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En snabbare resa mot 
framtiden. Siktet inställt på framtiden har även Stefan Olsson, professionell 

spelare i rullstolstennis, med lång meritlista och segrar från de 
största turneringarna i prishyllan. Synergi följde med på ett hårt 
träningspass i Falun. I år arrangerades också Melodifestivalen 
i Leksand, för fjärde gången faktiskt, med festligheter på torget 
i centrum och i Tegera Arena. Linda Hjerpe är evenemangslots 
på kommunen och berättar om arrangemanget och varför 
arrangörerna trivs i Leksand.

På vår återkommande resa genom kommunerna besöker vi den 
här gången traditionsfyllda Rättviks marknad, spelar curling 
med elitspelaren Fredrik Nyman i Leksand och hälsar på hos 
hästentusiasterna i Gagnefs Ridklubb. Dessutom upplever vi 
utvecklingen inom rörlig bild hos Biograf- och tv-museet i Säter, 
som visar upp norra Europas största samling av teknik och 
utrustning från förr. Intressant är att idag går de flesta av oss 
omkring med kameror som är betydligt mer avancerade, i våra 
smarta mobiler.

Det viktiga hållbarhetsarbetet inom Dala Energi fortsätter och 
vi ser ett ökat intresse för förnybar energi även hos våra kunder. 
Vår vd Bengt Östling reflekterar över elnätets och fibernätets 
betydelse för klimatomställningen, och entreprenadavdelningens 
chef, Peder Löf, berättar hur investeringsbesluten blir verklighet. 
Vi minns slutligen stormen Alfrida, som testade den ständiga 
beredskapen hos Dala Energi. Trevlig läsning!

Varje tekniskt genombrott bidrar till utvecklingen av nästa steg, i en 
evig spiral som verkar snurra allt snabbare för varje år. Det här numret 
av Synergi handlar mycket om utveckling och framtid, dels inom Dala 
Energi men även inom samhället i stort. Redan nu kan vi ”prata” med 
våra bilar och styra värmen och belysningen hemma, bara genom att 
använda rösten. Resan mot framtiden har aldrig gått så fort som nu.

Mycket verkstad

16 Hållbart arbetssätt 18 Lotsen för Mello
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Ett år passerar på 525 600 minuter. Vi har under 2018 fått lära känna 
Greta Thunberg som skolstrejkar för att beslutsfattare inte tar klimathotet 
på tillräckligt stort allvar. Vi fick efter en lång höst en januariöverens- 
kommelse där Sverige ska ligga i framkant inom klimat- och miljöområdet 
och bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast 2045 ska Sverige 
inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Där det från 
2030 inte längre kommer att vara tillåtet att sälja nya bensin- och diesel- 
drivna bilar, vilket resulterade i att prognosen för laddbara fordon blev 
rejält uppskruvad från 1 till 2,5 miljoner fordon över en natt. Omställ- 
ningen i Sverige ska ske genom bland annat ökad elektrifiering och 
digitalisering, i vilken Dala Energi har en nyckelroll. 

Samtidigt har Anders Ygeman, nya energi- och digitaliseringsministern, 
kritiserat elnätsavgifter och beskrivit elnätet som plastpåsen som man 
bär hem maten ifrån affären med, vilket är mycket långt från sanningen. 
Elnäten är så mycket mer och tillsammans med fibernät möjliggöraren 
för en klimatomställning. 

I Sverige äter vi i snitt 100 bananer per person och år, vilket blir ett 
välbehövligt energitillskott på ungefär 12 kWh. Om vi jämför bananen 
med elenergin så är elnätet bananbåten som transporterar bananen 
från odlaren till dig. Elnätet är även hamnen där omlastningen sker. 
Elnätet är dessutom tåget och järnvägen som transporterar bananerna 
vidare. Elnätet är terminalen där omlastning sker till lastbilen. Elnätet 
är lastbilen och vägen som lastbilen kör på för att komma till affären. 
Elnätet är affären och kassan, elnätet är också plastpåsen där vi lägger 
bananerna. Elnätet är budet, budbilen, och vägen som budbilen kör på. 
Budet som bär in bananer till ditt hem är också elnätet. Elnätet ser till 
att det nästan varje minut, i snitt 525 450 minuter av årets 525 600 

525 600 
minuter

Vd Bengt Östling

SLIPP KRÅNGLIGA 
INLOGGNINGAR
– med våra nya Mina sidor

För en tid sedan lanserade vi vår nya tjänst 
Mina sidor. Nu slipper du krångliga inlogg- 
ningar med användarnamn och lösenord  
– och identifierar dig enkelt och säkert med 
Mobilt BankID.

Många kunder hör av sig till vår kundkontakt 
och söker en borttappad faktura, funderar över 
sin förbrukning eller vill göra en flyttanmälan. 
Nu kan du göra allt detta enkelt med hjälp av 
Mobilt BankID direkt på vår hemsida, den 
tiden på dygnet som passar dig. Mina sidor 
har funnits även tidigare på vår hemsida, 
men nu har vi uppdaterat tjänsten till att bli 
mer användarvänlig och med en enklare och 
säkrare inloggning.

Du slipper besvärliga inloggningar med 
användarnamn och lösenord, och använder 
istället den trygga och enkla lösningen 

Mobilt BankID. Är du kund hos oss behöver 
du bara ange ditt personnummer och klicka 
på Logga in med Mobilt BankID. Starta sedan 
säkerhetsappen Mobilt BankID på din mobil 
eller dator för att identifiera dig.

Om du saknar BankID behöver du ladda ned 
och installera appen på din dator eller mobil, 
och sedan logga in i Internetbanken hos din 
vanliga bank för att beställa den kostnadsfria 
tjänsten.

Observera att det är du som står på avtalet 
som kan komma åt Mina sidor för din fastighet. 
Om någon annan, exempelvis make eller maka, 
ska tilldelas inloggning gör du detta under 
Kundgodkännande.

Mina sidor hittar du på startsidan 
på vår hemsida, dalaenergi.se

minuter, finns färska bananer i fruktskålen i ditt hem. Jag vet inte vad 
bananodlare får i lön men jag gissar att det är en bråkdel av vad kost- 
naden är för att det skall ligga färsk frukt i fruktskålen varje minut 
året runt. Vi ska sträva efter att distribuera el med hög tillförlitlighet, 
och långsiktigt hållbart, vilket är mycket mer än en plastpåse. Och vi 
ska ständigt förbättra oss för att leverera en prisvärd elnätstjänst, det 
råder det ingen som helst tvekan om. 

Välfungerade el- och fibernät är avgörande för ett fungerande samhälle. 
Under kommande år fortsätter vi att investera i både elnätet och fiber- 
nätet. I fibernätet handlar det om att slutföra utbyggnaden, vi har 
under 2018 passerat milstolpen med 10 000 anslutna adresser.  
För elnätet motsvarar det investeringar med över 10 000 kr/kund för 
ökad leveranssäkerhet. 

Jag är stolt över det Dala Energi gör för att leverera hållbara och fram- 
tidsäkra lösningar även om det skulle kunna gå fortare att ställa om till 
nya tjänster och att nå målet där Dala Energi har branschens nöjdaste 
kunder. Jag är övertygad om att vi även i framtiden på bästa sätt kommer 
kunna leverera lösningar inom energi- och digitalkommunikation som 
hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett 
enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Under hösten och vintern har projektledaren Magnus Gifting och hans 
medarbetare på mätavdelningen arbetat för högtryck med att byta ut 
drygt 500 elmätare för våra kunder i Säter. Som vi tidigare berättat i 
Synergi, så är det ett pilotprojekt vi nu genomfört med avsikt att ge oss 
svar på ett antal frågor. 

Att föra en dialog med kunderna som deltog i pilotprojektet har gett oss en viktig lärdom 
inför de många mätarbyten som kommer att ske inom några år när samtliga kunders el- 
mätare byts ut. Vi fick ett högt betyg generellt, och låg i samtliga mätbara poster över 4,0 
på en skala från 1,0-5,0. Det med fakturan medföljande produktbladet uppskattades men 
däremot framkom det att kunderna inte vill ha information om mätarbytet i samma kuvert 
som fakturan. Vi kunde också utläsa att våra kunder ibland önskat längre framförhållning.

Några av våra kunder valde att byta tiden som vi reserverat för mätarbytet, och samtliga 
av de tillfrågade kunderna tyckte att det var enkelt att byta tiden till en annan. 

Nu utvärderar vi undersökningen och samlar våra kunders värdefulla synpunkter för att 
sedan blicka framåt mot det stora mätarbytesprojektet som vi börjar planera för redan 
till hösten. 
 – I stället för att lägga ut detta arbete på entreprenad, så kommer vi anställa en arbets- 
ledare och ett antal montörer som kommer utföra mätarbytena. Vi tror helt enkelt att det 
blir bäst för oss och för våra kunder, säger Magnus.

Vi byter elmätare

”Jag är stolt över det Dala 
Energi gör för att leverera 
hållbara och framtidsäkra 
lösningar”
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Vilken är er uppgift inom Dala Energi?
– Entreprenadavdelningen har ett övergrip-
ande ansvar för utförandeverksamheten inom 
koncernen. Det innebär utförande av drift och 
underhållsåtgärder på elnät och fibernät och 
utförande av investeringsprojekt genom pro- 
jektavdelningen. Vi har även externa uppdrag 
mot andra infrastrukturägare, entreprenörs- 
företag, privata aktörer och kommuner. Bland 
annat levererar vi underhåll av fiberanlägg- 
ningar och bygger laddinfrastruktur ihop 
med Dalakraft, samt har underhållsavtal för 
kommunal gatubelysning. Vi tecknade nyligen 
också avtal med Falu Energi & Vatten och 
kommer att hjälpa dem med modernisering 
av elnätet. Entreprenadavdelningen har en 
viktig roll på den externa marknaden framöver, 
för att få in fler uppdrag till bolaget.

Kan du ge fler exempel på 
utförandeverksamhet?
– Ska man gå in i detalj på våra åtaganden och 
leveranser är det utförande för det vi investerar 
i våra anläggningar, både på fibersidan och 
elsidan. Vi ansluter också nya kunder, och mot 
teknikavdelningen levererar vi utförande inom 
drift och underhåll, samt gör akuta åtgärder 
som ingår i beredskap och driftfrågor. Andra 
uppgifter är att besiktiga vårt ledningsnät med 
helikopter, och besiktiga resterande anlägg- 
ningar med linjer, kabelskåp och stationer, 
med mera. Teknikavdelningen går igenom 
punkterna vi hittar, sedan får vi tillbaka en 
lista med det som ska åtgärdas, där vissa 
saker kan ha sållats bort med tanke på 
framtida investeringar.

Vad innebär det att vara chef på distans?
– Vi är 27 personer på avdelningen, organise- 
rade i tre grupper med en arbetschef på varje 
ort i Rättvik, Leksand och Säter. Utmaningen 
med att leda på distans är att ha närvaro på 
orterna. Vi är bra på att använda dagens teknik 
med videomöten, men jag behöver ändå åka 
runt för att träffas personligen. Vi har en bra 
struktur för att fånga upp och förmedla saker.

Entreprenadavdelningen på Dala Energi är den enhet 
som ser till att investeringsbesluten blir verklighet. 
Medarbetarna finns på tre orter och sköter drift och 
underhållsåtgärder på egna anläggningar, men även 
byggnation och underhåll av anläggningar för externa 
kunder. Allt på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Ny personal sänker 
medelåldern
Energibranschen är en spännande och föränderlig bransch. Det gäller att ta vara på kompetensen 
som redan finns och samtidigt vidareutbilda, utveckla och våga tänka nytt. Fem personer 
nyanställdes under 2018. ”Jag jobbade tidigare som resande men behövde en mer stabil tillvaro 
där jobbet inte går ut över fritiden och man får komma hem varje dag. Därför passade jobbet 
som distributionselektriker på Dala Energi mig perfekt”, berättar nyanställde Rasmus Lindén. 
Vi har sänkt medelåldern till 43,7 år under 2018, berättar Camilla Ollas Hampus, HR-chef på 
Dala Energi, som välkomnar en blandning i ålder och tidigare erfarenhet. 
 – Vår ambition är att fortsätta utveckla bygden. Dynamik och utveckling uppstår när vi 
delar med oss av olika erfarenheter och perspektiv, att ha ett brett åldersspann bland våra 
medarbetare är en tillgång för framtiden.

En typisk dag 
för PederPeder Löf 

Lite snack och 
mycket verkstad

chef för Entreprenadavdelningen Dala Energi
Vad har ni för målsättningar?
– Entreprenadavdelningen ska bidra till före- 
tagets målsättningar med det vi kan göra från 
vårt håll inom inom våra fyra fokusområden 
kund, medarbetare, hållbarhet och ekonomi. 
Vi har brutit ned de övergripande företags- 
målen till avdelningsnivå och ska uppnå dem 
genom att vara en entreprenadavdelning med 
hög produktivitet, effektivitet och kvalitet.

Vilka utmaningar ser du framför dig?
– En stor grej för oss framöver är att byta till 
nya och moderna elmätare hos våra cirka  
33 000 kunder. Den nya elmätaren ger många 
fler möjligheter till information och möter 
också framtida krav på mätnoggrannhet, med 
mätvärden var femtonde minut så att även 
kunden kan följa sin elanvändning bättre. Pro- 
jektet innebär en stor utmaning och kommer 
att pågå under en period av 3–4 år framåt.

Vad gjorde du innan du kom till Dala Energi?
– Innan jag började på Dala Energi för ett år 
sedan jobbade jag med styrsystem för värme- 
och energisektorn på ett automationsföretag 
i Borlänge, och innan dess med styrsystem och 
mätsystem för produktionsprocesser inom 
sågverksindustrin. Jag har även varit projekt- 
ledare på Hägglunds där jag jobbade med 
elsystem, mjukvara och elektronik för strids- 
fordon och bandvagnar. Jag har varit med i 
alla möjliga områden inom elkraftsidan, och 
har väl täckt in allting snart.

Berätta om dig själv
– Jag bor i Rättvik med min fru och dotter, 
och hund och katt, sedan 4,5 år tillbaka. Jag 
och min fru adopterade vår dotter från 
Sydafrika för 1,5 år sedan, och det är en stor 
omställning i våra liv. Det tog bara ett halvår 
innan hon kunde svenska riktig bra, och i år 
fyller hon 8 år. Det är full fart med skola och 
allt. I övrigt är jag en person som gillar att 
vara ute i naturen och sysselsätter mig med 
träning, löpning och cykling, så jag är väldigt 
aktiv på fritiden.

TEXT:  MIKAEL GR ANLUND 
FOTO:  L ARS DAHLGREN

RASMUS LINDÉN, 
DISTRIBUTIONSELEKTRIKER

05.40
Väckarklockan ringer och sedan är det frukost 
med familjen. 

07.15
Lämnar min dotter på skolan. Åker sedan till 
kontoret i Leksand. 

08.00
På plats på kontoret och börjar dagen med 
rutinsysslor. 

09.00
Förmiddagsfika. 

09.15
Möten för att följa upp vår del av 
verksamheten. 

12.00
Lunch med kollegorna. 

13.00
Möten, uppföljning och aktiviteter för att 
utveckla verksamheten tillsammans med 
övriga verksamhetsdelar. 

14.30
Eftermiddagsfika.

14.45
Fortsatt aktivitet för att utveckla medarbetarna 
och verksamheten. 

16.15
Åker hem till familjen för att äta en god 
middag. 

18.30
Läggning och sagostund med dottern. 

19.30
Umgås med min fru. 

22.00
Läggdags för de vuxna i familjen.
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står sig bra, som ostar av alla de sorter, honung, 
marmelad och kryddor. 
 – En av årets nyheter sker på mässplan, 
utanför bowlingen. Vi kommer att satsa på 
ett fordonstema där under våren och hösten, 
vilket kommer vara värt ett besök. Annars 
brukar inte vi som arrangör behöva tänka på 
nyheter, det står knallarna själva för.

Hårda och mjuka värden
Att vara på marknad kan vara en väldigt 
social företeelse. 
 – Det är nya och gamla bekantskaper som 
dyker upp bakom varje hörn. Marknaden är 
en väldigt social aktivitet, och dessutom lite 
grann av en hemvändarhelg då många som 
har sitt ursprung i Rättvik kommer hem och 
vill vara med. Annars kan man förstås välja 
att bara observera detta skådespel, låta 
ögonen vandra runt på myllret av människor 
och knallar.

Samtidigt är marknaden ett fenomen som 
knyter band med historien. Vi har ju under 
många hundra år lockats till marknader, för 
social samvaro och utbyte av varor och tjänster. 
Skillnaden ligger möjligen i att det som förr 
var en livsnödvändighet – att komma över 
varor för sin överlevnad – idag har blivit ett 
folknöje, något som sätter guldkant på 
tillvaron. Och självklart har utbudet på mark- 
naderna följt sin tid. Idag finns inga hästar, 
kor och grisar att köpa på marknaden, det 
finns heller inga spådamer som kan berätta 
om hur framtiden ska bli.

Stina, som nu arrangerar sin tionde marknad, 
hoppas på fler förstagångsbesökare till Rättvik.
 – Allt är så tillgängligt, från Knektplatsen 
och ner mot centrum. Det är ett nöje att strosa 
runt och bara betrakta allt som händer. Det 

På visit i Rättvik

När mycket annat i vårt samhälle förändras kan 
vi lita på att det varje vår och höst arrangeras 
en marknad i Rättvik efter beprövat koncept. 
Alla vägar bär till Rättvik skulle man kunna 
säga, och så har det sett ut sedan slutet av 1800- 
talet. Besökare från när och fjärran sluter upp, 
för att njuta av stämningen och kanske göra 
något fynd bland de 450 knallar som finns 
uppställda. 
 – Vi har försäljare på plats från hela Skandi- 
navien, säger marknadsgeneralen Stina Lovén 
Adeström, och de allra flesta, runt 85 procent, 
är återkommande. De tycker om vår marknad 
eftersom den pågår i tre dagar och vi kan 
erbjuda en helhet som fungerar. Dessutom 
har marknaden ett väldigt bra rykte rent 
allmänt. Den är ju också bäst i Sverige på 
årsbasis.

Allt går verkligen att sälja, menar Stina, där 
hon annars ser att produkter inom livsmedel 

Evenemanget har levt kvar i generationer. Vi pratar förstås 
om Sveriges stoltaste marknad, en mötesplats och folkfest 
som lockar runt 100 000 besökare.

är också en del musik och scenuppträdanden. 
Och det finns så mycket olika saker att köpa. 
Om man inte hittar något speciellt kommer 
man åtminstone hem med munkar, kokos- 
bollar eller nya strumpor. Och barnen kanske 
vill åka karusell. 

Fakta:
Rättviks marknad omfattar stora delar av 
centrala Rättvik. Centrum för marknaden är 
Knektplatsen, som nästan är lika stor som två 
fotbollsplaner. Ett marknadsstånd kostar 1 200 
kronor för tre meter. Matförsäljarna, som bara 
får finnas i ett begränsat antal, får betala lite 
mer (750 kr/meter). Ett flertal lokala föreningar 
är på plats och ser till att allting fungerar, som 
parkering, städning och mycket mer. Det är 
uppdrag som de gör mot ersättning, vilket 
bidrar till deras ordinarie verksamheter.

I början på 1900-talet och framåt blev det 
vanligt att köpa hästar, kor, grisar och getter 
på marknaden. Priserna låg ganska stadigt 
runt 800 kronor för en duglig häst. Men för 
exakt 100 år sedan pågick det första världs- 
kriget i Europa, vilket medförde att tillgången 
på hästar var ytterst begränsad. Priserna steg 
därför stadigt under krigsåren för att kulminera 
under höstmarknaden 1919 då en bra häst 
kunde kosta 4 000 kronor. Det ska jämföras 
med en bil av märket Ford som samtidigt 
kostade under 3 000. Marknaden härstammar 
från 1891 då kommunalstämman beslutade 
att det skulle ordnas torgdagar på orten en 
gång i månaden. Men dåliga erfarenheter av 
dessa torgdagar gjorde att man senare bestämde 
sig för att endast hålla dessa torgdagar två 
gånger årligen, i början av maj och oktober. 
Under 1920-talet dök den första karusellen 
upp vilket bidrog till att folktillströmningen 
ökade. Resten är en framgångssaga. 

Rättviks 
marknad  

TEXT:  JOHAN PELL AS 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

En mötesplats sedan 1891

9FÖREMÅLEN KOMMER FRÅN RÄT T VIKS HEMSLÖJD, 
SOM ÄR EN AV FÖRSÄLJARNA PÅ MARKNADEN.

MARKNADSGENERALEN 
STINA LOVÉN ADESTRÖM 
ARRANGERAR SIN TIONDE 
MARKNAD
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På visit i Leksand
Temperaturen ligger runt nollan i Leksands curlinghall och ett glatt gäng 
juniorer tränar för fullt. De tunga curlingstenarna spelas fram och 
tillbaka över isbanorna medan juniortränaren Magnus Sjörs håller koll. 
Fredrik Nyman har nyss kommit till hallen och är redo att hjälpa till.
 – Magnus och jag tillhörde den första generationen juniorer i Leksands 
curlingklubb och första matchen jag spelade var jag nog sex år. Jag 
körde tvåhandsgrepp och kom halva banan, så jag kunde inte spela 
riktigt, berättar Fredrik.
 – Vi andra fick springa med soparna och knuffa på stenarna, men på 
den tiden var isen mycket trögare också, fyller Magnus i med ett leende.

Idag är Fredrik Nyman lagkapten, skipper, i sitt lag Team Dream, som 
tog hem SM-silvret till Leksands CK i finalmatchen mot regerande 
världsmästarna i lag Edin.
 – Vi mötte dem två gånger under SM och var det enda laget som 
fullföljde en hel match mot dem, så det kändes som ett guld. Men vi 
tog oss till elitserien och har en chans att komma med i landslagstruppen, 
då får man ekonomiskt bidrag och möjlighet att spela mästerskap, 
berättar Fredrik nöjt.

Spelade mitt på Röda torget
En annan höjdpunkt under året var turneringen i Moskva, som började 
med ett oväntat meddelande på Facebook. 
 – Vi fick ett meddelande från en ryska som berättade om tävlingen 
och skrev ”vill ni komma hit och spela, vi betalar rubbet”. Jag har alltid 
velat spela utomhus så det var en dröm, och i en sport där det knappt 
finns några pengar gick det inte att tacka nej. Det var fränt att spela 
mitt på Röda torget i Moskva, precis intill Leninmausoleet och Vasilij- 
katedralen, säger Fredrik med resan i färskt minne.
 Turneringen bestod av både ryska och europeiska lag, men att 

spela utomhus bjöd på fler utmaningar än motståndarlagen.
 – Under en av våra matcher började det toksnöa, så de 

fick köra snöslunga mellan omgångarna. Istället för 
sopar hade vi snöskyfflar, det var annorlunda.  

Vi gick tyvärr inte till slutspel utan åkte ut  

på teedragning, då man drar en sten och den som kommer närmast 
mitten vinner, och vi förlorade med två centimeter. Men det är en 
återkommande turnering och om man är trevlig mot tävlingskom- 
mittén får man komma dit igen, så jag fjäskade ganska ordentligt, 
intygar Fredrik med ett leende.

Nyckeln till ett bra curlinglag
Vad är det då som gör ett curlinglag framgångsrikt? Enligt Fredrik ska 
lagets fyra medlemmar ha en blandning av olika egenskaper.
 – I en typisk ”fyra” behöver du någon som är fylld av adrenalin och 
riktigt het. Sedan behöver du någon som knappt har nerver, som är 
kylig och kan avsluta en omgång. Du behöver också en balansspelare 
som håller tillbaka den heta spelaren när det behövs, som spelar 
objektivt och peppar de andra. Slutligen måste du ha någon som är 
riktigt bra taktiskt. Varje spelare kan ha flera egenskaper och den 
typiska skipperrollen är den taktiska spelaren som saknar nerver.

Fredrik och Magnus hoppas att fler ska upptäcka tjusningen med 
curling, särskilt spelare i spannet 30–50 år där det idag finns en lucka 
i klubben.
 – Vi har 5 000 spelare i Sverige, i Kanada finns det 1,5 miljoner. 
Ändå har vi världens bästa herrlag och världens bästa damlag, 
summerar Fredrik.

Om Leksands CK
Klubben bildades i Tällberg 1929 och har idag ett 40-tal medlemmar. 
Nuvarande hallen byggdes 1974 med stöd från curlaren och entrepre- 
nören Rune Joon. Klubben har sex aktiva lag som tränar och spelar 
flera gånger i veckan.

TEAM DREAM 
TOG KURBITS 
TILL MOSKVA
Ett meddelande på Facebook gav elitspelaren Fredrik Nyman 
chansen att förverkliga sin dröm om att spela curling under bar 
himmel. Men att drömmen skulle slå in på mytomspunna Röda 
torget i Moskva blev en extra bonus. Och nästa säsong tar laget 
med kurbitsdräkterna steget upp till elitserien.

TEXT:  MIKAEL GR ANLUND 
FOTO:  L ARS DAHLGREN

”SNÖSKYFFLAR 
ISTÄLLET FÖR SOPAR”

Ta kontakt via Facebooksidan 
”Leksands curling” eller 
www.svenskalag.se/lck

Vill du prova 
på curling?

MAGNUS SJÖRS OCH FREDRIK  
NYMAN TILLHÖRDE FÖRSTA  
GENERATIONEN JUNIORER I  
KLUBBEN.
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En stark, 
fyrfotad vänskap

Platsen är Mockfjärd, ute på industriområdet. Vi pratar om en samhälls- 
motor med många hästkrafter. 
 – Det är underbart att få jobba med något positivt, som gör att 
människor växer och mår bra, säger ridskoleläraren Helen Willman. 

En vanlig eftermiddag och kväll på Gagnefs Ridklubb. Inledningsvis 
handlar mycket om att sköta och ta hand om djuren inne i stallbygg- 
naden. Det är liv och rörelse och en skön atmosfär, där barn, ungdomar 
och vuxna hjälps åt, sida vid sida.
 – Vi kan inte prata med hästarna, men vi kan ha ett kroppsspråk 
som gör att vi förstår varandra. Hästarna kan läsa av människor och 
samspelar gärna, bara de får veta vem som bestämmer. Kemin som 
kan uppstå, den slår det mesta annat här i världen.

Totalt finns 18 ridskolehästar i stallet, allt från små ponnyhästar till 
större halvblod och importer.
 – Vi har väldigt bra hästar att rida på, det finns hästar för alla. Den 
minsta ponnyn har en mankhöjd på 120 centimeter. Jag har lärt känna 
alla dessa 18 personligheter och vet hur tålmodiga, stabila, lugna och 
trygga de är, även om vissa har lite energi och nerv.

Gagnefs Ridklubb har ett positivt medlemstal, just nu 350, varav 220 
rider aktivt. Upptagningsområdet är stort, det finns ryttare som reser 
från Falun och Borlänge. Utöver ridskolehästarna finns även ett privat 
stall med åtta hästar som ligger alldeles intill.
 – Många yngre växer när de får ta ansvar, det blir så tydligt. Det 
kan ha varit en stressad dag i skolan eller hemma, när de kommer hit 
infinner sig ett lugn, mycket tack vare koncentrationen, allt annat stängs 
av. Allt fokus blir att ta hand om hästen, innan, under och efter själva 
ridningen. Vi har även ungdomar i tonåren som är i stallet utan att de 
rider, så kallade hjälpredor. De får ett insteg in i hästvärlden och en 
jättebra utbildning. Styrkan i en stallmiljö, oavsett ålder, går inte att 
underskatta, alla har en plats, på sina egna villkor. Man kan säga att det 
är lite som en fritidsgård, man hänger här och hjälper till där det behövs. 

Tävling på hemmaplan
På programmet finns ridlekis, minihoppning, käpphästhoppning, 
vanlig hoppträning, dressyr, we (working equitation) och en bred 
kursverksamhet.
 – Vi är bra på aktiviteter i den här klubben, och det bygger en väldigt 
bra sammanhållning. Och tack vare att klubben fick ett nytt ridhus 
hösten 2017 har vi möjlighet att ha dubbel verksamhet. 

På visit i Gagnef

TEXT:  JOHAN PELL AS |  FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

Varje år i september genomförs också en större nationell och regional 
tävling, Mockfjärdsspelen. 
 – Det är en jättestor, etablerad hopptävling som har ett gott rykte 
ute i Sverige. Det brukar vara 500–600 ridande totalt. Det är också en 
deltävling i Prins Carl Philips Cup, en större nationell tävling på 
sammanlagt fyra orter. Att ha en tävling på orten är ett mervärde för 
alla våra medlemmar, de får en chans att tävla på hemmaplan, ibland 
på lånad häst, från vårt stall, istället för att ha egen häst direkt. Man 
får känna sig lite för. 

Några barn runt tio år kommer gående med varsin ponny i stallgången. 
Det är dags att gå ut i det varmbonade ridhuset. Ridklubbens instruk- 
törer finns hela tiden nära till hands.
 – Det är liv och rörelse här mellan klockan 16 och 22 varje vardags- 
kväll. Den sista lektionen för kvällen slutar 21.30. Och på helgerna är 
det också verksamhet, som vårt populära ridlekis för de allra yngsta. 

Marianne ”Mirre” Jansson har tidigare jobbat på kansliet och är numera 
med i klubbens styrelse.
 – Vi är stolta över att vår verksamhet är så uppskattad, med fler och 
fler ungdomar som deltar på något sätt i våra aktiviteter. Det är alla 
våra barn och ungdomar som ska föra klubben in i framtiden. Och 
det är klart att vi känner att vi gör en samhällsinsats.

Helen Willman blickar ut över stallet, och hennes fyrbenta vänner. 
Hon har bara jobbat i Gagnefs Ridklubb sedan i september, men trivs 
fantastiskt bra med hästarna och alla möten med människor i alla åldrar.
Det är något drömskt i hennes blick när hon konstaterar:
 – Jag är inne på mitt tjugofjärde år som ridlärare. Det här är mitt 
liv, och det blir bara roligare hela tiden. 

Gagnefs Ridklubb
Gagnefs Ridklubb bildades 1970, vilket betyder 

att klubben firar 50-årsjubileum nästa år.
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På visit i Säter

Det är ett mysigt museum, med många rum 
och skrymslen, där allt är nära och tillgängligt 
för besökarna. Direkt möts man av de varma, 
röda nyanserna i den sista studiomiljön som 
användes för Filmkrönikan, ett program som 
var med från tv-sändningarnas början och 
hängde med i hela 52 år innan det lades ner 
2008.
 – Grunden till samlingarna donerades av 
tidigare tv-fotografen Erik Wester som nu är 
bortgången. Vi har smugit in föremålen i 
skapade miljöer istället för att rada upp dem 
på hyllor så det ska kännas äkta, berättar 
Stefan Lindfors, en av initiativtagarna och 
medlem i föreningen Biljettkassan som 
driver museet.

Tack vare bra samarbete med SVT fick museet 
tillgång till televisionshistorien när digitalise- 
ringen slog igenom och analog teknik skulle 
bort från tv-studior i Göteborg, Norrköping, 
Falun och Stockholm. Museet har genom åren 
byggts ut till drygt 850 kvadratmeter och i ett 
av rummen delar filmprojektorer från 1920- 

talet och framåt utrymme med en modern 
digital filmprojektor. Alla äldre projektorer kan 
fortfarande användas för att visa film, men just 
den här kvällen är det digital visning av den 
franska filmen Trädgårdsfesten.

 – För bara 15 år sedan levererades en lång- 
film på sex filmrullar som vägde 30 kilo totalt 
och fick skarvas ihop av maskinisten innan 
visning. Idag ryms fyra långfilmer på en sådan 
här, berättar Stefan och håller fram en hårddisk 
som lätt ryms i hans handflata.

OB-bussen sände fotbolls-VM 1958 
Med engagemang och skicklighet har medlem- 
marna i föreningen kommit över ett stort antal 
rariteter genom åren, däribland en arbetsrock 
med autografer från storheter inom svenska 
filmindustrin. Museet inhyser också en av fyra 

MUSEET SOM 
BLIVIT HISTORIA

I den gamla yxfabriken längs riksväg 70 i Säter finns idag en imponerande samling föremål 
från film- och tv-historiens ursprung och utveckling, utställda i verklighetstrogna miljöer. 
Museet invigdes i januari 1989 och drivs av en handfull entusiaster, och tilldelades 1994 en 
Guldbagge av Svenska filminstitutet för prestationen. I år firar museet 30-årsjubileum, 
resten är historia.

35 MM BIOGRAFFILMPROJEKTOR, BAUER AERO 7, TILLVERKAD
I T YSKLAND UNDER SENARE DELEN AV 1930-TALET. 

TEXT:  MIKAEL GR ANLUND 
FOTO:  L ARS DAHLGREN

BIOGRAF- OCH TV-MUSEET FIRAR 30 ÅR

kvarvarande Cineramabiografer i världen, 
med surroundljud och en filmduk nästan  
tre gånger så bred som hög. I ett garage står 
även Sveriges första OB-buss för ”outside 
broadcasting”.
 – Bussen köptes in och byggdes om 1956 
när dåvarande Sveriges Radio fick i uppdrag 
av riksdagen att starta tv-sändningar. Den fick 
sitt elddop på fotbolls-VM 1958 och direkt- 
sände bland annat VM-finalen från Råsunda. 
När vi startade museet kunde vi inte föreställa 
oss att det skulle bli så här bra, berättar Stefan 
Lindfors entusiastiskt.

Biograf- och tv-museet i Säter har drygt 3 000 
besökare varje år. Det ägs av Säters kommun 
och drivs huvudsakligen med ideellt arbete. 
På frågan om vilket drömobjekt han önskar 
till samlingarna svarar Stefan med ett leende:
 – Köp en genuin Mitchell filmkamera åt oss, 
den som ser ut att ha Musse Pigg-öron ovanpå. 
Om den finns att köpa är den väldigt dyr och 
jag tror inte det finns någon enda i Sverige. 
Men, vi har lite trådar ute i Los Angeles.

Kunde inte 
föreställa oss 
att det skulle 
bli så bra.’’
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Strålande tider för  
prosumenter
Det är den allmänna miljödebatten och den ökade medvetenheten hos våra 
kunder som har skapat ett ökat intresse för förnybar energi, tror Kjell Stålberg, 
produktägare energi på Dala Energi. 

Ett hållbart arbets-
sätt för framtiden

Ett hållbarhets- och kvalitetsarbete på rätt nivå skapar högre effektivitet, produktivitet och kvalitet, 
och därmed också högre lönsamhet och nöjdare kunder. Det handlar om att inspirera och stötta med- 
arbetare och avdelningar inom vårt företag för att utveckla Dala Energi till bygdens bästa investering.

Dala Energis tidigare miljöpolicy har nu omarbetats till en hållbarhets- 
policy som även omfattar klimat- och miljöaspekten samt den sociala 
och ekonomiska aspekten.
 – Vi behöver ta hänsyn till hållbarhetspolicyn vid alla beslut i den 
verksamhet vi bedriver. Varje avdelning inom Dala Energi har utsett 
en hållbarhetsansvarig person och tagit fram hållbarhetsmål som hänger 
ihop med koncernens övergripande mål som en röd tråd, berättar 
Maria Michels Staffas, samordnare för hållbarhet och kvalitet.

Tillsammans med vår återvinnare har avfalls- och materialåtervinningen 
setts över, och utbildningar har genomförts. I upphandlingar och nya 
avtal ställs miljökrav på leverantörer och de behöver uppfylla vissa 
miljökriterier, i linje med Dala Energis målsättningar.
 – Dala Energi har antagit Transportutmaningen som är ett initiativ 
via regeringens plattform Fossilfritt Sverige, vilket sätter press på oss 
och innebär att vi år 2025 endast ska köpa och utföra fossilfria 
transporter. Vi jobbar nu aktivt för att optimera vår fordonsflotta och 
behöver öka takten om vi ska nå målen, och tänka nytt om hur våra 
fordon används, säger Maria.

Hösten 2018 arrangerade Dala Energi ”hållbara veckan” med utbildning, 
film och utmaningar inom hållbarhetsområdet. Alla medarbetare 
och ledningsgruppen utmanades att under en månad äta så många 
vegetariska måltider som möjligt, att inte köpa något nytt och att lämna 
kläder och telefoner till återvinning.
 – Delaktighet och stöd är viktigt i vår omställning till ett mer hållbart 
synsätt i hela verksamheten, och verksamhetsstöd finns till hands som 
en stödjande och samordnande funktion. Vår vision är tillsammans 
för bygdens bästa investering, där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt 
engagemang förenas, där vi sparar på egna resurser och minskar vår 
negativa miljöpåverkan. Tillsammans vill vi jobba hållbart och ta det 
ansvar som krävs.

Visste du att?
De närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala 
klimateffekter, det visar FN:s klimatpanel IPCC i sin nya klimatrapport. 
Rapporten visar det akuta läget tydligare än vad som tidigare varit känt. 
Redan vid 1,5 graders global uppvärmning blir följderna allvarliga, 
och 2 graders ökning medför en förödande klimatpåverkan*.

Nytt kontor med 
nya möjligheter
Sedan årsskiftet har vi nya fräscha lokaler på kontoren i Rättvik, som vi delar med Dalakraft. 
Digitaliseringsresan är en pågående process, och vi ser inget slut i sikte. 
 Att bygga om kontoren är en del i resan. Ut med sladdar och in med trådlöst, och skapa 
förutsättningar för mötessystem som alla är bekväma med gör att vi kan dra ner på resekost- 
nader och transporter vilket är viktigt ur hållbarhetssynpunkt.

Vi har även på samtliga verksamhetsorter övergått till digitaliserade receptioner och effektivi- 
serat vår besökshantering och leveranser av gods och tjänster. Den nya skyltningen på samtliga 
verksamhetsorter hjälper besökare att hitta rätt. 

17 maj
Dala Energis bolagsstämma

24–26 maj
Gärdsjöspelen

30 maj–2 juni
Leksands Medelstidsmarknad

1 juni
Mockfjärdsdagen 

13–14 juli
Putte i Parken, Leksand

15–19 juli
Barnteaterveckan på Hildasholm, Leksand 

3 augusti
Tällberg Halvmarathon

10 augusti
Säterstampen

6–9 september
Mockfjärdsspelen

4–6 oktober
Rättviks marknad

– Vi ser en fortsatt kraftig tillväxt av solcellsinstallationer i Sverige och även i våra områden. 
Allt fler fastighetsägare blir egna elproducenter, en utveckling vi på Dala Energi välkomnar. 
 En fastighetsägare som bestämmer sig för att installera till exempel solceller på sin fastighet, 
säljer sedan överskottet av el till den elhandlare man har ett avtal med. I det fallet blir fastig- 
hetsägaren en prosument, det vill säga en som producerar överskottsel ut på elnätet. 
 I våra områden har vi i dagsläget 165 prosumenter, en siffra som ökade med 70 procent 
bara under de senaste två åren.
 – Kostnaderna för den här typen av anläggningar har minskat, och den fortsätter minska 
hela tiden. Ekonomiskt kan man räkna hem den här investeringen idag, berättar Kjell. 
 Utvecklingen är positiv och många fastighetsägare ser solceller som en lönsam investering 
som dessutom höjer värdet på fastigheten. Dessutom får du som kund lägre energikostnader 
och hjälper till att öka andelen förnybar energi i samhället. 
 På Dalakrafts hemsida kan du med applikationen Räkna med sol snabbt och enkelt se vad 
det skulle kosta för din fastighet att montera solceller, hur lång återbetalningstiden är samt 
vilken energimängd och besparing just du kan nå.

* Källa: https://www.ipcc.ch/

Kalendarium

BARNTEATERVECKAN PÅ HILDASHOLM.
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När Leksands kommun bestämde sig för att 
tacka ja till att Melodifestivalen skulle komma 
ännu en gång började planeringen direkt, och 
från januari arbetade Linda Hjerpe heltid med 
att bland annat hjälpa arrangörerna Live 
Nation, SVT och Sveriges Radio med alla 
praktiska frågor.
 – Vi är jättenöjda, allt gick enligt plan. Min 
roll är att vara projektledare från kommunens 
sida och jag riggade allt som hade med väl- 
komstminglet och välkomstfesten att göra. Jag 
har själv kompetensen och erfarenheten av att 
arrangera evenemang, så jag har tagit hand 
om hela paketet, berättar Linda.

Inom kommunen finns många olika kontakt- 
ytor för exempelvis tillstånd att stänga av gator, 
eller för marknadsföring, elförsörjning, sop- 
hämtning och parkering.
 – I vanliga fall jobbar jag inte med själva 
produktionen utan är mer ett stöd för 
arrangörer. Det kan vara från stort till smått, 
just för att arrangören ska känna sig trygg 
och veta att ingenting faller mellan stolarna. 
Om en arrangör behöver en hjullastare vet 
jag vem de ska ta kontakt med. Arrangörerna 
trivs i Leksand och tycker det är kul att komma 
hit, och jag är den som kallar till stormöten 
när det är stora evenemang som till exempel 
Melodifestivalen eller Putte i Parken. Det 
ligger på mig att sammankalla ”blåljusen”, 
tillståndspersonerna, markägare och alla andra 
som berörs av evenemanget. Det brukar vara 
många personer på mötena och då märks det 
hur många kontaktytor en arrangör har, 
konstaterar Linda Hjerpe.

Roboten Taurus poppis bland barnen
Välkomstfesten på torget var en succé och kön 
till barnprogramfiguren Taurus, en robot som 
spottar ”slajm”, ringlade sig lång.
 – Kön började en timme innan de öppnade 
och barnen och föräldrarna köade sedan upp 
till två timmar för att få träffa Taurus. Vi upp- 
skattade att det kom drygt 7 000 besökare 
under dagen. Det var verkligen många som 
tog sig dit, berättar Linda.

Inne på Tegera Arena skötte arrangörens egen 
organisation det mesta, men på torget där 
välkomstfesten skulle äga rum hade Linda 
desto mer att göra. Scenen och storbilds- 
skärmen etablerades på en dag. Av erfarenhet 
visste Linda att det behövde beställas en massa 
extra el till evenemanget.
 – Det löste Dala Energi på ett jättebra sätt, 
med tillfälliga elskåp på flera platser. Vid 
planeringen gick vi omkring på området och 
jag berättade vad som skulle finnas på olika 
platser, bland annat storbildsskärmen, scenen 
med ljud och ljus och alla snabbmatsbilar, food- 
trucks, som sponsorerna hade med sig. Jag 
berättade hur mycket ström vi behövde och fick 
ett snabbt leveransbesked. All heder till Dala 
Energi, det har varit ett jättebra samarbete.

Lotsen 
i Mellovärlden 

I februari tändes Mellokronan på torget i centrum när Leksand för fjärde 
gången stod som värd för en av deltävlingarna i Melodifestivalen. Med 
ett fullsatt Tegera Arena, ett välkomstmingel för artister, upphovspersoner 
och journalister och en folklig välkomstfest var det mycket som skulle 
koordineras och styras upp. Linda Hjerpe på Leksands kommun är 
evenemangslots och var ansvarig för att allt skulle bli en fest.

TEXT:  MIKAEL GR ANLUND 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

LEKSANDSBRON ÖVER ÖSTERDALÄLVEN SMYCKADES MED DE 
VÄLKÄNDA MELLOFÄRGERNA UNDER ARRANGEMANGET.

Föreningar och näringsliv ställde upp
I samband med evenemang i Leksand försöker 
kommunen alltid att involvera näringslivet och 
de lokala föreningarna.
 – De gavs möjligheten att tjäna extra pengar 
till föreningar genom att ställa upp som par- 
keringsvakter och att sälja korv och hambur- 
gare vid evenemanget. Vi träffade också lokala 
handlare och frågade om de ville bidra med 
kvällsöppna butiker med mera, och det blev 
en fantastisk uppställning av föreningar, 
handlare och krögare, berättar Linda.

Evenemangsstrategi ska få Leksand att växa
En förutsättning för att kunna ta emot stora 
evenemang på vintern, såsom Melodifestivalen, 
är att kommunen har Tegera Arena i kombi- 
nation med bra boendeanläggningar i form 
av hotell och campingar, med mera. 
Evenemangen i Leksand är också en viktig 
del i kommunens vision – att vara en attraktiv 
kommun att leva, bo, arbeta, besöka och 
investera i. För att klara arbetskraftsförsörj- 
ningen och ha en bra service behöver kom- 
munen växa, och målet är att vara 18 000 
invånare 2025. 
 – Vi gör de här evenemangen för oss som 
bor och verkar här. Det är den primära 
anledningen till att vi tackade ja till Melodi- 
festivalen, att öka attraktionen för Leksand. 
Självklart bidrar det också till att besöks- 
näringen ökar. Man ska känna stolthet över 
att bo här, och även om man inte går på 
evenemangen tror jag alla tycker det är bra 
att det faktiskt händer saker i kommunen, 
summerar Linda med ett leende.

’’Arrangörerna 
trivs i Leksand’’

’’Kön började en 
timme innan de 
öppnade’’
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V som i 
Victory

TEXT:  MIKAEL GR ANLUND 
FOTO:  L ARS DAHLGREN

Hans fingrar bildar ett V varje gång han kastar upp bollen för att serva. V som i victory, 
seger, berättar han med ett leende. Och Stefan Olsson vet hur man vinner. I januari tog 
han hem dubbelfinalen i Grand Slam-turneringen Australian Open, och 2018 vann han sin 
andra raka Wimbledonseger i rullstolstennis. Ett OS-guld i dubbel från Paralympics finns 
också i samlingarna. I träningshallen i Falun laddar han för nya segrar.
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Meriterade tennisproffset Stefan Olsson är 32 år och har nyligen 
kommit hem från Australien. Snart ska han resa till USA för nya 
turneringar, och i tennishallen matchas han av tränaren Tony 
Gustavsson för att slipa på formen.
 – Idag är det en väldigt konstig känsla, jag kommer sent till bollen 
men har väldigt bra träff. Då flyger bollen lite längre än den ska, så 
jag kompenserar det med en racket med hårdare sena för att få mer 
kontroll, berättar Stefan.
 Bollträffarna ekar i tennishallen när Stefan och Tony öser på med 
tunga slag. Rullstolen som Stefan använder är specialbyggd av titan 
och kolfiber för att vara lätt, stabil och kunna svängas snabbt.
 – Jag känner minsta millimeter i min stol, och om jag har för tjock 
sula får jag upp knäna så det blir en helt annan känsla. Jag är född 
med en sjukdom som heter Artrogrypos som gör att jag har stela 
leder och mindre muskelfibrer från midjan och nedåt. Men jag kan 
gå ganska bra med kryckor och ser mig inte själv som handikappad, 
förklarar Stefan.
 Stefan Olsson kommer från Sundborn och det var även där som 
han upplevde tennis för första gången. Ett kort ögonblick som 
formade hans liv.
 – När jag var fyra år var jag hos farmor och farfar och såg tennis 
från Roland-Garros i Paris, jag tror det var Kafelnikov mot Sampras 
och jag blev förälskad direkt. Efter det tjatade jag om tennis jämt, men 
började först med innebandy och tränade upp rullstolsåkningen där. 
När jag sedan var sju år hade rekryteringsgruppen i Dalarna en prova- 
på-dag med just tennis. Jag fick chansen och sedan lämnade jag aldrig 
banan, det spelade ingen roll om det var lunch eller middag, det var 
tennis som gällde, och att slå på en gul boll var det bästa jag visste.

Slog juniorvärldsettan som 13-åring
Stefan började på Falu tennisklubb och spelade några år innan drömmen 
tog fart på allvar. 1999 fick han åka på ett juniorläger i Holland och 
träna med de bästa juniorerna i världen. På eftermiddagarna ordnades 
tävlingar mellan deltagarna och Stefan fick tuffast möjliga motstånd 
redan i första matchen.

 – Ja, jag fick jag möta världsettan, jag var 13 år och han var 18. 
”Han kommer du aldrig att slå”, sa farsan på sitt dalmål. Men när mina 
horn växer, då växer de ganska rejält, och jag lyckades vinna den matchen. 
Som 13-åring gick jag in och spöade världsettan och det slutade med 
att jag vann hela tävlingen. Där någonstans kom drömmen, att det kunde 
gå bra för mig.
 Som bäst var Stefan Olsson nummer två i världen, det var 2011, 
och nu ligger han sexa på rankningen. Målet är att ta sig in bland 
”Top 5” igen.
 – Jag är en mer komplett och bättre spelare idag än vad jag var då, 
men konkurrenterna har blivit mycket bättre och efter 2012 har det 
bara exploderat, alla blir bättre för varje år. Jag är en aggressiv spelare 
och har gått från att vilja avsluta bollen inom tre slag, och ser nu att 
om jag inte har chansen att vinna på de tre första slagen kan jag vänta 
på det rätta läget, istället för att gå på knock direkt. Min styrka är väl 
att kunna avväga spelet så pass bra idag. Det är många saker jag har 
förbättrat, framför allt det taktiska, och jag har blivit snabbare i stolen 
och bättre i tennisen överlag de senaste åren också. Jag har blivit lite 
äldre och lite mer mogen, säger Stefan eftertänksamt.

Saknar sponsorer som stödjer satsningen 
Idag bor Stefan med sin familj i Djurås och pendlar till tennishallen i 
Falun. Med 20–25 tävlingar per år är han på resande fot drygt halva sin 
tid, ett kostsamt liv i en sport där det inte finns mycket pengar.
 – Som tur är har min fru ett bra jobb för jag lever mest på prispengarna 
som jag lyckas vinna, och har inga sponsorer alls idag faktiskt. Vi spelare 
har ett visst stöd från Paralympics men det vore skönt att få några 
sponsorer som kan stötta min satsning på något sätt. Samtidigt älskar 

jag tennis och det är något jag har valt att hålla på med, även om jag 
älskar min familj mer. Jag har gått från 30 träningstimmar i veckan 
till 20 timmar nu, efter att jag blev pappa. Men det har faktiskt blivit 
mer kvalitetstimmar, jag tycker att jag utvecklas mycket mer idag 
tack vare att jag är smartare på träningarna än innan. Jag har allting 
mycket bättre planerat och det gör att jag mår bättre, familjen mår 
bättre, och då spelar jag bättre. Grejen är dock att jag vill ta mig ännu 
längre, det är det som är det svåra. Tittar man på ”Top 10” idag, är 
jag den enda spelaren som reser utan coach, vilket är rätt coolt för att 
vara på den nivån jag är. Men jag skulle vilja göra det ännu mer 
professionellt och då behöver jag hjälp utifrån, konstaterar Stefan.

Två olika upplevelser från Wimbledon
Redan 2016 spelade Stefan finalen i Wimbledon. Då förlorade han, men 
erfarenheterna från den stora arenan gjorde att han kunde komma 
tillbaka och ta sin första seger 2017, och sin andra 2018. 
 – Första gången var det ren eufori, jag var så glad och lycklig. Jag hade 
inte räknat med att vinna eftersom jag var ”underdog” och bara kunde 
gå in och lira och ha kul. Andra gången var det stress och press så det 
skrek om det. Första matchen var jag så pass nervös att jag inte visste 
hur jag skulle ta mig igenom den. Jag skakade innan jag skulle serva. 
Hade jag börjat med ett dubbelfel tror jag att jag hade förlorat den 
matchen. Men jag fick till en jättebra serve och då släppte det, jag tänkte 
att ”jag kan det här”.
 Med två segrar i den anrika Wimbledon-turneringen är det snart 
dags igen. På frågan hur han förbereder sig svarar Stefan med ett leende.
 – Det blir väl samma som de senaste två åren, jag kan inte rubba 
på det.

En vinnare 
med ryggen 
mot nätet
Enda regelskillnaden mot stående tennis är att spelarna 
i rullstolstennis får utnyttja två bollstudsar i stället för 
en, om de behöver. Taktiken är nästan densamma, med 
skillnaden att spelarna ofta vänder ryggen mot nätet och 
sneglar över axeln för att kunna svänga snabbare till 
bollen. Stefan Olsson är snabbast på gräs. Gräs, som  
i Wimbledon.

”när mina horn 
växer, då växer de 
ganska rejält”



Mitt i hjärtat av Tällberg, i den skarpaste av turistbygder, hittar vi 
Anne-Marie ”Ampan” Blom, som driver en charmig butik som 
kombinerats med ett litet café. Specialitet? Egentillverkad choklad 
i alla tänkbara former, att äta på plats, eller köpa hem.
 – Att flytta till Dalarna och Tällberg var det bästa som kunde hänt, 
säger Anne-Marie, jag blev hänförd på en gång.

Lokalen är inte stor, men innanför dörrarna väntar desto fler upptäckter. 
Ampans Choklad & Bakverk gör verkligen skäl för namnet, det är ett 
sortiment som får det att vattnas i munnen. 
 – Jag öppnade i april ifjol och har fått ett varmt mottagande, säger 
Anne-Marie. Det är en strid ström av besökare från hotellen som ligger 
alldeles i närheten. Det är även ett omtyckt utflyktsmål. Utmaningen 
är att få alla närboende att hitta hit. Man får ha lite tålamod, det tar 
alltid lite tid att etablera en verksamhet. Jag har valt att ha öppet året 
runt också, det är inte alla verksamheter i Tällberg som är öppet 
under lågsäsong.

Anne-Marie har varit en chokladexpert sedan ett tiotal år, efter att ha 
drivit liknande verksamheter i Västerås, Kolbäck och Hallstahammar. 
Det har blivit många år av värdskap, i en serviceinriktad bransch, och 
som nu kryddats med en flytt till vackra Leksand och Tällberg.
 – Människor gillar att bli överraskade. Och i min butik kan man 
hitta det oväntade. Jag gör till och med askar, skålar, flaskor och skor 
av choklad. Titta här, visst är de fina?
 Jag tycker om att göra folk glada, och att få tillverka choklad och sälja 
den så här, i en vacker dalabygd, det är en perfekt kombination för mig.

Tällbergs nya 
chokladdrottning

För att komma vidare behöver man

VÅGA
TÄNKA
NYTT
Dala Energis IT-chef Joakim Berg har en tydlig vision 
om vad digitaliseringen betyder för organisationen. 
 – Digitalisering handlar inte om att föra in en massa 
teknik i onödan, kokar man ner det så handlar det om  
hur vi kan effektivisera processer som förenklar för 
både medarbetare och organisationen men också 
möjliggör nya smarta tjänster till våra kunder.  

På bara några år har Dala Energi tagit ett stort kliv in i digitalise- 
ringens värld. I Joakims roll ingår att vara drivande inom 
verksamhetsutveckling. 
 – Jag arbetar verksamhetsnära och mycket av min tid består i 
att identifiera var vi kan jobba med digitalisering. Och fördelarna 
är många, inte minst i kundärenden. 
 – Vi har ett väldigt strukturerat arbetssätt när det gäller infor- 
mation om våra kunder. Det förenklar för kundkontakt som kan 
följa ärendet på ett effektivt sätt. Och om vi gör bra saker internt 
så får det bra effekt gentemot våra kunder.  

Digitalisering är viljan att röra sig framåt. En del av receptet är 
att tänka nytt i alla led, skapa kultur, en positiv anda. 
 – Vi har startat ett digitaliseringsforum som strukturerat 
arbetar med digitalisering, hur vi ökar vår produktivitet, 
effektivitet och kvalitet genom att i arbetsprocesser använda 
informationsteknologi vilket ger oss möjlighet att förse våra 
kunder med bra digitala tjänster.

En annan viktig aspekt när man pratar om digitalisering är säkerhet. 
 – I all digitalisering vi tittar på så är säkerheten prioriterad 
och det är något vi aldrig tummar på. 

Dala Energi har just nu flera spännande projekt som är i start- 
groparna, exempelvis att förse våra montörer med verktyg som 
underlättar information och dokumentation ute i fält. Helhets- 
grepp kring vår fakturering där vi moderniserar hela vårt arbets- 
flöde. Med hjälp av Artificiell intelligens (AI) kunna analysera 
den mängd data som ökar för att underlätta att kunna ta rätt 
beslut snabbare. Vi kommer även under året att titta på lösningar 
som kan underlätta och automatisera enklare administrativa 
processer.

Digitaliseringen är även en viktig fråga hur hållbarhetsperspektiv. 
 – Vi har alltid hållbarhetsperspektivet i sikte. Vi har under 
många år använt videokonferenser som förbinder personal från 
våra tre orter, vilket minskar våra resor. Att sikta mot en mer 
papperslös arbetsplats känns som en självklarhet 2019, avslutar 
Joakim. 

CHOKLADFROSSA OCH SKAPARGLÄDJE. NYT T SPÄNNANDE BESÖKSMÅL, 
MIT T I TÄLLBERG.

Ampans Choklad & Bakverk
Ampans Choklad & Bakverk ligger mitt emot Åkerblads Gästgiveri 
och har öppet torsdag–söndag. En dröm för alla som älskar choklad, 
eller bara vill ta en vanlig fika. Sommartid finns även möjlighet att 
avnjuta lokalproducerad eller italiensk mjukglass.
 I sortimentet finns även veganska alternativ, bland annat kladdkaka 
gjord på svarta bönor och en kikärtsmaräng.

TEXT:  JOHAN PELL AS 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

TEXT & FOTO:  VERONICA BERGSTRÖM
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LUGN I 
STORMEN
”Vi mötte Alfrida”

På nyårsdagen, när Ivanhoe traditionsenligt visades på tv, blåste det redan rejält runt husknutarna. 
Hos Dala Energi följde man utvecklingen noga och när stormen Alfrida brakade loss och orsakade 
ett flertal strömavbrott under kvällen, var beredskapsteamen redo att rycka ut.

Dala Energis jourberedskap kan med kort varsel lösa akuta problem i 
elnätet, dygnet runt. Redan innan nyårshelgen hade SMHI varnat för 
kraftiga vindar, därför hade även kommunikationsenheten höjt sin 
beredskap. Den första kvällen och natten arbetade 15–20 driftledare 
och elkrafttekniker under krävande förhållanden för att återställa 
strömmen, medan kommunikationschefen och en kommunikatör 
hanterade informationen till media och kunder.

Tisdag 1 januari
19.30 De första felrapporterna börjar komma in till Dala Energi.  
 Jourpersonalen kallas in och börjar göra omkopplingar 
 i elnätet för att lokalisera var träd och grenar har blåst ned.

20.15 Dalarnas Tidningar ringer kommunikationschefen Kent 
 Byman för en uppdatering om läget. Driftpersonalen 
 skaffar sig överblick via driftcentraler och i terrängen, 
 sedan börjar det lugna och metodiska arbetet med att 
 återställa linjerna. Säkerheten är viktigast.

20.30 Sveriges Radio ringer och intervjuar Kent Byman.

22.00 Sveriges Radio ringer igen. Cirka 4 000 kunder är nu   
 strömlösa.

23.15 Dalarnas Tidningar ringer igen för en uppdatering av läget.

Kent Byman: Vid 19.30 blev jag uppringd av driftchefen och fick veta 
att ett antal kunder blivit strömlösa. Under kvällen och natten tog jag 
hand om media, hemsidan och kontakten med driftledaren, medan 

kommunikatören Veronica Bergström uppdaterade vår Facebook-sida. 
Via kommunikationsradion ”Rakel” kunde jag höra hur arbetet gick 
för grabbarna där ute i skogen.
 Jens Thureson: Jag visste att telefonen skulle ringa. Efter middagen 
med min sambo gjorde jag mig i ordning, såg över utrustningen och 
gjorde kaffe och matsäck. När samtalet från Torsten kom satte jag mig 
i bilen och åkte direkt.
 Torsten Björ: Vi började med att prioritera de enklaste reparationerna 
som kunde ge strömmen tillbaka till flest kunder först. Vi höll på och 
lagade elnätet fram till klockan 4–5 på morgonen och fick ner antalet 
strömlösa kunder ganska snabbt, tycker jag.

Onsdag 2 januari
00.00 Driftpersonalen arbetar vidare till långt in på småtimmarna. 

04.30 Torsten, Jens och fler kollegor börjar avsluta nattens arbete 
 för att åka hem och vila.

06.30 Torsten tillsammans ny personal tar vid och fortsätter med 
 felsökning och reparationer.

09.00 Sveriges Radio ringer för en uppdatering om hur natten varit.

11.00 Jens har fått några timmars sömn och arbetar hela dagen  
 och kvällen i Vikarbyn.

21.00 Linjen i Vikarbyn kunde spänningssättas igen.  
 Alla kunder har ström igen.

Unikt ägande 
i ditt lokala energibolag
Möjligheten att erbjudas vara aktieägare i sitt lokala energibolag 
är unik. Dala Energi ägs av sina 3 500 privata aktieägare, och 
intresset är högt. Den stora fördelen är naturligtvis att ett aktie- 
innehav ger dig möjlighet att påverka utvecklingen av ditt lokala 
bolag, och resultatet presenteras varje år vid vår populära 
bolagsstämma. 

Vill du veta mer? Läs på vår hemsida, dalaenergi.se/aktieagare

Torsten Björ: I Fiskarbo norr om Arkhyttan i Säter var det nog värst, 
där hade två stolpar gått av. Men de fick ström under onsdagen, det 
gick bra faktiskt. Totalt i alla områden hade vi 143 kunder som var 
utan ström i 12–24 timmar.
 Jens Thureson: Norr om Vikarbyn var det också mycket besvärligt 
där 5–6 stora granar hade ramlat över linjen på samma ställe. Det tog 
flera timmar och ibland kom så kraftiga byvindar att vi fick avbryta 
arbetet och kontrollera att det inte föll ner fler träd.
 Martin Jonsson: På onsdag kväll var bara ett fåtal kunder 
fortfarande strömlösa. Vi gjorde insatser på flera ställen och rullade 
bland annat ut tillfälliga kablar där luftledningar hade rasat ned.
 Kent Byman: Många kunder hörde av sig via Facebook också, med 
positiva kommentarer om att vi skulle vara rädda om varandra där ute 
i skogen. Vi fick även bilder, där en kund kokade kaffe på sin vedspis.

Torsdag 3 januari
Under dagen fortsätter arbetet med återställande av tillfälliga 
reparationer.
 Torsten Björ: Det känns lite ruggigt och kulet att komma till en by 
när det är helt becksvart, man vill ju hjälpa dem och få igång 
strömmen. Men när man ser gatubelysningen tändas igen känner 
man att man har gjort en insats för bygden och kunderna, det är en 
rolig del av det här jobbet.
 Kent Byman: Vi fick väldigt mycket uppmärksamhet i media 
under de här dygnen och vi omnämndes i en rad olika kanaler. Från 
min horisont var vi duktiga i vår kommunikation till media, och 
grabbarna som jobbade hårt där ute i stormen är i mina ögon de 
riktiga hjältarna.

Vi reder ut  
elnätsavgiften
Som elkonsument har du en total elkostnad som består av tre 
delar – dels en elhandelskostnad för elen som används löpande 
i hushållet eller verksamheten, dels en elnätskostnad för över- 
föring av elen via elnätet, och slutligen skatter och avgifter.

Elnätskostnaden är i sin tur uppdelad i en abonnemangsavgift 
och en avgift per använd kilowattimme (kWh). Kostnaden för 
abonnemanget beror på huvudsäkringens storlek, som anger 
hur mycket ström som maximalt kan tas ut vid en enskild 
tidpunkt. Elnätskostnaden påverkas också av var du bor, och 
är ofta högre för konsumenter på landsbygden än i tätort.

Elnätsverksamheten i Sverige bedrivs som monopol och 
elkunder kan därför inte välja elnätsföretag själva. Dala 
Energi har ensamrätt på att distribuera el inom sina 
verksamhetsorter, och elnätsavgiften du betalar används för 
investeringar och förnyelse av elnätet samt för löpande drift 
och underhåll. Energimarknadsinspektionen kontrollerar att 
kundernas elnätskostnader är skäliga.

TORSTEN BJÖR, JENS THURESON, KENT BYMAN OCH MARTIN JONSSON 
FIKAR IHOP OCH TÄNKER TILLBAKA PÅ SINA HEKTISKA, MEN ÄNDÅ 
LUGNA, DYGN I JANUARI.

TEXT:  MIKAEL GR ANLUND 
FOTO:  VERONICA BERGSTRÖM
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Hobby: 
instagrammare 

Berätta lite om dig själv
– Jag är en medelålders, livsnjutande kvinna som bor i ett gammalt 
hus med tillhörande lillstuga utanför Falun. Jag har ett socialt, 
resande yrke jag trivs med, och brinner för inredning, trädgård, mat 
och livet på landet, men också lyxiga weekendresor.

Varför började du instagramma?
– För snart fyra år sedan uppmanade vänner mig att börja med 
Instagram. Jag var skeptisk, men i takt med att främmande 
människor visade att de faktiskt tyckte om mina bilder har jag blivit 
fast här. De fina detaljerna som gjorde mig glad ville jag visa och 
samla i detta ”livsnjutaralbum”.

Hur väljer du ditt innehåll?
– Jag väljer mitt innehåll med hjälp av den jag är och vad jag 
upplever. Mina bilder och mitt hem är jag. Det kan vara allt från ett 
doftljus till en gammal dörr. Jag delar dock bara med mig av det 
vackra och mysiga i livet. Det ytliga, men ack så viktiga.

Vad vill du förmedla till dina följare?
– De små guldkornen i livet, både interiört och upplevelsemässigt. 
Att man inte behöver vända upp och ned på bostaden eller ha 
obegränsat med pengar för att göra det hemtrevligt. Gratis blommor 
och kvistar från naturen finns året om, och man kan göra många fina 
fynd på loppisar. Jag visar bilder från mitt hus på landet, mat och 
dukning, inredning, blommor och trädgård, men också tips på hotell, 
caféer med mera. Jag vill förmedla det som inspirerar mig. Och 
förhoppningsvis andra ...

Har du något tips till den som vill börja?
– Vem som helst kan öppna ett Instagramkonto och välja om det ska 
vara offentligt eller privat. Framför allt är det bra att ha ett konto för 
att kunna kika in hos andra, även om man inte gör inlägg själv. Det är 
väldigt lätt att öppna och hantera ett konto. För att få många följare är 
min erfarenhet att kanske inte vara alltför privat, men ändå personlig 
och ibland våga gå sin egen väg. Och att lägga lite krut på att få fina 
bilder, för oftast vill människor se det som är vackert, inte alltid den 
grå verkligheten runt hörnen ...

För att se Maris inlägg, följ @nordingarden på Instagram.

Internet gav oss nya möjligheter att mötas, kommunicera och dela med oss av våra liv i webbaserade 
forum och sociala medier. I kölvattnet växte bloggare, instagrammare, youtubers och influencers fram 
– och deras följare som söker personligheter och innehåll som inspirerar dem. Mari Grönlund vet hur 
man inspirerar på Instagram.

IT-guider som 
öppnar dörrar

”den nya världen”, med smart, digital teknik 
som inte fanns när de var unga. De är smått 
lyriska över möjligheten de nu fått genom 
IT-Guide. 
 – Det kommer så mycket nytt hela tiden, 
säger Göte Rosén från Västanvik, det är 
omöjligt att hinna med i utvecklingen. Här 
får vi lära oss program som går att använda 
till mobil, dator och surfplattor. Det är 
jättebra, en unik möjlighet. 

 – Det är ett fantastiskt initiativ, säger Stig 
Konradsson från Siljansnäs. Det är svårt att 
få datahjälp annars som privatperson. Och 
ungdomarna är jätteduktiga på att lära ut saker. 
Jag har lärt mig lite av varje. Titta här, med 
hjälp av den här QR-koden kommer jag direkt 
till Transportstyrelsens fordons-app när jag 
behöver ställa av och på min bil.

Utveckling i flera led 
Maysoun Almousa är en av totalt sju IT-guider 
i projektet, till vardags student på Leksands 

Den digitala världen kan vara svår att förstå, 
i synnerhet för äldre människor som inte 
vuxit upp med datorer och mobiltelefoner. 
Nu finns IT-Guide i Leksand som täpper till 
den kunskapsluckan, med hjälp av nyanlända 
ungdomar i rollen som IT-guider. 
 – Det handlar om unga, drivna, duktiga 
personer som delar med sig av sina erfaren- 
heter och ökar den digitala delaktigheten, 
säger projektsamordnaren Morteza Akbari. 
Under tiden får ungdomarna möjlighet att 
öva på svenska och lära sig mer om den 
svenska kulturen.

Under perioden oktober till maj beräknas 
cirka 300 besökare gästa de internetkaféer som 
anordnas på Leksands och Insjöns bibliotek. 
Tjänsten är kostnadsfri, och hjälpen kan bestå 
i att få igång och förstå hjälpmedel och funk- 
tioner som mobilbank, BankID, Swish, bild- 
hantering, nedladdning och användning av 
olika appar, hur man kontaktar vården och 
mycket mer. Leksand tillhör en av de 19 
kommuner i Sverige som valt att satsa på IT-
guider, till glädje för alla seniorer som vill lära 
sig mer och få hjälp på nära håll, där de bor.

Stig Konradsson och Göte Rosén dröjer sig 
kvar efter dagens internetkafé på Leksands 
bibliotek. De tillhör den äldre generationen 
och är intresserade av att lära sig hantera 

gymnasium. Mayson var en av de första som 
efter en fyra dagar lång kurs kunde titulera 
sig IT-guide i Leksand. 
 – Vi lär oss mycket av varandra, det är bra 
att det finns, säger Maysoun, som bara har 
bott några år i Sverige, efter flykten från Syrien. 
 Hon får medhåll av Hala Aouf, som lämnade 
Syrien för tre och ett halvt år sedan. 
 – Det här betyder mycket för mig, säger 
Hala och berömmer sina adepter, som i ålder 
är runt 60 år äldre än henne själv. Vi lär dem 
om IT och samtidigt får vi lära oss att prata 
svenska och förstå mer om den svenska 
kulturen. 
 Joma Sobhani kommer från Afghanistan. 
Han pratar redan efter två år riktigt bra svenska. 
Han säger att under träffarna med IT-Guide 
får tänja på sig själv och leta efter de rätta orden. 
 – Innan IT-Guide träffade jag nästan inga 
andra svenskar utanför skolan. Nu har jag lärt 
mig hur jag ska använda språket för att lära ut. 
Det har gett mig ett bättre självförtroende. 
Det handlar inte om pengarna och lönen att 
vara här, utan om möjligheten att få hjälpa 
andra. Jag har respekt för äldre, och jag ska 
själv bli gammal en gång.
 Morteza Akbari berättar om all utveckling 
som sker, och alla positiva möten som uppstår.
 – Det här projektet är bra för Leksand och 
alla inblandade. Människor öppnar upp, och 
växer tillsammans.

JOMA SOBHANI, GÖTE ROSÈN, MORTEZA AKBARI, HALA AOUF OCH 
STIG KONRADSSON TILLSAMMANS PÅ INTERNETKAFÉ I LEKSAND.

TEXT:  JOHAN PELL AS 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

TEXT:  MIKAEL GR ANLUND O CH MARI GRÖNLUND
FOTO:  MARI GRÖNLUND

”Det är ett 
fantastiskt 
initiativ”
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När pratade du 
med din bil sist?
Möjligheterna med framtidens fibernät kan man bara sia om, men en tydlig trend 
är att tjänsterna i nätet vill underlätta vår vardag eller underhålla oss på olika sätt. 
Ett exempel är digitala röstassistenter som via mikrofon och högtalare kan styra 
hemmet eller bilen, och svara med information. Med systemen Google Home och 
Volvo On Call sammankopplade kan det låta så här vid frukostbordet:

–  Hej Google, fråga Volvo On Call hur mycket bränsle jag har kvar i bilen.
–  Absolut.
– Volvo On Call här. Det ser ut som att du har en tredjedels tank  
 och det räcker cirka 265 kilometer.
– Tack, slå på kupévärmaren.
– Ok, slår på kupévärmaren.

Fibernät, wifi, appar och sakernas internet (läs om IoT här till vänster) samverkar 
och bidrar till innovativa och bekväma lösningar för människor – och Dala Energi 
är en del i den utvecklingen.

En innovativ samhälls- 
utveckling i sikte
I förra numret av Synergi berättade vi om Dala Energis pågående pilotprojekt inom IoT, Internet of Things, samlings- 
begreppet för saker i hemmet och samhället som kan kopplas mot internet. Nu är projektet avslutat och vi har dragit 
viktiga lärdomar inför framtiden. 

Henrik Bernhardsson, produktägare digital kommunikation, är den 
ytterst ansvariga för pilotprojektet, och han är nöjd med resultatet. 
 – Vi har lärt oss otroligt mycket av vad som krävs av oss internt för 
att kunna hantera ett sådant sensornät. Vi har identifierat vilka tekniska 
kompetenser som krävs, och känner att vi står väl rustade. En annan 
sak vi sett är att det finns ett stort behov hos företagare i vår bygd, 
men vi behöver också vara behjälpliga med att hitta nya lösningar. 
 I dagsläget finns möjlighet att koppla upp det mesta i ditt hem till 
ett sensornät, för att kunna förenkla din vardag. Lampor som tänds 
och släcks trådlöst eller kylskåp som kan tala om för dig att mjölken 
börjar ta slut. Dala Energis satsning inom IoT innebar att hitta lösningar 
för samhället och här finns en stor nytta för företag, kommuner och 
privatpersoner. Till exempel att kunna mäta kvaliteten på badplatser 

och att kunna mäta luftfuktigheten.
 Inom fibernätet finns redan en hel del tjänsteleverantörer. När en 
kund tecknar ett fiberavtal möts de av en portal och en uppsjö av 
företag och tjänster som kan leverera. Så ser det inte ut i dagsläget 
när det kommer till IoT-nätet, här saknas företag och samarbets- 
partner som kan nyttja sensornätet på bästa sätt och leverera en 
produkt eller en tjänst. 
 Under pilotprojektets gång testades sensorernas funktion på olika 
sätt. Till exempel genom att mäta luftfuktighet och temperaturer. 
 – Vi kan identifiera företagare som skulle kunna ha stor användning 
av sensornätet, men vi behöver hitta vägar och samarbetspartner för 
att paketera dessa till produkter, och det är lite den utmaningen vi 
står inför just nu, avslutar Henrik. 

Vad händer 
år 2049?
Om skaparna av filmen Tillbaka till framtiden från 1985 hade 
gissat rätt, hade vi haft flygande bilar och svävarbrädor redan 
onsdagen 21 oktober 2015. Men filmen innehåller faktiskt en 
platt widescreen-tv i 100-tumsklassen. Ny teknik ersätter äldre 
teknik i ett ständigt kretslopp, inte minst i Dala Energis hög- 
teknologiska bransch. Vilket tror du blir nästa stora tekniska 
genombrott?

2019-01-10
Rättvik:
Kärvsåsen – Kampanjerbjudande
Gulleråsen – Kampanjerbjudande
Änderåsen – Kampanjerbjudande
Nyheden – Förtätningskampanj
Vålsveden – Förtätningskampanj
Backa – Förtätningskampanj
Nittsjö – Förtätningskampanj
Västberg – Förtätningskampanj
Sätra – Förtätningskampanj

Leksand:
Planeringen är inte klar.

Gagnef:
Sifferbo – Förtätningskampanj
 
Säter:
Fäggeby – Kampanjerbjudande 
Amshyttan / Myckelby – Kampanjerbjudande

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

1983

Internets födelse 
... enligt vissa. Då började TCP/IP-

protokollet användas.

1997

DVD 
Bland de första filmerna som släpptes  
var Jumanji och Legends of the Falls.

1989

GPS 
Navigeringssystemet GPS skapades 

1978 men lanserades inte förrän 1994.

2000

Plasma-tv 
Lanserades år 2000 och då kostade 
en 42-tummare ca 130 000 kronor.

2004

Facebook 
Idag har de 1,52 miljarder användare, 

i Sverige använder 76 % Facebook.

2016

Google Home 
... och lanserades även 

på svenska 2018.

Windows 
I november 1985 kom den första 

Windowsversionen.

1985

CD-skivan
Den första CD-skivan som gjordes för 
marknaden var ABBA:s The Visitors.

1982

Bredband 
Startskottet för bredbands-

utbyggnaden i Sverige.

1999

SMS 
Det första textmeddelandet sändes  

3 dec 1992 och löd: ”Merry Christmas”.

1992

Tesla 
Bilföretaget Tesla grundades. 

Första elbilen släpptes dock först 2008.

2003

Iphone 
Den första Iphonen lanseras 2007 
och Android kommer året efter.

2007

?
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Den 20:e nov nådde vi en milstolpeKlockan 10.33 aktiverades kund nummer 
10 000 i vårt fibernät och i och med detta, så 

passerade vi en milstolpe i vår fiberutbyggnad. 

Det firades på Dala Energi genom att det bjöds 

på tårta till eftermiddagskaffet.Kunden som är bosatt i Västerås men har ett 

fritidshus i Djura uppvaktades med blommor 

och en liten dalahäst från oss, berättar 
kommunikationschef Kent Byman.

Planerade 
fiberkampanjer 
2019
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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/elnat
Tillfällig elanläggning/byggström: 
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

VILL DU INTE HA FLER TIDNINGAR? 
Synergi distribueras till alla våra kunder och aktieägare. 
Om du av någon anledning inte längre vill ha tidningen 
i din brevlåda kan du avsluta den på vår hemsida 
dalaenergi.se/synergi

Här når du oss

 Porto 
betalt

Dalakraft Bredband
All Inclusive

Bredband via fiber
till ett lägre pris 

- Dalakraft sköter allt!

I samarbete med

Fiberanslut din villa från 4 990 kr!
Vi vill möjliggöra för alla i Dala Energis fibernät att uppleva kraften 
i bredband via fiber. Med Bredband All Inclusive ansvarar vi på 
Dalakraft för hela processen, från grävning till inkoppling i hemmet. 
Vår personal ger dig rådgivning på plats för att få bästa trådlösa 
täckningen i din bostad. 

Gör din intresseanmälan till allinclusive@dalakraft.se 
eller ring 0771 48 80 00

0771 48 80 00    info@dalakraft.se   
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På uppdrag med 
entreprenad
Sid 6

Extra bilaga 
för aktieägare
Mitten

Stormigt möte 
med Alfrida
Sid 26

E T T  M A G A S I N  F R Å N  D A L A  E N E R G I
U T G Å V A  6  |  N R .  1  2 0 1 9

Sid 20

Stefan Olsson
Mästare i 
rullstolstennis
”Laddar för Wimbledon igen” 

A K T I E Ä G A R E


