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Synergi är ett magasin
från Dala Energi.

KENT BYMAN, KOMMUNIKATIONSCHEF DAL A ENERGI

Kommunikation i alla 
väder. Idrott och kultur har alltid varit viktigt i vår bygd, och det har 

återspeglats i Synergi. I det här numret besöker vi succéförfattaren 
Hanna Blixt i Insjön, lika produktiv som sitt namn. Under drygt tre 
år har hon gett ut sju böcker, och fler är på gång. Nu drömmer hon 
om att få se någon av berättelserna på vita duken. Vi träffar också 
hockeyliraren Mattias “Kolan” Karlsson i Leksands IF.

Än en gång har vi gjort vår resa genom kommunerna och besöker 
den här gången vackra Vikarbyn, där drivkraften är hög och besöks- 
näringen blomstrar. I Gagnef lockar Ottilia Adelborgmuseet med 
fantastiska samlingar av måleri, illustrationer och unika föremål ur 
dalakulturen. Nätverket TjugoSomSkapar i Siljansnäs samlar kreativa 
företagare i ett branschöverskridande nätverk för att utveckla både 
företagandet och hela samhället. Slutligen fyller vi magarna hos  
Gåfood i Säter, som lagar god mat från grunden och levererar tusen-
tals matlådor till dalfolket varje vecka.

Vi berättar också om det omfattande arbetet med att byta till nya, 
smarta elmätare hos alla våra 33 000 kunder, om Dala Energis nya 
hållbarhetsforum och målet med att uppnå ett cirkulärt tankesätt. 
Vår vd Bengt Östling reflekterar över vår fantastiska bygd, och om  
hur vår mänskliga hjärna fungerar. Sist men inte minst, hur ett examens- 
arbete ledde till anställning får du veta i artikeln med Fredrik Nyman. 
Trevlig läsning!

Många av Dala Energis medarbetare arbetar utomhus. I stekande 
sol, regn och rusk, och ibland i storm, håller de anläggningarna och elnäten 
i trim, så att du och din familj har ljus och värme i ditt hem. Det är tur 
att det finns bra arbetskläder. Inom kommunikation är vårt “paraply” 
de rutiner och kanaler vi har, så att vi kan informera om nyheter och 
driftavbrott som ibland ändå sker. Och få återkoppling från er kunder.



3

INNEHÅLL
S Y N E R G I  Ä R  E T T  M A G A S I N  F R Å N  D A L A  E N E R G I

Ansvarig utgivare: Bengt Östling, vd, Dala Energi.
Redaktion: Kent Byman, Veronica Bergström, Lars Dahlgren, Tommy Dahlgren, Elin Edenå, Mikael Granlund, Johan Pellas,Lars Dahlström och Viggo Lindberg. 

Foto: Lars Dahlgren, Lars Dahlström, Linda Axelsson och Veronica Bergström. Form, layout och produktion: Splitz. Tryck: Brandfactory. Oktober 2019.
Dala Energi, Övermovägen 15, 793 26 Leksand, tel: 0247-738 00, e-post: info@dalaenergi.se, hemsida: dalaenergi.se

2 Om Synergi

14

12

10

8

God mat i Säter

Skapar i Leksand

Gagnefs arv

Kraften i Rättvik

23 Extern tillväxt 25 Mattias �lyttar inte 28 Kontaktinformation

!

4 Bengt om vår bygd 5

6 Nyanställd

18 Hanna Blixt 22 Hållbarhet17 NKI-undersökning

16 Nya elmätare

Sociala medier



4

Har ni tänkt på 
vilken fantastisk 
bygd vi lever i?

Vi får uppleva omväxlande årstider, vi har politisk 
stabilitet och nästan total avsaknad av naturkatastrofer. 
Dalarna och Sverige är en del av världen som är under 
stor förändring, och våra liv förändras i snabbare takt 
än tidigare i människans historia. Långsiktigt får vi det 
hela tiden bättre, även om vi kortsiktigt ibland 
upplever att mycket bara blir sämre, vi mår inte på 
topp hela tiden.

En av mina personliga favoriter bland årets sommarvärdar i Sommar 
i P1 var läkaren, psykiatrikern och författaren Anders Hansen som 
med sina böcker Hjärnstark och Skärmhjärnan blivit en populär 
expert på hjärnan och dess funktioner, och hur den responderar på 
motion. Hans sommarprat tog avstamp i hur vår värld, hur naturlig 
den än kan kännas, är märklig för oss. Detta eft ersom våra hjärnor är 
utvecklade för ett helt annat liv än det vi lever just nu, med städer, 
skärmar och elskotrar. På sitt pedagogiska sätt beskrev Anders hur 
våra hjärnor fortfarande är anpassade för ett liv som jägare och samlare, 
med alla hot och faror som det innebar. Så kanske är det så att vi är 
genetiskt programmerade till att inte må toppen hela tiden? Steg för 
steg förklarar han sedan hur fysisk aktivitet, sömn och sociala 
relationer är helt avgörande för vårt mående. Och hur vi med våra 
smarta hjärnor har byggt bort mycket av det som egentligen är naturligt 
för oss – och som skulle kunna få oss att må bättre än vad vi gör. 
Utvecklingen av energilösningar och digitala kommunikations-
lösningar kommer att fortsätta, där social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet ständigt ska beaktas för att vi ska må så bra som möjligt. 

I vår senaste kundundersökning svarade 97 procent att de upplever 
leveranssäkerheten som ganska bra eller mycket bra. 88 procent vill 
också få störningsinformation via SMS, vilket gör att vi prioriterar 
utvecklingen av den servicen till våra kunder. I samma undersökning 
svarade hälft en att de var intresserade av att i framtiden investera i 
solceller, vilket är en kraft ig ökning mot tidigare undersökningar. 

Vd Bengt Östling

Detta tillsammans med det ökade intresset för laddbara fordon och 
övrig ökad elanvändning, gör att det kommer att ställas stora krav 
på vårt elnät. Men också på ett bra kommunikationsnät för att bygga 
smarta lösningar som hjälper människor och företag att leva och 
utvecklas i vår bygd, på ett enkelt, eff ektivt och hållbart sätt. En del 
av utvecklingen gör vi själva och andra delar gör vi tillsammans med 
andra, själv är inte alltid bäste dräng. Ett nytt samarbete är på 
värmesidan, där vi slår ihop värmeverksamheten i Rättvik och 
Leksand och planerar att ta in Värmevärden som partner för att 
utveckla kunderbjudandet. 

Inför 2019 lämnade vi vårt elnätspris oförändrat, under tidigare år 
justerade vi våra elnätspriser. Mycket, kanske vissa kunder tycker. Men 
varje krona har gått till att investera i våra nät för att öka leverans-
säkerheten och möjliggöra energiomställningen, ett arbete som också 
fortsätter under kommande år. Vi justerar nu elnätspriset från 1 januari 
2020, för den allmänna kostnadsutvecklingen under två år, med +3,7 
procent. För en villa med 20 A säkring och som förbrukar 20 000 kWh 
ökar elnätsavgift en med cirka 23 kr/månad. Vår långsiktiga prognos 
är att elnätspriset kommer att följa den allmänna kostnadsutvecklingen 
i samhället. 

Vi ser fortsatt stigande energipriser, både för el och biobränsle, vi justerar 
därför fj ärrvärmepriset med +1,3 procent från 1 januari 2020. För ett 
småhus som förbrukar 25 000 kWh fj ärrvärme innebär det en ökad 
kostnad med cirka 25 kr/månad.

Är då våra produkter och tjänster prisvärda, väl värda det begärda 
eller erlagda priset? Två tredjedelar av våra kunder tycker att vi är 
värda vårt pris, men målbilden är att alla kunder ska uppleva oss som 
prisvärda. För att nå dit ska vi leverera med hög kvalitet, ge en kund-
upplevelse som är lite mer, sträva eft er stabil och förutsägbar pris-
utveckling över tid, med långsamma fl uktuationer. Vi har börjat resan 
och kommer aldrig sluta sträva eft er att göra Lite Mer för bygden!
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Synergi byter form
Du håller nu det sista numret av Synergi – i denna form 
– i din hand. Efter sju fantastiska nummer väljer vi nu att 
fortsätta vår kunddialog på ett förnyat sätt, bland annat i 
våra digitala kanaler.

På vår resa har vi besökt många av våra kunder och företagare, som 
öppnat sina dörrar och låtit oss ta del av sina berättelser. Vi har följt 
våra medarbetare i vått och torrt. Och vi har fått både uppmuntran 
och förslag på förbättringar från våra trogna läsare. Ett varmt tack till 
er alla – och på återseende inom kort.

Följ oss på sociala medier

Vinn en bok

Nej, det orkar jag inte tänker du kanske. Och det är klart att vi förstår det på sätt och 
vis, varför ska du följa Dala Energi? Är vi så sugna på att synas? Vi lovar – det handlar 
inte om att vi vill söka bekräftelse och “likes”. Det är inte därför vi vill ha fl er följare. 

Anledningen till att vi tycker att det viktigt att 
ni följer oss på Facebook eller Instagram beror 
egentligen på en enda sak. Våra sociala medier 
är där vi snabbast lägger upp information 
som är viktig för just dig. Det kan handla om 
planerade eller oplanerade drift störningar. Tänk 
dig att du kommer hem eft er en lång dag, tar av 
dig jackan och går in i köket och tänder lampan. 
Den funkar inte. Du testar andra lampor, 
ingenting fungerar. I en sådan situation är det ju 
skönare att få veta varför det inte fungerar, och 
när det kommer fungera igen. Men det är inte 
bara sådant vi pratar om, det kan vara roliga 

saker också. Som till exempel event eller festivaler 
som händer i vårt närområde. Ibland utlyser 
vi tävlingar, där du har chansen att vinna fi na 
priser. Vi tror på en direkt kommunikation. Att 
det ska vara enkelt att få kontakt med oss, och få 
reda på vad som händer bakom kulisserna. Det 
blir smidigare för dig, och roligare för oss att gå 
till jobbet. Det är mötet med människor som är 
det intressanta med det här arbetet, och samtalet 
som uppstår. Så var inte en främling. Följ oss 
på Facebook och Instagram och skriv gärna en 
kommentar eller en fråga – vi lovar att svara så 
fort vi bara kan.

Följ oss på Facebook och ha chansen att vinna en bok av den hyllade författaren Hanna 
Blixt. Tre lyckliga vinnare får ett signerat exemplar av Styx märke, som är den första delen 
i serien Sagofallen, direkt hem till brevlådan. Vill du veta mer om Hanna fi nns det en 
spännande intervju i det här numret.

Så här gör du:
1. Följ oss på Facebook
2. Sök upp tävlingsinlägget ”Vinn Styx märke” och skriv en kommentar med en 
motivering till varför du vill vinna boken (tävlingen pågår t.o.m. den 30 november)

, som är den första delen 

Synergi byter form
Du håller nu det sista numret av Synergi – i denna form 
– i din hand. Efter sju fantastiska nummer väljer vi nu att 
fortsätta vår kunddialog på ett förnyat sätt, bland annat i 
våra digitala kanaler.

På vår resa har vi besökt många av våra kunder och företagare, som 
öppnat sina dörrar och låtit oss ta del av sina berättelser. Vi har följt 
våra medarbetare i vått och torrt. Och vi har fått både uppmuntran 
och förslag på förbättringar från våra trogna läsare. Ett varmt tack till 
er alla – och på återseende inom kort.

Följ oss på sociala medier
Nej, det orkar jag inte tänker du kanske. Och det är klart att vi förstår det på sätt och 
vis, varför ska du följa Dala Energi? Är vi så sugna på att synas? Vi lovar – det handlar 
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TEXT:  MIKAEL GR ANLUND 
FOTO:  L ARS DAHLGREN
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Tycker du att Fredrik verkar bekant? Då 
kan det bero på att han var med även i förra 
numret av Synergi, men då i rollen som 
skipper i elitlaget Team Dream i curling. 
Parallellt med curlingen studerade han 
elektroteknik i Uppsala och under våren 
gjorde han sitt examensarbete på Dala 
Energi. Som färdig högskoleingenjör blev 
han nyligen en av medarbetarna på företaget.

Hur fi ck du ditt examensarbete på 
Dala Energi, Fredrik?
– Jag fi ck tipset av en klasskompis, hans pappa 
jobbar som mätartekniker på Dala Energi. 
Min kompis berättade att det fanns saker 
att göra inom vattenkraft en och det lät 
intressant, och jag ville hem till Leksand igen 
också. Jag skrev ned ett par områden som 
jag trodde kunde vara intressanta för Dala 
Energi och skickade in en ansökan. Sedan 
fi ck jag ett möte och kunde välja mellan fl era 
olika examensarbeten, där vattenkraft en 
intresserade mig mest.

Vad gick examensarbetet ut på?
– Det handlade om två olika steg, dels tittade 
jag på hur man kunde eff ektivisera under-
hållsarbetet i vattenkraft stationerna och dels 
hur man kunde höja verkningsgraden. För 
underhållet byggde jag ett signalavläsnings-
system så att man kan läsa av signalerna 

på distans via en app i telefonen. Tidigare 
fi ck man bara information om att någonting 
var fel, men man visste inte om det var 
brådskande eller inte. Nu kan man se vilken 
typ av fel det är så att man vet om man måste 
åka till stationen direkt eller om man kan 
vänta till senare.

Den andra delen handlade om verknings-
graden (hur stor del av den tillförda energin 
från vattnet som kan omvandlas till användbar 
energi i kraft näten, reds.anm) och jag räknade 
på hur man kan styra elproduktionen till 
olika timmar under dygnet. Jag kunde inte 
mycket om vattenkraft  innan men nu har jag 
lärt mig mycket.

Sedan började du jobba på Dala Energi?
– Ja, först hade jag ett sommarjobb som gick 
lite omlott med examensarbetet till och med. 
Då gjorde jag nätberäkningar på utlösnings-
villkor i kraft nätet. Om det blir jordfel måste 
säkringarna lösa ut inom fem sekunder, och 
jag räknade på förslag till olika lösningar. 
Eft er tio veckors sommarjobb på tekniksidan 

Sol, vind och vatten 
är Fredriks melodi
Intresset för energiproduktion väcktes redan som barn, berättar Fredrik Nyman, 
nyanställd på Dala Energi. Då var det vindkraften som fascinerade honom. Under sitt 
examensarbete på Dala Energi lärde han sig mycket om vattenkraft, och nu arbetar 
han även med solcellsprojekt.

”Jag kände att 
här vill jag gärna 
jobba.”

Är du i slutfasen av din utbildning, eller har du arbetat några år och söker nya 
utmaningar? Då är du välkommen att kontakta Camilla Ollas Hampus, HR-chef 
på Dala Energi.

– Den erfarenhet och kunskap som fi nns hos våra medarbetare idag är oerhört 
viktig för att vi ska kunna driva vår verksamhet med säkerhet och hög kvalitet. 
Men den snabba tekniska utvecklingen innebär också att vi behöver förstärka med 
ny kompetens. Här kan du bidra genom att söka dig till oss, samtidigt som du kan 
få möjligheten att lära dig allt om hur ett modernt energibolag fungerar. En spontan-
ansökan eller intresseanmälan om examensarbete, kan du enkelt skicka in via vår 
hemsida. 

Vi arbetar långsiktigt med individuella utvecklingsplaner som matchar företagets 
behov med individens intresseområden. Med målsättningen att vara Dalarnas 
attraktivaste arbetsgivare erbjuder vi intressanta arbetsuppgift er, en bra arbetsmiljö 
med trevliga kollegor, modern teknik, fi na kontorslokaler och ett friskvårdspaket 
som ligger oss varmt om hjärtat.

Lockas du av tekniska utmaningar?

fi ck jag erbjudande om anställning och började 
med att lägga om abonnemangen för 
gatubelysningen hos kommunerna. Nu håller 
jag även på med beredning när kunder 
anmäler att de vill installera nya solceller, 
sedan lämnar jag uppgift er vidare till andra 
i företaget som gör beräkningar och förbereder 
mätare, och till montörer som ska sätta 
upp dem.

Är du nöjd med att vara en del av 
företaget?
– Jag ville bli klar med skolan och hade inga 
tankar om jobb från början, men eft er ett 
litet tag kände jag att här vill jag gärna jobba. 
Jag är intresserad av el och har bra kollegor 
och det är en bra stämning i företaget, det 
var det jag fastnade för. Min chef hjälper också 
till så att jag kan kombinera arbetet med 
elitsatsningen på curling. Det är inget jag ser 
som en rättighet och därför uppskattar jag 
det jättemycket.

Har du något tips till andra studenter som 
vill göra examensarbete hos Dala Energi?
– Dala Energi vill så klart se resultat av 
examensarbeten, och det fi nns möjligheter 
att bli en medarbetare i företaget eft eråt. Mitt 
tips är att välja ett område som du är intres-
serad av, och var inte rädd för att du inte kan 
allt från början.
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Det bubblar och kokar i  
Vikarbyn. Sommaren som 
varit kan ha varit den mest 
besöksintensiva någonsin. 
Framgångsformeln är en  
kombination av stark 
samverkan mellan olika  
aktörer, samt att nya 
människor och verksamheter 
kommit in och rört om i grytan.
 – Vi har en speciell kraft 
här. Vikarbyn är tillräckligt 
litet och stort för att få  
saker att hända, säger Marie 
Henriks Backlund, en av de 
drivande personerna i byn.

Vackra Vikarbyn – placerad som en enda 
stor altan i söderläge – är till storleken en 
av Sveriges största byar med cirka 1 200 
invånare. Många stortrivs här med närheten 
till Siljan och alla vackra miljöer. Byn ligger 
också geografiskt bra till med närhet till 
kommunikationer och tätorter som Rättvik, 
sju kilometer bort. 

Allt sammantaget har byn attraherat 
TEXT:  JOHAN PELL AS 
FOTO:  L ARS DAHLGREN

På visit i Rättvik
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människor i generationer vilket fört med sig 
att nya människor och influenser har strömmat 
in och bidragit till sakers utveckling, till- 
sammans med de som har djupare rötter i byn. 

Lysande exempel är Jeanette Harkén och 
Michael Lisra som driver restaurangen bistro 
apan som på kort tid blivit en stark motor 
och besöksanledning, eller Mikaela Willers 
vars kända keramik gör att många tar en 
sväng in i byn för att handla. Båda verk- 
samheterna har sin bas på Stora vägen  
i Vikarbyn. På samma gata ligger också 
rekreationshemmet Baravara, känt långt 
utanför Dalarnas gränser. Andra företag  
i byn, för att nämna några, är Present- och 
klädesbutiken, Nytt och Gammalt (som  
också har frisör och hudvårdsbehandlingar),  
Brinkens Garage som renoverar gamla  
klassiska bilar, Hellströms Goda (tillverkare 
av charkprodukter) samt förstås matvaru- 
butiken Hellströms Livs.

– Man kan leva sin dröm här, säger Marie 
Henriks Backlund som är ordförande i 
byalaget. Marie och hennes familj har drivit 
Backlunds Boende sedan 2001, en verksam-
het som idag omfattar ett hundratal bäddar. 
Gästerna kommer från när och fjärran och 
de kommer gärna tillbaka.

– Det är förstås jättebra att få hit nya 
människor som bryr sig om byn och  

utvecklingen. Vi försöker att sätta fart på 
våra projekt och inte vänta. Det är korta led-
tider och mycket action. Alla kan bidra med 
något. Självklart är organisationen viktig. Vi 
har en bra struktur, inte minst genom vårt 
byalag som är en ideell sammanslutning med 
syftet att öka gemenskapen bybor emellan, 
och att värna om Vikarbyns utveckling nu 
och i framtiden.

En by som drar åt samma håll
Jeanette Harkén skrattar förläget åt det faktum 
att bistro apan blivit en sådan succé.

– Vi trodde aldrig på det här genomslaget. 
Man kan säga att hela sommaren varit helt 
galen. Vår lycka har varit byns starka upp-
slutning samt all genomströmning av folk,  
de som bor i bygden och alla turister. 

– Det har saknats en pub och matställe i 
Vikarbyn, säger Marie, ni kom in helt rätt, 
och framgång beror mycket på hur man är. 
Det märks tydligt att ni vill byns bästa.

– Och det fina är att vi tillsammans gör  
Vikarbyn till ett resmål, menar Jeanette. 
Många väljer ju att resa hit och bo kvar och 
uppleva annat i byn, som Mikaelas keramik- 
verkstad, vi drar varandra framåt. 

En viktig del i utvecklingen har även 
fiberutbyggnaden varit, menar Jeanette, som 
parallellt med bistro apan driver fotostudios 

i Vikarbyn och Stockholm, under namnet 
Studio apelsin.

– Det innebär att min kollega på annan ort 
kan vara uppkopplad mot min server hela 
tiden, vi kan skicka tunga filer och så vidare. 
Det har varit helt nödvändigt med fiber och 
det har funkat perfekt.

 – Och alla kräver wifi när man hyr ett  
boende nuförtiden, säger Marie, så det är 
klart det är bra, vi har framtidssäkrat byn.

Mikaela Willers är konstnärssjälen, form-
givaren och affärskvinnan som i Vikarbyn 
funnit sin bas i livet. Vid hennes sida finns 
numera även Jonas Börthas, med rötter i 
Västbjörka, som även han valt att flytta upp 
från huvudstaden.

– Mitt företag har verkligen utvecklats 
positivt, säger Mikaela. Jag har lyft blicken, 
känner mig mer kreativ och gör mer saker.

– Vikarbyn är en bra utgångspunkt, säger 
Jonas, och det är lite som med glasbruken  
i Småland, ett glasbruk är inte så intressant, 
men är det flera så åker folk dit.

Mikaela och Jonas står nu i färd med att 
bygga ett crêperie, i samma byggnad som 
keramiken. Öppning sker i juni nästa år.

– Det är inte läskigt att starta en ny  
verksamhet, säger Mikaela, vi vet hur mycket 
folk som hela tiden är i rörelse. Det ska bara 
bli roligt.
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Eldsjälen Lena Nordesjö som varit med och dragit igång verksamheten 
kring museet, kommer precis som Ottilia Adelborg ursprungligen 
från södra Sverige. Hon beskriver sin egen upplevelse av att komma 
till Gagnef för första gången.

– På slutet av 60-talet tilltalade man inte varandra med du, man 
sa ni om man inte kände varandra. Jag kom hit och stannade till vid 
en bensinmack första gången jag var här, och en man frågade mig 
”vad ska du ha?”. Jag tänkte ”känner han mig?”. Han pratade på och 
var gladlynt, det kändes som att han inkluderade mig i gemenskapen 
direkt. Och så är det här, oavsett vem man är så får man vara med, 
berättar hon.

Förälskad i Gagnef
Vi vet med säkerhet att Ottilia Adelborg älskade Gagnef från första 
stund. Skolad i en nationalromantisk anda, med akademikamrater 
som Anders Zorn och Karin Larsson, hade hon en stark dragningskraft  
till Dalarna. Här levde gamla traditioner fortfarande kvar i en högre 
utsträckning än i övriga Sverige, men folkdräkter och knyppling 
började redan ge vika på grund av industrialiseringen. Lena Nordesjö 
fortsätter:

– Ottilia var en sann socialantropolog. Så fort hon kom hit 
startade hon en knyppelskola för unga fl ickor i Gagnef. Hon ville 
bevara hemslöjden för kommande generationer. Hon var nyfi ken på 
människorna och dalakulturen. Artur Hazelius som skapade Skansen 
i Stockholm var en vän till henne, och det inspirerade henne till att 
göra någonting liknande här.

 Egentligen var det inte tänkt att Ottilia skulle bo i Gagnef. När hon 
kom till bygden var det för semester men när hösten kom bestämde 
hon sig för att stanna kvar. Hon skriver i sin dagbok att ”Tack och lov 
för paradis och att paradis är här.” Senare kom hennes två systrar att 
också fl ytta till Gagnef och alla tre levde resten av sina liv här.

Svensk illustrations urmoder
Museet har en gedigen samling, både saker som Ottilia samlade på, 
verk som privatpersoner skickat in men även Ottilias konstskatt. 
Som de 563 tavlor som hon testamenterade till Gagnefs kommun. 
Men hennes artisteri sträckte sig längre än så, hon skrev och illustrerade 
barnböcker, med rim och vackra färger. Det i en tid när andra barn-
böcker var svartvita och mer handlade om uppmaningar och straff  
än lekfullhet. Museet anordnar varje år fl era utställningar kopplade 
till Ottilias värld, förutom den fasta som kan ses året runt. De som 
jobbar i museet är volontärer, och är det stängt går det alltid att höra 
av sig, även samma dag. De fl esta bor på gångavstånd och kommer 

gärna förbi och låser upp. En stor satsning görs på barnfamiljer, och 
ambitionen är att starta ett café. 

Ingrid Zakrisson är sedan ett halvår tillbaka ordförande i föreningen 
som driver museet. Hon berättar om hur Ottilias lättsamma sätt och 
lokalbefolkningens välkomnande tillsammans skapade det vi 
fortfarande kan se på museet i våra dagar:

– Ottilia blev accepterad i bygden. För hon gick runt med penna 
och papper, pratade med folk, frågade om hon fi ck rita av dem, hon 
blev lite av en forskare. Hon var genuint intresserad och kunde prata 
med allt och alla. Hon har varit oerhört viktig för svensk illustration, 
med många eft erföljare från Elsa Beskow till Pija Lindenbaum.

En okänd världsstjärna
Trots att Ottilias verk var revolutionerande och har påverkat så många 
är hon inte alls lika välkänd som fl ertalet av sina vänner. Hilma af 
Klint var en nära vän till henne, precis som paret Larsson och Anders 
Zorn. Zorn som sa att Ottilia var Sveriges bästa tecknerska (Sveriges 
bästa tecknare var enligt Zorn honom själv). Under sin levnad hade 
hon bara tre utställningar, och inget intresse av att bli känd. Hon 
tackade nej till kommersiella samarbeten och var mer intresserad av 
att hålla liv i den unika dalakulturen än att framhäva sig själv. Idag 
hör forskare från hela världen av sig till museet för att få reda på 
mer om Ottilia. I Japan har hennes verk ställts ut fl era gånger, och 
utländska konstnärer kommer till Gagnef för att lära sig mer om hur 
landskapet kan påverka konstnären och vice versa.

Idag har många traditioner suddats ut, men de har bevarats och det 
hade inte hänt utan hjälp av Ottilia. Idag lever de unika föremålen 
kvar och visas upp för en helt ny publik, tack vare ortsborna. Ett besök 
i Gagnef blir inte komplett utan att känna till dess historia, och 
historien, den fi nns på Ottilia Adelborgmuseet.

Pionjären Ottilia Adelborg var ateljékamrat med Hilma af Klint och mentor åt Elsa Beskow. Och vännen 
Anders Zorn sa att hon var Sverige bästa tecknerska. Men vem var egentligen kvinnan som revolutionerade 
barnboken i Sverige? Vad vet vi om personen som skapade serieteckningar långt före Kalle Anka ens var 
påtänkt? Följ med till Ottilia Adelborgmuseet!

Gagnefs bybor 
för arvet vidare

På visit i Gagnef

Fakta om:
Ottilia Adelborg

Född 6 december 1855 i Karlskrona
Död 19 mars 1936 i Gagnef

Utbildad vid Tekniska skolan (nuvarande Konstfack) 1875-1877
Vidareutbildad vid Konstakademin i Stockholm 1878-1884

Museet fi rar 20 år i år.

TEXT:  VIGGO LINDBERG
FOTO:  L ARS DAHLGREN
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TEXT:  VIGGO LINDBERG
FOTO:  L ARS DAHLGREN

LENA NORDESJÖ OCH INGRID ZAKRISSON HÅLLER 

LIV I BYNS HISTORIA.
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På kort tid har TjugoSomSkapar utvecklat 
och byggt ett innovativt koncept som 
fått stort genomslag såväl lokalt som 
internationellt. Nätverket kännetecknas 
av vilja, kraft och energi och testar 
branschöverskridande företagande 
genom aktiviteter och evenemang inom 
besöksnäringen med fokus på natur, mat, 
kultur och hantverk. Nätverket har utsetts 
till ”Årets kooperativ i Dalarna 2019”.
Siljansnäs är en socken i västra Leksand 
som omfattar totalt sexton byar. Här har 
många driftiga människor bott och verkat 
i århundraden.

TJUGOSOMSKAPAR

På visit i Leksand
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20
individer i en helhet, som hittar fantastiska lösningar, genom att 
samarbeta.

Ringar på vattnet
Fotografen och kommunikatören Linda Axelsson är precis som 
Silva och Kirsi infl yttad till Siljansnäs, för livskvaliténs skull. Hon 
kom in med mycket erfarenheter eft er att ha jobbat och levt på 
många olika platser i världen.

– TjugoSomSkapar har haft  en väldigt positiv inverkan på mitt 
företagande, säger Linda. Jag hade inga nätverk när jag kom hit 
2014, det här har hjälpt mig på många sätt. Och det känns så bra 
att vara en del av ett större sammanhang, där vi bidrar till utveckling 
för individer, företag och samhälle. 

Men det stannar inte där, det fi nns en spännande utveckling 
internationellt också.

– Leksands kommun har ett vänskapsband med Japan och 
vänorten Tobetsu, säger Kirsi. Via den japanska ambassaden fi ck 
vi veta att det skulle komma ett fi lmteam till Sverige för att spela 
in ett reseprogram. Och tack vare Linda så hände det grejer.

– Jag satte ihop en reklamfi lm om lite vad Siljansnäs och 
TjugoSomSkapar har att erbjuda och de nappade på att komma 
hit och spela in, säger Linda. Programmen sändes förra hösten 
i japansk TV, med cirka nio miljoner tittare. Det är inne att göra 
saker utanför Stockholm.

Med start nästa vår och sommar kommer resor att anordnas 
till Siljansnäs, från det stora landet i öst.

– Vi kommer öppna upp vår fantastiska värld, säger Kirsi, där 
målet är att ge alla besökare upplevelser inom natur, mat, kultur, 
hantverk, precis sånt som vi jobbar med.

Lägg namnet TjugoSomSkapar på minnet. På kort tid har nätverket 
byggt ett koncept som fått stort genomslag lokalt, men även rönt 
intresse på andra sidan jordklotet, i Japan.  

Utgångspunkten var att det fanns många duktiga skapande aktörer 
i närområdet, men där alla hade fullt upp med sina egna verksamheter. 
En tanke formulerades: vad skulle hända om kvinnliga företagare tar 
hjälp av varandra på ett bättre sätt, och får alla skapande kraft er att 
samverka, oavsett vilken bransch de tillhör? 

Kirsi Frimanson var en av de tidiga entusiasterna, till vardags verk-
sam inom bland annat konstvävnad och sömnad i det egna företaget 
Saori Sakura. Idag driver hon sin verksamhet i det som tidigare var 
församlingshem i Siljansnäs, granne med kyrkan. 

 – Vi identifi erade totalt 42 kvinnliga företagare i våra 16 närliggande 
byar och bjöd in dem till ett pop-up galleri under hösten 2016, varav 
24 av företagen valde att vara med. Det blev startskottet för ett sam-
arbete som skapat många värden, och redan satt Siljansnäs på kartan. 
I TjugoSomSkapar ingår idag ett tjugotal mindre företag, med en total 
omsättning på cirka 35 miljoner kronor. 

Föreningen har varit synnerligen aktiv på kort tid, där de testat 
företagande över gränserna, med gemensamma paket, prova-på 
aktiviteter, samt att man skapat nya, spännande evenemang, som 
”Art&Craft  Village ™ Siljansnäs”, ett koncept för att locka turister till 
Siljansnäs och Leksand genom en kreativ helg, en helhetsupplevelse 
för kropp och själ.

– Jag upplever att det fi nns ett helt annat fokus nu, säger Silva, som 
annars driver verksamheten Krukan på Mon. Det här är det bästa 
som hänt det kvinnliga företagandet i Siljansnäs sedan jag fl yttade 
hit 1983. Tidigare har det känts lite som att vi legat lite sidan av. Nu 
är det plötsligt som en blomma som slår ut i sin fulla prakt. Vi är 

ETT NÄTVERK
SOM GER
VINGAR

TEXT:  JOHAN PELL AS 
FOTO:  LINDA AXELSSON

Det var för några år sedan idén kläcktes. En idé som gick ut på att samla kreativa, kvinnliga företagare från 
Siljansnäs i ett branschöverskridande nätverk, med visionen om att kunna få både företagandet och det lokala 
samhället att lyfta – samtidigt. 
 – Utveckling är som starkast när den kommer underifrån, säger konsthantverkaren Silva Thorsdotter, när 
människor förenas och vill göra skillnad, tillsammans. 
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Efter ett par timmars besök i restaurangköket i Säter kan en sak slås 
fast: detta är ett kollektiv som verkligen drar åt samma håll och synes 
vara förenade i samma vision, att leverera god och näringsrik mat, 
med omtanke. Basen utgörs av matlådor, främst till dalfolket, i så 
stort antal som 4 000-4 500 i veckan. Till detta en hel del smörgåsar, 
sallader och smörgåstårtor.

– Så här snurrar det varje vecka året runt, och vi gör maten,  
i huvudsak svensk husmanskost, efter egna recept, säger Stefan som 
tillsammans med Magnus Bertilsson startade företaget för tretton  
år sedan.

– Våra produkter finns numera i nästan hela Dalarna, och även i 
delar av Gästrikland och Västmanland.

Det är – om man tittar i backspegeln – en imponerande företagsresa, 
i synnerhet då hela idén en gång dömdes ut. Det skulle inte gå att 
skapa lönsamhet och bli konkurrerensmässig från ”lilla Säter”. Hur 
hade de tänkt skaffa tillräckliga volymer och samarbetsavtal? Och 
hur skulle de kunna våga anställa på en så tuff och konkurrensutsatt 
marknad?

– Det fanns ingen som trodde på oss, säger Stefan och ler en smula, 

På visit i Säter

TEXT:  JOHAN PELL AS 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

MOT NYA 
MÅL MED BRA 
TEAMWORK 

vare sig vår revisor eller kommunala företrädare. Vår revisor 
skrattade åt oss när vi i vår budget lade in anställningar för fem-
sex personer. Idag är vi ett av Säters större privata företag, totalt 
elva personer, en viktig arbetsgivare. Och vi har ingen personal- 
omsättning alls, våra anställda bara börjar, men ingen slutar.  
Uppenbarligen måste vi göra något rätt med tanke på hur det ser 
ut. Och visst är det lite roligt att vi kunnat konkurrera med de 
större drakarna på området.

– Nu har vi inget behov av att växa ytterligare, säger Magnus, 
det skulle snarare föra med sig mer kostnader i form av  
administration. Vi omsatte drygt tolv miljoner ifjol och det blir 
något liknande i år. Vi väljer hellre att satsa på att utveckla maten, 
det vi brinner för.

Magkänsla går före industri
En förklaring till framgången, menar Stefan, är deras genuina 
intresse för matlagning.

– Våra konkurrenter har ett fast sortiment. Vi följer vår egen 
idé och kan ha tio olika rätter under en vecka. Vi är mer som en 
restaurang där nya menyer kommer hela tiden Det betyder att 
kalopsen kan vara utbytt mot någon annan rätt veckan därpå. 
Våra kunder har lärt sig detta och satt värde på variationen. Och 
för oss i köket innebär det att vi hela tiden anstränger oss för att 
skapa nya rätter och får en variation i det vi gör. Den mat vi lagar, 
den lagar vi på riktigt. Det är lite kostsammare att göra det, men 
kunderna får en bättre produkt. 

– Vi kan jobba så här för att vi är små och alla är med och kan 
påverka, säger Magnus. Det är en framgångsfaktor. För oss är det 

En framgångssaga, och sedan ett antal år ett av 
Säters större privata företag, Gåfood. Receptet för att 
lyckas? Det viktiga lagarbetet, med mixen av erfarna 
kockar och hängivna medarbetare som brinner för 
sina uppgifter och älskar att laga mat. 
 – Vi jobbar som ett team och har väldigt roligt på 
jobbet, säger en stolt Stefan Holmberg.

STEFAN HOLMBERG OCH MAGNUS BERTILSSON
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självklart att vi äter den mat vi själva gör, som en produktkontroll. 
Och kan vi så hämtar vi gärna råvaror från närmiljön, som potatisen 
från Stora Skedvi. Det här synsättet går igen i allt vi gör, som med 
våra smörgåstårtor, vi gör cirka 12 000 per år. Vi gör fyllningarna 
själva, och brödet är ett speciellt framtaget surdegsbröd. Trenden går 
också mot mer vegetariska rätter, även om det inte slagit igenom så 
mycket just på våra matlådor. Om några år är troligen ett par av våra 
veckorätter vegetariska, så som vindarna blåser nu.

Mer om företaget
Stefan är utbildad kock och köksmästare och har drivit ett flertal 
restauranger och cateringföretag. I Stockholm arbetade Stefan bland 
annat på stjärnkrogen Ulriksdals Wärdshus. Han drev också under 
några år en liten herrgård tillsammans med sin fru. 

Stefan har även arbetat som matansvarig för TV4:s matprogram 
”Köket” och varit med under inspelningen av cirka 300 program.

Magnus utbildade sig till kock 1997 och började som praktikant på 
Kumla Herrgård som då drevs av Stefan med fru. Magnus arbetade 
efter sin utbildning på olika restauranger i Säter- och Borlängeområdet, 
Ulfshyttans Herrgård, Garpenbergs Herrgård och sedan på Golfkrogen 
i Säter. Där korsades Magnus och Stefans vägar återigen, och det var 
då de bestämde sig för att satsa helhjärtat på ett samarbete.

Efter en del cateringuppdrag kom genombrottet 2007 när de 
började leverera matlådor till ett dussintal företag i regionen, samt 
när de fick det första samarbetet med en livsmedelsbutik, ICA i Säter. 
Leveransen då var femtio matlådor i veckan.

Dagens verksamhet bedrivs precis intill sjön Ljustern, i ljusa,  
fina lokaler.
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Vi byter till  
smarta elmätare 

besöka alla hushåll och byta ut gamla elmätare mot nya. 
Tesfai Rezene och Pontus Lindberg är två av elteknikerna som 

precis påbörjat mätarbyten. 
– Innan projektet kör igång på riktigt så byter vi ut elmätare  

i några utvalda områden. Det är elmätare som är gamla och där 
den automatiska avläsningen inte fungerar som den ska, berättar 
Tesfai. 

När projektet kör igång på riktigt kommer vi att följa en plan, 
formad efter pilotprojektets utvärdering där vi lyssnat på er kunder. 
Vi kommer att avisera via brev, och våra kunder kommer på ett 
enkelt sätt kunna byta tid om den givna tiden inte passar.  

– Om det inte uppstår några problem vid mätarbytet så är 
det snabbt avklarat. Sitter mätaren på utsidan behöver inte ens 
kunden vara hemma. Vi behöver däremot bryta strömmen under 
cirka tio minuter berättar Ola. 

Den nya mätaren har många fördelar, och kommer att innebära 
att vi kan leverera en bättre service och alltid veta hur kundens 
elanläggning mår. Vi får reda på att det blir strömavbrott hos dig 
så fort det händer, utan att du som kund behöver kontakta oss. 

År 2025 finns även ett regeringskrav på att alla elmätare ska 
kunna leverera ett timvärde, något som dagens elmätare inte kan 
leva upp till. 

– Det känns kul och spännande att få vara med och bygga 
framtidens smarta elnät, berättar Pontus, en av våra nyanställda 
eltekniker.  

Bytet medför inte någon direkt kostnad för dig som kund utan 
ingår i den ordinarie elnätsavgiften. Vill du veta mer om mätaren 
och dess fördelar? Läs mer på vår hemsida, dalaenergi.se/matarbyte.

Nu införs nästa generations smarta elmätare i 
Sverige, ett projekt som förväntas pågå under de 
närmaste åren. För Dala Energis del så innebär 
det att vi byter ut samtliga våra 33 000 kunders 
elmätare, ett stort projekt som förväntas pågå 
under några år. 

Den nya smarta mätaren kommer med många fördelar, bland annat 
kommer våra kunder få möjlighet till mer detaljerad information om 
sin energianvändning, vilket kan leda till en mer flexibel elanvändning 
och lägre kostnader när du som konsument själv kan styra din  
förbrukning till en tid på dygnet när elpriset är som lägst. Vi vet också 
att många kunder idag har fel säkringsnivå i sina hem. Den ökade 
mängden data från den nya elmätaren gör det lättare att analysera 
vilken säkringsnivå som behövs. Att ha en för hög säkring kostar dig 
som kund minst 1 500 kronor per år. 

För att vara förberedda inför det stora projektet, valde vi att inleda 
med ett pilotprojekt som bestod av 500 elmätare i Säters kommun. 
Pilotprojektet pågick runt årsskiftet 2018/2019 och därefter utvärderades 
projektet. I förstudien har vi utrett förutsättningarna för hur vi på 
bästa sätt kan genomföra projektet.  

– Genom pilotprojektet i Säter fick vi ta del av ovärderlig information 
av våra berörda kunder i projektet, och nu är vi i startgroparna för att 
dra igång projektet på allvar, berättar Ola Björklund, arbetsledare för 
projektet. 

Gruppen runt mätarbytesprojektet är ny och kommer att växa. Just 
nu består den alltså av Ola Björklund som agerar arbetsledare för 
projektet, och några eltekniker är nyanställda. Deras uppgift blir att 

Inom de närmaste åren kommer 

alla Dala Energis kunder ha 

tillgång till nästa generations 

smarta elmätare.  

Visste du att?

TEXT & FOTO:  
VERONICA BERGSTRÖM 

TESFAI REZENE, PONTUS LINDBERG OCH OLA BJÖRKLUND
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Stort tack –  
återigen högsta betyg 

Vi investerar 
för framtiden

Tidigare under hösten genomfördes vår stora 
NKI-undersökning, där ett stort antal av våra kunder 
ringdes upp av Supportföretaget TMJ Group AB för 
att delta i en telefonundersökning. Kundunder-
sökningen har många viktiga syften för oss men 
huvudsyftet är att vi vill veta vad ni – våra kunder 
tycker, och återigen var resultatet glädjande.  

När Leksands kommun satt som mål att 
kommunen ska växa till 18 000 invånare till år 
2025 behöver Dala Energi också växa. Därför 
investerar vi stort i ett nytt ställverk, något 
som många förbipasserande på riksväg 70 
uppmärksammat.  

I år landar vi på det högsta betyget, Mycket väl godkänt, vilket också 
placerar oss högt i rankning (#6) jämfört med ett 70-tal av Sveriges 
övriga energibolag som deltog i undersökningen. Vi kunde också se att 
tillsammans med Boo Energi har  
vi energisveriges bästa hemsida.  

Övriga styrkor som vi ska arbeta för att bevara handlar om leveranssä-
kerhet, bemötande, tydlighet, tillgänglighet och kompetens. En spontan 
kommentar som kom ifrån en av våra kunder var:

 – Det verkar som om de är väldigt måna om sina kunder. De har ett 
trevligt  
framträdande som företag. Jag gillar dem skarpt faktiskt. 

Vi vill säga stort tack till alla kunder som deltog i undersökningen med 
insikter, och som delat med sig av ovärderlig information.  

Ställverket i Övermo förser i stort sett hela Leksand med ström och det 
är därför väldigt viktigt att den fungerar på bästa möjliga sätt. Ställverket 
har funnits med i många år, så även om invånarantalet inte når 18 000 
år 2025 är investeringen nödvändig, bland annat då det inte längre finns 
reservdelar till det gamla ställverket.  

 Bygget har pågått sedan vårkanten och beräknas pågå fram till år 
2021 och det nya ställverket beräknas ha en livslängd på cirka 40-50 år. 
Samtidigt som vi bygger ett nytt ställverk bygger vi en ny lagerlokal i 
direkt anslutning till våra kontorslokaler i Leksand som beräknas bli klar 
vid årsskiftet 2019/2020. Att ha lagerlokalen nära våra kontor är även 
viktigt hur hållbarhetsaspekten, då vi får bättre överblick och kan minska 
transporterna mellan lager och kontor.  

TEXT & FOTO:  
VERONICA BERGSTRÖM 

KENT BYMAN OCH TOVE ÅKERMAN STENMAN 

FRÅN SUPPORTFÖRETAGET.
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Hanna får 
orden att lyfta

TEXT:  JOHAN PELL AS
FOTO:  L ARS DAHLGREN

I sina böcker dras hon till det storslagna och gillar action, äventyr och spänning. 
Själv lever hon ett stillsamt författarliv med fokus på hårt arbete och disciplin.
 – Det är ett lustfyllt jobb, men det är också utlämnande och ångestladdat. 
Möt Hanna Blixt, författaren från Insjön, som bär på tusen idéer och ser till att 
göra verklighet av sina drömmar.



19



20

Vi åker till Insjön och träffar henne i ett växthus ute på gräsmattan, 
en speciell plats visar det sig, ett rum som ger näring för både blommor 
och berättande. 

– Allt började när jag som barn skrev olika berättelser i uppsatsform. 
Mitt mål var att skriva en bok innan jag fyllt tio år. Jag hade en samling 
på 115 Kittyböcker och jag bara älskade Tintin, han var en given 
favorit. När jag skrivit mina sex böcker i serien om Sagofallen är det 
till min barndom som jag återvänt i tankarna. Annars drömmer jag 
mycket och har ett rikt inre liv, det är delvis därifrån jag hittar  
inspirationen. Jag kan ha nästan färdiga romaner i huvudet när jag 

vaknar på morgonen. Jag har säkert trettio projekt ytterligare i mitt 
huvud som snurrar, men jag har fört ner dem på en lista så jag kan 
ägna mig åt ett projekt i taget.

Hanna säger att hon dras till storslagna miljöer, gärna med fantasy- 
inslag, men inte hela tiden. Hennes fristående bok ”Äventyret på  
Hildasholm” är exempel på något annat, där det lokala får utgöra 
kuliss, samtidigt som spänningen stiger i kända Leksandsmiljöer.

– Sen har jag slängt in lite skugglika zoombietyper för att skruva  
på det lite. Den boken skrev jag efter att ha bott på annan ort och 
flyttat tillbaka till Leksand. Det var så jag fick inspirationen.

Flödande kreativitet
Hannas dagliga arbetsplats? Nej, hon har inget traditionellt kontor 
som hon går till, det är hemmet som är hennes oas och skrivarverkstad.

– Många undrar, sitter du hemma och jobbar, ja, det är precis vad 
jag gör. Det är precis så jag vill ha det. Ibland sitter jag här utomhus, 
ibland i soffan i vardagsrummet eller på kontorsstolen. Och det är 
viktigt för mig att sätta beting för dagen, inte för att få någonting 
gjort, utan för att känna mig klar. Koncentrationen är en stor utmaning 
i det här jobbet.

Succén hon fått med serien Sagofallen är påfallande, och är ett 
resultat av det dedikerade och noggranna arbete som kännetecknar 
en duktig (och framåtsträvande) författare.

Bibliotekstjänst gav för övrigt den senaste boken Pantones ö högsta 
betyg med motiveringen ”en suverän, välskriven och spännande 
fantasybok för bokslukaråldern”. 

Ja, många barn och ungdomar hyllar serien som nästa år ska  
kompletteras med en sjunde och sista bok. 

– Jag har kanske inte gjort det så lätt för mig som börjar med att 
skriva en serie om sju böcker det första jag gör, där trådar löper  
i varandra, och där den sista delen kommer att utspela sig före de 
andra och därmed bli både början och slutet. Men det är så det har 
vuxit fram.

Och det här med att hennes böcker läses av olika ålderskategorier 
är något som Hanna sätter stort värde på.

– Sagofallen har visat sig attrahera även en äldre målgrupp, och 
det är förstås roligt. När det gäller Äventyren på Hildasholm är femtio 

Det finns superkrafter av många sorter i vår bygd, och inom vitt skilda områden. En av 
alla dessa krafter heter Hanna och har gjort en blixtkarriär i dubbel bemärkelse. Fakta är 
att Hanna Blixt på kort tid sålt fler än 18 000 böcker, en volym som många andra svenska 
författare bara kan drömma om. Sedan våren 2016 har hon gett ut sju böcker, en åttonde, 
nionde och tionde är på väg nästa år, och ja, det bara fortsätter. Var får hon sina krafter 
ifrån? Hur knäckte hon författarkoden? Och vad vill hon med framtiden?

”Jag hade en samling på  
115 Kittyböcker och jag bara 

älskade Tintin”

ALBADIN ÄR EN KARAKTÄR FRÅN HANNAS BOKSERIE. STUBBFIGUREN ÄR SKAPAD AV HENNES SYSTER LINDA LEANDER.
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procent av läsarna vuxna.
Under nästa år kommer hennes första bok som vänder sig till just 

målgruppen vuxna. Mycket av projektet är ännu hemligt…
– Råmaterialet till boken är redan skrivet och jag håller på med den 

mödosamma redigeringsprocessen. Planen är att kunna släppa boken 
i slutet av nästa sommar. Vad jag kan säga är att det är en feelgood- 
bok som utspelar sig här på hemmaplan, helt utan inslag av fantasy.

Lagarbete och nätverk
Serien med Sagofallen har givits ut på eget förlag. Med den nu aktuella 
vuxenboken tar hon klivet över till ett externt och större förlag som 
ska hjälpa henne med marknadsföring, PR och distribution. Ett stort 
kliv framåt, menar Hanna.

Jag och min man, som jobbar två dagar i veckan i vårt eget förlag, 
upplever ibland att vi skulle behöva vara tio personer eftersom vi 
skött allt själva, hela processen från skrivande, formgivning  
(i samarbete med duktig illustratör), marknadsföring, försäljning, ja 
allt. Vi har förvisso lyckats ta upp kampen med de stora drakarna, 
men det har varit tufft och i den hårda konkurrensen som är ska det 
bli skönt att slippa driva allt själv och få stöttning längs vägen, särskilt 
eftersom det nu gäller en ny målgrupp.

Att vara författare innebär för de allra flesta hårt jobb mot sämre 
betalning. För att dryga ut kassan har Hanna gjort ett hundratal 
författarbesök på skolor, vilket hon (och andra författare) får statliga 
bidrag för att göra, med syftet att sprida kunskapen och intresset om 
litteratur i Sverige.

– Det är jätteroligt att möta alla barn och ungdomar, ett kul sätt att 
få prata om böcker och författarskapet. Annars hoppas jag att intäkterna 
på mina egna böcker ska öka i takt med att jag ger ut fler titlar.

Jakob Blixt är långt ifrån den ende i teamet runt Hanna. Det visar 
sig finnas en hel rad med viktiga människor i bakgrunden.

– Utan Jakobs stöd skulle jag inte kunna göra den här satsningen. 
Mina söner (elva och tretton år) är också viktiga, de har lärt sig 
leva med en mamma som är författare, och de får följa med mig på 
signeringar runt om i Sverige så ofta det går. Vi försöker hitta på roliga 
saker när vi är ute, det har blivit en mysig familjetid och happening 
tillsammans. De har levt med mina böcker sedan de var sex och åtta 
år. Sist men inte minst är det mina föräldrar jag måste hylla. De har 
alltid funnits där och vi lever i en stark symbios med varandra. Pappa 

Lennart Persson är en av mina testläsare och av honom får jag 
alltid ett ärligt omdöme, sedan är han expert på att upptäcka små 
språkliga fel som kan smyga sig in, särskilt i den första versionen. 
Mamma (Erkers Marie Persson, känd för sina målningar, skulpturer 
och barnböcker, reds anm) är lika viktig hon, med sitt driv och  
kreativa sinne. De har alltid stöttat mig och varit positiva till den 
här satsningen, liksom mina tre syskon, som också finns där för mig.

Det händer ofta att människor hör av sig till Hanna och berättar 
om hur bra hennes böcker är. Och det är flera läsare som reser  
långväga för att träffa henne under sina signeringar runt om i riket.

– Det här med beröm är svårt. När någon säger att jag skriver 
bra eller att de tycker om mina böcker blir jag glad och får väldigt 
mycket energi av det. När någon säger att jag, som person, är  
duktig… Då är det lite svårare att ta emot.

Den stora drömmen, förutom själva författandet, är på ett vis 
både logisk och självklar.

– Det vore att få någon av mina böcker filmatiserad. Det finns 
både många häftiga karaktärer och miljöer som skulle passa för 
just det. Vi får se vad framtiden kommer med, det ska bli väldigt 
spännande.

Tävla och vinn 

en bok, se sid 5

 ”Jag har kanske inte  
gjort det så lätt för mig  

som börjar med att skriva  
en serie om sju böcker  

det första jag gör”



22

Allting hänger ihop

För Dala Energi är ett långsiktigt och ansvarsfullt företagande viktigt och med målet att det cirkulära 
tankesättet ska bli centralt. Samtidigt som vi idag går till jobbet och arbetar hårt, så finns våra tankar 
på morgondagen. För vårt mål är att gå i täten för framtidens energi- och kommunikationslösningar. Varje 
beslut vi tar ska ta hänsyn till hur det påverkar miljön och ekonomin men framför allt människor nu och 
i framtiden. Det är bland annat därför som vi har startat ett hållbarhetsforum med representanter 
ifrån alla våra avdelningar. För allting hänger ihop.

Hållbarhet på riktigt
Våra hållbarhetsmål genomsyrar hela Dala Energi. Det är allt från vår 
satsning på fossilfria transporter, till avfalls- och materialåtervinning 
till hur vi ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer. Ingen kan göra 
allt, men alla kan göra någonting. Och vi som ett energibolag kan 
faktiskt påverka hållbarhetsfrågan genom aktiva val och vårt eget 
agerande och det tänker vi beslutsamt göra. För allting hänger ihop.
 
En omställning till fossilfria transporter
I en värld som på allvar uppmärksammar klimat- och miljöutma-
ningarna känns det väldigt bra att vi kan vara med och bidra. Under 
hösten har vi satsat på att få en ökad tillgång av HVO i vårt område. 

HVO är en typ av biodiesel som tillverkas av fossilfria råvaror och 
som inte avger några koldioxidutsläpp, vilket skulle kunna användas  
i våra äldre dieselfordon. 

 Vi arbetar med att ställa rimliga hållbarhetskrav i samband med 
upphandling. Vi följer upp våra hållbarhetsmål och startar upp 
arbetet med nästa års hållbarhetsredovisning redan i år för att öka 
delaktigheten i organisationen.

Kemisk hållbarhet är ett annat viktigt område för att minska  
användningen och byta ut farliga kemiska produkter till mer miljö-
anpassade ämnen. För det handlar om dig, det handlar om Dalarna 
och det handlar om alla oss som lever här. Men framför allt handlar 
det om framtida generationer. För allting hänger ihop.
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Extern tillväxt genom 
DalaLink
När Falu Energi & Vatten tidigare i år gick ut med en förfrågan 
om förnyelse av tio nätstationer, lyckades Dala Energi genom 
sitt varumärke DalaLink få affären – till ett värde av 2,4 miljoner 
kronor – i konkurrens med andra entreprenadbolag i branschen.

En nätstation, eller transformatorstation, är en mindre byggnad där man tar in högspänning 
och transformerar ned den till 230 och 400 volt som vi i Sverige nyttjar. Dala Energis 
entreprenadavdelning har hand om alla kundjobb och räknade hem uppdraget, som leddes 
av Christer Nilsson, tf projektchef på Dala Energi. 

 – Vi fick en förfrågan från entreprenadavdelningen om vi kunde hantera projektet inom 
Dala Energi eller om vi behövde rekrytera kunskaper externt, och vi tyckte att vi besitter  
all kunskap inom våra fyra väggar. En kollega beredde och projekterade och jag var projekt- 
ledare för det här uppdraget, tillsammans med entreprenadavdelningen som utförde det.

Christer Nilsson berättar att Falu Energi & Vatten köpte in de nya nätstationerna och 
Dala Energi ansvarade för att byta ut dem.

– På vissa platser skulle den nya stationen stå på samma plats som den gamla. Då fick vi 
samordna arbetet med väldigt många aktörer, såsom grävare och lyftföretag med utrustning 
för att lyfta de här tunga objekten, samt även montörer och Falu Elnät som vi behövde 
skicka avbrottsbegäran till. För att inte kunderna skulle behöva vara utan el alltför länge 
använde vi även elverk och temporära nätstationer som vi kopplade in medan vi bytte från 
den gamla stationen till den nya. För att minimera miljöpåverkan gick sedan de gamla 
stationerna till återvinning.

Projektet startade i april och avslutades i september, med fem veckors uppehåll under  
sommaren. Nu väntar Dala Energi på att få in alla kostnader för att utvärdera projektet.

– Vi hade det lägsta priset men vi fick uppdraget för att vi också är en stabil aktör på 
marknaden. I början tog det lite tid med planering men i slutet av uppdraget hade alla 
jobbat ihop sig och det gick mycket snabbare att byta en station. Entreprenadavdelningen 
har gjort ett fantastiskt arbete och jag vill ge en eloge till alla inblandade, de har verkligen 
svarat upp mot förväntningarna.

Christer Nilsson konstaterar att den största erfarenheten är att Dala Energi räcker till  
i konkurrens med andra entreprenadbolag, samt insikterna från att se de administrativa  
föreskrifterna från “andra sidan bordet”. Mycket tid användes för planering då man räknade 
timmar och minuter för att allt skulle klaffa, vilket var nyttigt för alla inblandade.

– Falu Energi & Vatten är mer än nöjda och tycker att våra erfarna montörer är väldigt 
duktiga. Hade de vetat att kvaliteten var så bra på dem som utförde jobbet så hade de 
inte behövt göra förfrågningsunderlaget så omfattande, berättade de. Det är ett bra betyg, 
tycker jag.

2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gagnef:
Djurmo – Förtätningskampanj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leksand:
Hjortnäs – Förtätningskampanj
Hjortnäsheden – Förtätningskampanj
Sunnanäng – Förtätningskampanj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leksand:
Norr Bergsäng – Förtätningskampanj
Söder Bergsäng – Förtätningskampanj
Hagbacken-Gläntan – Förtätningskampanj
Knippboheden – Förtätningskampanj
Kullsbjörken – Förtätningskampanj
Laknäs – Förtätningskampanj
Lima – Förtätningskampanj
Norr Lindberg – Förtätningskampanj
Söder Lindberg – Förtätningskampanj
Lugnet-Barkdal – Förtätningskampanj
Torrberg – Förtätningskampanj
Östanhol – Förtätningskampanj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rättvik:
Lerdal-Gärdebyn – Förtätningskampanj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Säter:
Solvarbo Etapp 2 – Förtätningskampanj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Du kan läsa mer om vad som gäller för just 
ditt område på dalaenergi.se/fibernat

Förtätningskampanj innebär att vi 
kommer tillbaka till ett område som vi 
tidigare byggt och erbjuder fler kunder att 
ansluta sig till fibernätet. Processen från 
tecknande av avtal till inkoppling av fiber 
är kortare än i en vanlig kampanj eftersom 
området är förberett sedan tidigare.

Planerade  
fiberkampanjer  
2019–2020

Nu är över 11 500 

kunder anslutna 

till fiber! 
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Den 13 augusti 1919 bildades Leksands Idrottsförening. Att ishockey 
skulle integreras och bli den stora idrotten på is var ingen självklarhet, 
från början var det bandy som gällde.

Året var 1924 och Rättvik besegrade Leksand med 20-1 i bandy. 
Bandyn kom att utvecklas eft erhand i de båda kommunerna, men det 
vara bara i Rättvik som den fullt ut etablerade sig och lever vidare 
än idag. 

 År 1937 tog Leksands IF upp hockey på föreningens program. 
Intresset kom att växa i proportioner som ingen kunde ana. Leksingar 
ville inte bara följa sporten som åskådare. Allt fl er ville också utöva 
den nya sporten på egen hand, med resultat att ishockeyrinkar uppför-

Allt ljus på 
Leksand

Källor: Expressen, boken ”Leksands IF 100 år”.

Utdrag ur artikel i Expressen den 9 december 1954:

Rönnäs: Började med sin bana 1949. Rinken nu 
klar med sarg och förstklassigt ljus. 

Tällberg: Började byggas 1950–1951 där 
kommunen släppte till mark och IF Siljan 
ordnade med sarg och ljus.

Krökbacken: Skolan lät planera för planen som 
kom till 1950–1951, byungdomen byggde sarg 
och ordnade ljus.

Leksboda: Fick sin plan 1949–1950. Rinken 
försedd med låg sarg och lyse. Finurligt ordnat 
med spolningen då rinken ligger lägre än en å, 
med rör dragna från ån till rinken. 

Häradsbygden: Byggdes 1948 med hög sarg 
och fullgott lyse. Även omklädningsrum och 
materialbod. Det mest framträdande byalaget 
som då var med i div IV.

Västanvik: Byggdes 1950 med låg sarg.

Övermo: En bystyrelse hade hand om banan 
som byggdes 1948 med hög sarg och bra lyse. 

Hälla: Föreningen HURIK IK (Hälla-Ullvi-
Romma IK) byggde en bana 1951–1952 med 
monteringsbar sarg och med full belysning. 
Avser detta år (1954) fl ytta rinken närmare byn.

Heden: Fick sin rink 1949–1950 med 
monteringsbar sarg och tillräckligt med ljus. 

Djura: Rinken byggde 1949–1950 med full 
höjd på sargen och god belysning. Även en 
materialbod och omklädningsrum. 

Siljansvallen: En ny ishockeybana invigdes 
1941 på Siljansvallens träningsplan.

Isstadion: Invigdes 12 december 1954, med 
plats för 8 000 åskådare, utomhus (på samma 
plats där Tegera Arena fi nns idag).

des ute i Leksands byar och byalagsserier spelades som ytterligare 
trissade upp intresset. 1954 fanns elva stycken anläggningar med 
elljus i Leksand (se nedan).

 En förklaring till hockeyns genombrott var just elljusbelysningen 
på hockeyplanerna, som ökade möjligheten att bedriva idrotten på 
kvällstid, eft er arbete och andra göromål. Bandyn hade nackdelen att 
den endast bedrevs under dagtid, och den krävde större ytor och mer 
skötsel i form av skottning och spolning av is.

Det är lätt att ta utveckling för given. När vi idag studerar föreningens 
framgångar kan det vara bra att skänka en tacksamhetens tanke till 
alla byar i Leksand. Det var där intresset fi ck sitt första, viktiga fotfäste, 
i en tid när hockeyn var ung.

TEXT:  JOHAN PELL AS 
FOTO:  ANDERS ÅKERNÄS,  LEKSANDS LOKALHISTORISKA ARKIV
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Leksand – en vinnande 
ort för familjen Karlsson 

 – Det är en lång lista av projekt som pågår. Det har varit lite  
komplicerat då jag varit skadad och gått med mitella i två månader. 
Men mycket har hänt i huset och mer ska det bli. Jag är inte händig 
men lär mig. Just nu håller vi på med en walk-in closet. Min fru 
påstår, apropå det, att jag har otroligt mycket skor, jag förstår inte.

Familjen först
Mattias har inga problem att fylla sin fritid, i synnerhet när de äldre 
syskonen begåvats med en treårig lillebror som heter Leo, som just 
nu är den styrande i familjen.

 – Han är i den åldern att han vill vara med oss andra hela tiden. 
Så vi gör väldigt mycket saker tillsammans i familjen. Barnen är vår 
fritid kan man säga.

De stunder av ledig tid som ibland uppstår? Tja, en TV-stund  
i soffan när barnen somnat räknas dit, eller stunderna när det ges  
tid att kolla på sociala medier.

 – Jag är ganska flitig där. Twitter är intressant, det är lite som en 
informationskanal, det är nästan som att googla, man kan lära sig 
mycket, som ekonomitips och hur börsen går. Och allt är gratis.

Instagram är mer som folks dagböcker där man ser vad andra gör. 
Och Facebook, det lustiga är att det har blivit som en kanal för oss att 
bli av med gamla grejer. Under vår flytt nyligen lade jag ut flera olika 
hushållsprodukter som folk sen kom och hämtade. Det var en ny, 
oväntad uppsida av sociala medier som vi upptäckte. Rent allmänt är 
sociala medier bra när det handlar om att lägga ut frågor och få svar 
från folk, som nyligen när vi ville ha tips på någon bra, lokal rörläggare. 
Människor vill varandra väl och är hjälpsamma i Leksand.

Mattias starka sociala patos är tydligt, det märks när familjen 
kommer på tal, eller i rollen som ”pappa” för alla unga spelare i laget. 
Och han ställer gärna upp för människor som har det lite motigt och 
får kämpa i samhället, det är en självklarhet menar han.

 – Om jag kan göra folk glada så gör jag gärna det. Jag tycker om  
att bidra och ge tillbaka.

Mattias har upplevt mycket under sin hockeykarriär, där flytt mellan 
städer och klubbar varit en del av livet. 

 – Jag och min fru har flyttat tretton gånger på sjutton år, och då 
bodde vi ändå fem år på raken i Jönköping. Leksand har varit på 
tapeten som klubb tidigare, men nu passar det så himla bra att bo  
här med tanke på att barnen är i rätt ålder.

Naturligtvis kan man prata om hur mycket hockey som helst med 
Mattias, men minst lika intressant är helheten, det sociala livet, familjen, 
som någonstans är förutsättningen för att han ska trivas och kunna 
prestera på isen. Och Mattias är tydlig med att Leksand som ort är 
unik på många sätt i hockey-Sverige.

 –Vill du spela på elitnivå är det bara i Leksand du kan hitta den 
här närheten, att slippa ta bilen så fort du ska någonstans. Det betyder 
jättemycket för oss. Vi har nyligen köpt ett hus i närheten av skola 
och arena. Nu får vi det precis som vi vill, grabbarna, tolv och tio år, 
kan ta cykeln själva när de ska någonstans. Och min fru Therese och 
jag kan gå den enkla kilometern till våra jobb i arenan om vi vill, hon 
jobbar på förskolan där, hon älskar barn. Ibland tar jag min elmoppe 
också, det är perfekt.

Och rustningen för framtiden är synlig hemma hos Karlssons.

Av den intensiva hockeykarriären 
återstår ännu en del, men privat har 
familjen Karlsson redan bestämt sig.
 – Vi blir kvar och flyttar inte, säger 
Mattias ”Kolan” Karlsson, back i 
Leksands IF. Oavsett vad som händer 
i min hockeykarriär är det i Leksand 
min familj ska bo i framtiden.

TEXT:  JOHAN PELL AS 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM
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Personaldagar i Grönklitt

Vi på Dala Energi

Varje år anordnas Dala Energis personaldagar, två dagar vars främsta 
syfte är att stärka personalens samhörighet och gemenskap. Med 
80 medarbetare fördelade på flera verksamhetsorter är detta ett av 
få tillfällen då alla är tillsammans och det finns möjlighet att lära 
känna varandra bättre. 

I år samlades personalen i Orsa Grönklitt, för två späckade dagar av 
föreläsningar, samarbetsövningar, gemenskap och information från 
respektive avdelning och Dala Energis vd Bengt Östling. 

 Föreläsarna vid årets personaldagar var Elin Alsiok och Caroline 
Stenbacka Nordström som driver företaget “Stolthet som strategi”.  

Vi lyssnade även på elitcyklisten Hanna Bergman som höll föreläsningen 
”Göra mindre och hinna mer”. Därefter var det dags för en adrenalin-
fylld uppgift från Escape Box där vi fick jobba tillsammans under 
tidspress. 

 Inför personaldagarna hade även varje avdelning fått en uppgift, att 
inför varandra redovisa vad Dala Energis devis ”Lite mer” innebär. 
Det blev redovisningar i form av film, soffintervjuer med mycket 
skratt och igenkänning. Resultatet ifrån den nyligen genomförda 
medarbetarenkäten redovisades och vi fick även en presentation av 
alla nya medarbetare som tillkommit sedan den senaste personaldagen.

Kairi Hysing,  
Ekonomiassistent  

– Det som fått mig att stanna på 
Dala Energi i 16 år är alla mina 
kollegor som har blivit mina  
vänner. Jag uppskattar också att 
jag under alla år upplevt stöttning 
i att utvecklas och fått arbeta  
i många olika roller i organisationen 
vilket har fått mig att växa och 
utvecklas som människa och  
i min yrkesroll.

Magnus Gifting,  
Projektledare mät 

– Att jag trivs så bra på Dala  
Energi beror framförallt på en 
sak, och det är mina arbets- 
kamrater som alltid betytt mycket 
och som bidrar till den goda 
stämningen vi har. En annan sak 
är att jag fått möjlighet till  
utveckling och har spännande 
arbetsuppgifter. Och det är en 
positiv känsla att veta att vi är 
viktiga och bidrar till samhälls- 
utveckling.

Per Thiger,  
Storkundsansvarig 

– Under 35 år på Dala Energi 
har jag fått ta del av den resan vi 
gjort. Jag har arbetat inom olika 
roller och fick vara med och ta 
fibern till Dalarna. Att få utveck-
las tillsammans med kompetenta 
kollegor inom så många områden 
har varit värdefullt, men även att 
få arbeta för bygden som vi alla 
brinner för.

Sofia Liljeblad,  
Redovisningsekonom 

– Att få jobba på ett företag som 
gör något för samhället och som 
investerar i bygden känns 
värdefullt och viktigt. Här gör vi 
något bra för människorna som 
bor här och vi deltar aktivt i 
samhällsutvecklingen. Men vi har 
också roligt på jobbet, och jag får så 
mycket energi tillbaka både genom 
arbetsuppgifter och kollegor.
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Årets stora 
hopptävling  
avgjord i  
Mockfjärd 
På Dala Energi arbetar vi tillsammans för bygdens bästa 
investering. Vi känner en stor samhörighet med det samhälle vi 
verkar i och med de människor som är våra kunder.  

För oss är det viktigt att människor i vår bygd mår bra och får 
en chans att utvecklas. Därför slår hjärtat en extra volt när vi kan 
stötta lokala evenemang som Mockfjärdsspelen. 6-8 september 
anordnades för femtonde året i rad, Mockfjärdsspelen, arrangerat 
av Gagnefs Ridklubb, en förening som vi berättat om i ett tidigare 
nummer av Synergi.

Mockfjärdsspelen är en nationell och regional tävling i hoppning 
för ponny och ridhäst. Ett tre dagars nationellt ponnyhoppmeeting 
med cirka 130 st ryttare från spridda delar av Sverige. I helgens 
tävlingar ryms också Dalarnas distriktsmästerskap samt en av 
semifinalerna i Prins Carl Philips pris, den tävlingen avgörs 
senare på Friends arena i Stockholm. 

För att få hopptävlingen att gå runt, krävs många ideella 
krafter. 

– Det är den största ponnytävlingen i regionen. Och vi som 
jobbar hårt med Mockfjärdsspelen är så glada för engagemanget 
från Dala Energi och våra andra lokala sponsorer, berättar Totta 
Wikström, eldsjäl och domare. 

Ladda din fiber m
ed Dalakraft!

Har du fiber?
Teckna då ditt bredband

hos Dalakraft!

Beställ på dalakraft.se/bredband

www.dalakraft.se    0771 48 80 00    info@dalakraft.se

Annons:
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 Porto 
betalt

Ökad trygghet – med gatubelysning
Vi går mot mörkare tider och gatubelysningen gör vår vardag enklare och tryggare. 
Dala Energi sköter underhållet av gatubelysningen i Leksand och Rättvik, på upp-
drag av respektive kommun. 

 I Gagnef, Säter och Mora (Garsås) är det kommunerna själva som sköter under-
hållet, det vill säga lagar trasiga lampor, med mera. 

 Har du en trasig gatulampa nära dig? Vi är tacksamma om du fyller i formuläret 
på vår hemsida dalaenergi.se/felanmalan. Glöm inte att ange gatuadress och stolp-
nummer. Vi åtgärdar trasig gatubelysning tre gånger om året. En på hösten och två 
vintertid, före och efter nyår. 

 Tack för att du hör av dig och meddelar oss när du upptäcker trasig gatubelysning.

Som markägare råkar man ibland ut för situationer då ett träd invid en elledning 
måste fällas. Eftersom vårt elnät finns både under och över marken är det alltid 
säkrast att beställa bevakning när du ska fälla eller spränga träd i närheten av våra 
elledningar. Vi bevakar trädfällningar kostnadsfritt och ser till att det utförs på ett 
säkert sätt.  

Du anmäler trädfällning via vår hemsida, dalaenergi.se under elnät/trädfällning.
Där anger du om du vill fälla trädet själv, observera att det då är viktigt att du som 
fastighetsägare är utbildad för att utföra jobbet, eller att du anlitar någon som är 
det. Du kan även beställa en tjänst från oss där vi fäller trädet på ett säkert sätt åt 
dig, mot en avgift. Kom ihåg att vi vill ha din anmälan senast sju arbetsdagar innan 
arbetet ska påbörjas.

Trädfällning

Personer och företag som bygger ett nytt hus eller anordnar till exempel event, 
marknader eller andra kortvariga aktiviteter behöver ofta tillfällig överföring av el 
eller fiber. Detta kallar vi för Tillfällig överföring. Det dessa har gemensamt är att 
det handlar om en tillfällig överföring som inte varar längre än ett år, och oftast 
betydligt kortare tid än så. 

Vi sätter upp den tillfälliga överföringen eller byggströmmen i vår närmsta möjliga 
anslutningspunkt. Du som beställare ansvarar sedan för kabel fram till tomt eller 
objekt. 

Beställningen vill vi ha minst fyra veckor innan byggstart för att vi ska ha 
möjlighet att ordna ström till byggarbetsplatsen. Priset för inkoppling, upp och 
nedsättning samt eventuell elcentral hittar du på vår hemsida där du även beställer 
tjänsten, dalaenergi.se under elnät/tillfällig överföring. 

Tillfällig överföring 

KUNDKONTAKT
0247-738 00
info@dalaenergi.se
Måndag–fredag kl. 08.00–  21.00
Lördag–söndag kl. 10.00–14.00

KONTOR
Övermovägen 15, 793 35 Leksand
Riksvägen 15, 795 32 Rättvik
Norrtullsvägen 11, 783 35 Säter (endast paket  
och godsleverans)
Måndag – torsdag kl. 08.00 – 16.00 
Fredag kl. 08.00 – 15.00

DRIFTINFORMATION
För aktuell driftinformation gällande elnät,
värme och fibernät: dalaenergi.se/driftinformation

För felanmälan och support av din fiberanslutning  
kontaktar du din tjänsteleverantör:
dalaenergifibernat.zmarket.se/privat/kundservice 

VID STRÖMAVBROTT
0247-738 99
Efter kontorstid kopplas samtal vidare till SOS Alarm. 

Tips för dig om det blir strömavbrott:  
dalaenergi.se/driftinformation

DALA ENERGI FIBERNÄT ZMARKET:
Beställ bredband, tv och telefoni från våra  
tjänsteleverantörer via dalaenergifibernat.zmarket.se

ÖVRIGT
Ledningsanvisning:  
ledningskollen.se
Gatubelysning, felanmälan: 
dalaenergi.se/felanmalan
Tillfällig överföring: 
dalaenergi.se/elnat

DALA ENERGI I SOCIALA MEDIER
facebook.com/dalaenergi
twitter.com/dalaenergi (@dalaenergi)
youtube.com/dalaenergi
instagram.com/dala_energi

HEMSIDA
dalaenergi.se
  
MINA SIDOR
minasidor.dalaenergi.se

Här når du oss


