen i spåret behövde bytas ut till moderna LED-lampor.

Foto: Veronica Bergström

Projektet började under hösten, och
i början på december tändes lamporna. En av delarna i upprustningen
gällde belysningen i elljusspåret. Det
gjordes en nyproduktion av tre belys-

Anders Bergstedt, styrelsemedlem
i IK Jarl, har varit en nyckelperson i
projektet och en av länkarna mellan
Dala Energi och föreningen. Han berättar om beslutet som jobbats fram
ifrån styrelsen och även om det goda
samarbetet med kommunen.

säsongen. Under tidigare säsonger
har föreningen skött snöläggningen
ideellt, vilket har varit ett tungt jobb
för en förening att sköta under kyliga
nätter. Så investeringen i elen och den
nytillsatta tjänsten med konstsnön
är en gemensam satsning i att höja
nivån. Nu har föreningen och kommunen tryggat upp konstsnön under
fyra månader och säkrat belysningen
för lång tid framöver.

- Vi visste att elsäkerheten sprack
och det gällde hela anläggningen.
Som förening har vi ett ansvar, och
vi var tvungna att ta ett större grepp
och fräscha upp anläggningen. Det
är vi skyldiga våra medlemmar, kommunen och motionärerna helt enkelt,
säger Anders.

- Vi är otroligt nöjda med resultatet.
Vi ser fram emot den här fantastiska
belysningen under säsongen. Det här
är något vi gör för alla medlemmar
och Siljansbygden och just nu ser vi
en stor ökning bland skidintresset
bland ungdomarna vilket gläder oss
oerhört, berättar Anders.

ningsmaster på själva stadion och den
befintliga masten fick en renovering
där man även bytte strålkastare.

Samtidigt togs även ett beslut om
att anställa en projektledare under
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Björborevyn
i hetluften
sedan 1952
När revylokalen brann ner till grunden i slutet av 1980-talet, trodde
många att det var slutet för Björborevyn. Men Björboborna i allmänhet, och revygänget i synnerhet,
ville annorlunda. Tack vare de populära revyföreställningarna fanns
det pengar i kassan och några år
senare kunde en ny lokal med servering, scen, läktare och loger invigas.
IOGT- och revylokalen är en viktig
samlingsplats för Björboborna.
– Revyn sätter inte bara Björbo på
kartan, utan den är också en förutsättning för samlingslokalen, som
används flitigt i samband med olika
slags möten och sammankomster, berättar revyräven Christer Gruhs som
har varit engagerad i produktionen i
många år, både på och utanför scenen. Den första ”kabarén” sattes upp i
samband med en nyårsvaka 1952 och
sedan dess har det rullat på, med några få avbrott.

Kalle Moraeus uppträder på Dala Energis årsstämma.

Foto: Lars Dahlgren

Musiken är hans språk,
nu vänder han notblad igen
Kalle Moraeus har lämnat programledarrollen efter publiksuccéer som Körslaget, Moraeus med mera och Så ska det låta.
Nu är han först och främst musiker igen, en roll där han trivs
allra bäst. Med nytt skivbolag, ny producent och medverkan i
Skavlan, Renées brygga och Melodifestivalen vänder han notblad på nytt.
Snart är sommaren här igen och det
betyder turnéer. I juli blir det Dalhalla, en arena som Orsasonen Kalle
Moraeus känner mycket väl.

– Jag var med på invigningen och vi stoppade den, faktiskt.
Det regnade otroligt mycket och jag
var skyddsombud på ”filharmonin”.
Virvelvindar kom ner i gropen så att
stenklumparna som höll tältduken
flög in mellan basfiolerna. Det var

Genom åren har Kalle Moraeus samlat
på sig massor av instrument, lättare
att räkna som utrymme i en container än i antal, konstaterar han leende.
Men vissa instrument betyder mer än
andra.
– Ja, jag har två stycken fioler som
har följt mig hela livet, en är från en
TV-inspelning från 1972 i Skräddar-Djurberga fäbod uppe i Orsa,
när jag är nio år. Den fiolen är ett
väldigt bra bruksinstrument som jag

använder varje dag nu. När jag senare utbildade mig till violinist fick jag
en klassisk fiol, den har min dotter
idag. Det är klart att det finns djupa
relationer till instrumenten, de är en
förlängning av ens kropp.
Under sin långa karriär har Kalle
spelat med många storheter, däribland Arne Domnérus och Rune
Gustavsson.
– Då var man en lillpojk i sammanhanget kan man säga, säger han och
småler. Och det var nära att han fick
spela med världsartisten och pianisten
Victor Borge, även utsedd till världens
roligaste man av New York Times.
– Victor Borge var en stor inspiration
och han gjorde en resa som ingen
annan, flydde från nazismen och var

Victor Borge var ett stort föredöme
inte bara för att han var bra, han spelade också in alla sina konserter och
direkt efteråt skulle han ha upp bandet på hotellrummet för att lyssna
igenom hela giget, till och med det
sista giget han gjorde. Det gick aldrig
på rutin, han hade en enorm tajming.
Hemma i Orsa snickrar han gärna,
eller sticker till Grönklitt, för längdskidåkning är en stor passion i livet.
Han passar också på att se så många
Leksandsmatcher han kan.
– Även som artist kan man göra andra saker, säger Kalle och flinar. Jag är
lite hockeytaggad nu eftersom jag ska
åka till Nashville och se Filip Forsberg spela. Vet du, han kommer hem
till Leksand varje sommar, lägger ut
en masonitskiva och skjuter femtusen skott. Det är så du blir en stjärna,
förklarar han och sätter på sig kepsen.
Med tanke på den tid Kalle lägger ner
på sin musik, är det en perfekt beskrivning av honom själv.

Det ekonomiska överskottet lägger
grunden för kommande produktioner och till drift och utveckling av
den fina lokalen. I fjol arrangerades
en revyskola för barn och ungdomar
för första gången.
– Vi arbetar med långsiktiga mål, som
att producera en ”lilla Björborevyn”
någon gång i framtiden. Vi tittar också på hur vi kan handikappanpassa
våra lokaler så att funktionshindrade
också ska kunna stå på scenen och
göra insatser i revyn berättar Eva Östling, revyns producent och regissör.
Björborevyn får godkänt inte bara av
hemmapubliken och de tillresta, som
troget återvänder till Björbo när det
är revydags. Sommaren 2016 vann
Björborevyn revy-SM med numret ”Mörka vatten”. Låten i original
är klassikern ”Bridge over troubled
water”, men i Björborevyns version
handlade om den oförglömliga händelsen när flottbron i Gagnef kraschade sedan en lastbil hade försökt ta sig
över den året innan.
Text: Ewa Brobäck
Foto: Lars Dahlström

– Det blir en konsert med mitt band
Hej Kalle och flera gästartister. Orsa
Spelmän, Tommy Körberg och Good
Harvest ska vara med, och vi jagar
fortfarande någon artist. Vi vill hitta
den där riktigt bra idén och det kommer att bli väldigt fint, säger han och
delar med sig av ett speciellt minne
från Dalhalla.

så fuktigt att instrumenten slutade
fungera, och tjejerna i orkestern satt
i silkesklänningar och grät. Vi spelade fram till paus, sedan sade jag och
huvudskyddsombudet att vi måste
bryta, det här är för farligt. Det var en
mardröm, berättar Kalle och ryser vid
minnet.

under många år USA:s högst betalda
artist. Det var väldigt nära att jag och
Bengan Jansson (dragsspelare i duon
Kalle & Bengan) skulle få spela med
honom, men han hann tyvärr dö innan.

För att locka en yngre publik, och för
att säkra tillväxten i ensemblen, jobbar revymakarna med att utvecklas
och att ha antennerna utfällda för att
fånga upp trender och frågeställningar som ligger i tiden.

Stiko Per stegar vidare i sitt kall
Stiko Per Larsson har aldrig gett
upp sin artistdröm, och för några år
sedan började karriären äntligen ta
fart. Den 10 februari ställde han sig
på Melodifestivalscenen i Göteborg,
men fick nöja sig med en sjätteplacering i deltävlingen.
– Självklart ville jag gå längre, men jag får vara nöjd med
det här. Och att medverka
i ”Mello” har stärkt mig som artist, säger han om sin placering.
Fötterna har kanske varit lika viktiga för Stiko Per Larssons framgångar
som rösten och hans andra talanger.
Sedan 2007 har han genomfört elva
vandringsturnéer genom Sverige, och
det var tack vare dessa som publiken
och medierna så sakteliga började få
upp ögonen för honom. 2008 kom det

första av hittills fem album.

och några spelningar. Äntligen hade
jag hittat ett hörn som bara var mitt.

Att Per började vandra hänger ihop
med att han råkade träffa Falufotografen Trons Lasse Mattsson, en
av de drivande bakom de så kal�lade Storvandringarna på den gamla
Dalkarlsvägen mellan Dalarna och
Stockholm.
Han började närma sig trettio och
kompisarna hade karriärer, några
hade till och med börjat bilda familj.
Per spelade fortfarande gratis på klubbar och försörjde sig på ströjobb. Samtidigt började han känna sig alltmer
vilsen i Stockholm, dit han flyttade
2002 för att lära sig musikbranschen.

De två första etapperna, mellan Rättvik och Falun, gick an
för den otränade och ensamme vandraren i Leksandsdräkt med gitarren
på ryggen. De fyra milen mellan
Falun och Långshyttan blev en mardröm. Efter tio timmar var han framme. Men precis som med karriären
fanns inte tanken på att ge upp med
bland alternativen – Någonstans, mitt
i all förvirring, har jag alltid känt en
stor inre trygghet, att det är det här
jag ska hålla på med. Det är lite svårt
att uttrycka, men det jag gör känns
nästan som ett kall, förklarar han.

– Det kostar kraft och energi att känna sig rotlös. Vandringarna gjorde att
jag började få lite uppmärksamhet

Idag, mer än tio år efter den första
vandringen, är han nästan glad över
att ”vägen” har varit både lång och

Foto: Lars Dahlström

Anna Ihlis
tonsätter Erik
Axel Karlfeldt

krokig. Att vandra långa sträckor och
att möta publiken i alla möjliga sammanhang – och ibland ingen publik
alls – har lärt honom vem han är och
var hans gränser går.
Under de första vandringarna spelade han bara för mat och husrum. Det
var 2012 som han började samla in
pengar för SOS Barnbyar.
– Jag behövde en ny utmaning och
ville fokusera på något utanför mig
själv. Och sedan jag blev pappa har
jag blivit väldigt ömhudad när det
handlar om utsatta barn.
Turnén i somras gjorde Per till minne av en pojke som fick cancer och
dog när han bara var fem år.
– Jag fick höra hans historia och den
gick rakt in i hjärtat. Text: Ewa Brobäck

Vår kundtidning
Synergi

Redan som femåring skrev Anna Ihlis sin första dikt, en tidig debut som
kulturarbetare. Efter flera skivsläpp,
hyllande recensioner och turnéer är
hon snart klar med ett mycket personligt projekt – sin tolkning av diktaren Erik Axel Karlfeldt.
– Vilka dikter jag har valt att tonsätta
är nästan en slump. När jag varit med
om något i livet har jag hittat det i
hans ord. Och verkligen inte bara lite
grann, utan väldigt mycket.
Det finns en dikt som heter “Gratulation” som han skrev till sin dotter
Anna när hon fyllde ett år. Jag själv var
i småbarnsperioden och Astrids dop
närmade sig. Karlfeldt hade haft ett år
med sitt barn, jag hade haft åtta månader med mitt, och i dikten skriver han
”fyra själar och tre små rum, det är ditt
imperium”. Det är så fint, att beskriva
ett barns liv med ord som är så vackra. Jag har gjort dikten som en sång till
Astrid, med en kör av alla som var på
dopet, berättar Anna.

Synergi betyder samverkan mellan
olika faktorer – som organisationer
eller människor – där resultatet är
större än summan av varje enskild
dels verkan. Synergi rimmar dessutom på energi – det som Dala Energi
levererar varje dag.
De fyra tidningarna som givits ut har
alla innehållit aktuella notiser och reportage, kunskap och kuriosa, kundoch verksamhetsinformation samt
inslag från de kommuner där Dala
Energi verkar.

– Det finns också en låt som heter
”Avsked” och den handlar verkligen
om min farfar, som gick bort i april.
Han var den som presenterade Karlfeldt för mig, och han läste dikter ur
huvudet fram tills han dog. Kontentan i dikten är ”allt som våren framskred, ditt liv smalt bort som snö,
men du bjöd mig glatt ditt adjö”. Det
tog lång tid innan jag klarade av att
tonsätta den och jag tänkte skriva en
ganska ledsen hymn, men det visade
sig att jag var arg för att min farfar
hade dött, jag var inte ledsen, så låten
blev något helt annat. Låten har en
sorg och är jättearg, men också glad,
för min farfar var levnadsglad. Jag
hann spela in honom när han läser
Karlfeldt utan att jag bett honom och
det finns med på skivan, så genom
honom har jag en relation.

På det här uppslaget hittar du ett urval ifrån artiklar vi publicerat, vill du
läsa dem i sin helhet finns de i Synergi
eller på vår hemsida.

50%

av våra kunder läser varje
nummer av Synergi.
Foto: Marit Bergelin Ilis
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Den första filminspelningen i
Sverige äger rum.

Det året då
Dala Energis
historia började.

VEM ÄR
PERSONEN

Stått på scen
och talat om lejon
och gaseller i New
York, Falun och
Rättvik.

Uppvuxen på
palt äter nu
gärna klabbe.

Har bytt från
LHF till LIF.

Vill gärna
göra Lite Mer.

Personen är
vd för Dala Energi.

Född 1963 i Mora.

Han är ättling
till Carl von Linné.

Tidigare programledare på Så ska
det låta.

Han pryder omslaget
på senaste Synergi.

Uppträder
på årets bolagsstämma.
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Kan du hitta orden?
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Förodla:
Så ute direkt:

KALIUM

2 poäng

Sommarens blommigaste blomma - så här sår du solrosen

©MEDIAKRYSS
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Fjärrvärme, Elnät, Fibernät, El, Energi,
Dalarna, Bygden, Lokalt, Lite mer, Hållbart, Leksand, Rättvik, Gagnef, Säter

5 3
7
6
1 9 5
9 8
6
8
6
4
8
3
2
7
6
2 8
4 1 9
8
7

KYSST
3 AKTIVERAR
APPARAT

4 poäng

Sudoku
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Oscar Wilde
släpps ur fängelset.
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Madagaskar
blev detta år en
egen koloni.
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Vilket
VAR året?

Bram Stoker
publicerar skräckromanen Dracula.

VEM ÄR
KÄNDISEN
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Tre nötter att knäcka, hur
många poäng får du ihop?

Rätt svar: 1) 1897, 2) Bengt Östling, 3) Kalle Moraeus

FATTAR EN SÅKASTA OFTA
SLAG- DAN VILL
MED
LJUS PÅ KOKVRÅ FÄRDIGA MAN FÅ I
BÖNDER VÄDRET
1
KAN
HUND
FÅ HÖRA
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• Fyll en kruka med 2/3 gödslad blomjord och näringsfattig såjord på
toppen och vattna så att jorden är fuktig

• Stötta blomman med en blompinne
• Det går bra att så ute direkt men då måste jorden vara tillräckligt
• Låt solrosen stå svalt och ljust
varm (maj/juni), helst runt 20 grader.
• När solrosen har blivit någon decimeter hög kan du ställa ut den under
• Tryck ned fröerna cirka 1 centimeter djupt och med tre cm
dagtid, så den vänjer sig. Men glöm inte ta in igen under nätterna.
mellanrum. Täck sedan över med jord.
• Från sådd till blom tar det ungefär 2,5 månad.

• I början av juni är det tillräckligt varmt för att kunna plantera ut den.

• Glöm inte att vattna och ge lite extra gödsel i juli.

• Se till att jorden är gödslad och plantera med cirka 40-50 cm mellanrum
• De trivs i soligt läge och behöver näringsrik och fuktighetshållande jord

Vi

Potatisomelett

med gravad lax och brynt smör

För 5 personer
- 700 g potatis
- 30 g smör till sautering
- 600 g purjolök, skivad
- 1 citron, rivet skal
- 6 ägg
- 1 dl vatten
- ½ dl finskuren dill
- Smält smör till stekpannan
- 1½ dl brynt smör
- 1½ dl finskuren gräslök och dill
- 150 g gravad lax, tunt skivad
- 1 citron, klyftad
- Salt, havssalt, svartpeppar

Du är ny på
Dala Energi.
Hur trivs du?
Vi har under året ökat med
sju medarbetare.

Elin Haglind, 41, Säljstöd, Borlänge

– Jag trivs bra! Känns konstigt att jag snart har
varit här i ett år redan, tiden går fort när man
har roligt och mycket att göra.

Att äta mer växter och mindre kött är inte
bara klimatsmart, det är också bra för din
hälsa. Olika typer av kött påverkar miljön
och djurens välfärd på olika sätt.
På wwf.se finns många recept på nyttiga,
goda och klimatsmarta rätter.

Peder Löf, 41, Entreprenadchef, Rättvik
– Jag tycker Dala Energi är en fantastisk
arbetsplats och ser fram emot våra framtida
möjligheter.

Veronica Bergström, 37, Kommunikatör, Borlänge

– Jag trivs så bra. Tillsammans med trevliga
kollegor så kämpar vi varje dag för att leverera
en kundupplevelse som är lite mer.

Vi bygger mest fiber i Dalarna
Allt fler inser fördelarna med fiber. Nedanstånde grafer visar andelen kunder i
Dalarna som valt att ansluta sig till Dala Energis fibernät.

69%
Leksands
kommun

Johan Norling, 36, Elkraftingenjör, Mora

– Jag trivs väldigt bra, jag har roliga och
utmanande arbetsuppgifter där jag känner
att jag ständigt utvecklas.

55%
Säters
kommun

Kjell Stålberg , 52, Produktägare energi, Hedemora

– Alla kompetenta och trevliga medarbetare
tillsammans med spännande arbetsuppgifter
och bra arbetsverktyg gör att jag trivs utomordentligt bra på Dala Energi.

Gör så här:
Skala och skiva potatisen tunt och låt den svetta i stekpanna under lock i lite smör tills potatisen är nästan mjuk.
Svetta purjolöken separat i lite smör tills den är mjuk.
Smaka av med salt, peppar och citronskal.
Vispa ihop ägg och vatten. Smaka av med salt och peppar.
Blanda i potatis, lök och dill. Värm upp en ugnsfast stekpanna och pensla med smör. Häll i smeten och fördela
blandningen jämt.
Stek hastigt på spisen och baka sedan klar i ugn på 200
grader tills puddingen har stannat och fått färg på ytan.
Servera med brynt smör, hackade örter, lax, citron att
pressa över och lite havssalt.

60%
Rättviks
kommun

28%
Gagnefs
kommun

