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LAN-party lockar

Det finns bara två ord.
Stort tack.
Sedan förra numret av Synergi har vi än en gång låtit ett fristående
företag intervjua många av er kunder om hur nöjda ni är med vårt
arbete. Du kanske är en av dem som blivit uppringd? För oss är det
oerhört värdefullt att få höra både ris och ros, eftersom det både
sporrar och hjälper oss i vår vision – att leverera en kundupplevelse
som är lite mer. Ert omdöme ”Mycket väl godkänd” glädjer oss mycket.
Stort tack för er respons.

Synergi är ett magasin
från Dala Energi.
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Vänd blad för att läsa mer om hur nöjdhetsanalysen gick till och
hur kundernas syn på Dala Energi har utvecklats det senaste
decenniet. Givetvis kommer det även fram klagomål och förslag
till förbättring i en undersökning som den här. Jag försäkrar dig
om att vi läser och analyserar alla omdömen och kommentarer
och tar dem på fullaste allvar. Så har vi alltid gjort, och det har
hjälpt oss att bli lite bättre för varje år.
En annan resurs som hjälper oss alla att prestera bättre är
avdelningen för verksamhetsstöd. Där är Joakim Berg ansvarig
chef och han berättar mer om hur hans team smörjer
kugghjulen i koncernen.
Det här numret går annars mycket i artisteriets tecken, med
glädjespridare som Kalle Moraeus, Stiko Per Larsson, Björborevyn
och operaföreställning från New York i Säters Folkets hus. Vi är
också glada över att besöka idrottaren Arnt-Christian Furuberg
som tränar 600 timmar per år för att vara i toppform till
paralympiska vinterspelen i Peking 2022.
I kundundersökningen passade vi på att fråga vad ni tycker om
vårt kundmagasin Synergi, som du nu håller i handen. Hela 95 %
av de intervjuade landade i spannet ”ganska bra” till ”mycket bra”.
Inte tokigt alls. Vi hoppas att ännu fler hittar något läsvärt i detta
nummer, och att ni alla får en trevlig stund. Trevlig läsning!
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NÖJD MEN
INTE MÄTT
VD BENGT ÖSTLING

”

”Kändes duktiga”

”Bra information”

”Väldigt nöjd”
”Löjligt enkelt”

Hösten 2017 tog vi pulsen på oss själva genom
att mäta kundnöjdheten hos våra cirka 33 000
kunder. Vi var väldigt spända på vad ni kunder
tycker – och vi är överväldigade av responsen.
Kundnöjdheten nådde en ny toppnotering och
Mycket väl godkänd inom alla områden.

Det blir alltmer tydligt att framtiden är som en
grekisk gud, plötsligt uppdykande, blixtsnabb. En
välsignelse för dem som lyckas fånga honom, och
obarmhärtig mot dem som misslyckas med att
fånga hans långa hårpiska innan han passerat.
Framtiden är möjligheter och förspillda tillfällen.
Ibland ska man ta chansen att stanna upp,
blicka framåt och i horisonten söka efter gudens
vansinnesfärd, så att man står bättre rustad att
upptäcka och fånga honom medan tid är, och
därigenom ta ödet i egna händer.
Stannar vi upp och funderar på syftet med Dala Energi, det vill säga
för vilka, och varför, ska vi göra vad? Vi gör det för bygden, Dalarna.
Vi hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd, på
ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Och vi erbjuder lösningar inom
energi och digital kommunikation.
När extremvädret slog till i delar av Säter i början av december
blev många utan ström under en länge tid, då var det inte enkelt
att leva. Våra medarbetare gjorde en enorm insats och arbetade
med stort engagemang för att alla skulle få tillbaka strömmen så
snabbt som möjligt. Trots de unika väderförhållandena var det ett
misslyckande att vi inte levererade ström under årets samtliga
8 760 timmar.
Med 2016 som basår har vi som mål att halvera medelavbrottstiden
fram till 2025. Under 2017 som helhet var medelavbrottstiden 69,9 %
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mot basåret, vilket motsvarar en tillgänglighet på 99,97 %. Våra
investeringar i elnätet börjar ge resultat, men vi är som sagt inte
nöjda, utan vi fortsätter investera för en ökad leveranssäkerhet.
Vi fortsätter också satsa på en kraftig fiberutbyggnad i Dalarna
och planerar att ansluta 3 700 fastigheter till vårt öppna fibernät
under kommande två år. När vi genomfört en NKI-mätning (Nöjd
Kund Index) för nya fiberkunder får vi Mycket väl godkänt. Kunder
upplever det som enkelt att ansluta sig till vårt fibernät och är mycket
nöjda med vår installation. Men man tycker att vi kan bli bättre på att
kommunicera och lämna klara besked när leverans planeras att ske.
Jag hoppas att de åtgärder som vi har vidtagit under andra halvan av
2017 ska ge resultat och att vår kommunikation till blivande kunder
uppfyller mer än kundens förväntningar under 2018.
Vi har genom samarbetet med Dalakraft ökat tillgängligheten för
våra kunder med utökade öppettider, och tagit fram en ny hemsida
som ständigt utvecklas, allt för att leverera en kundupplevelse som är
lite mer. Det har också visat sig när vi genomfört en NKI-mätning för
alla våra produkter. För samtliga områden tillgänglighet, bemötande,
kompetens, tydliga besked och svar ser vi att kundnöjd-heten ökar.
Betyget 4,4 på en 5-gradig skala kan vi känna oss nöjda med, men
inte mätta. För den som slutar att bli bättre, slutar att vara bra.
Framtiden då? När vi 2025 tittar tio år bakåt, är jag helt säker
på att vi har upplevt paradigmskiften inom energi och digital
kommunikation. Visste du att Iphone presenterades för första
gången den 9 januari 2007, det vill säga elva år sedan. Tänk vilken
utveckling som Iphone har bidragit till. Vilken utveckling kommer
den användarnära energirevolutionen med prosumenter (producent/
konsument), det uppkopplade samhället, Internet of things, och
snabbt bredband med minst 1 Gbit/s i hela Sverige att bidra till? Det
gäller att fånga framtiden så att vi kan fortsätta att leva och utvecklas
i vår bygd, på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

”Bra bemötande”

Kundundersökningen gjordes med en så kallad NKI-undersökning
som genomfördes av Supportföretaget, ett fristående fullserviceföretag inom analys, innovation och utveckling. Totalt gjordes 604
intervjuer med slumpmässigt utvalda personer i vårt kundregister
inom privata elnät, fjärrvärme och fibernät. De fick gradera tio olika
nöjdhetsområden på en skala 0-100, där bland annat tillgänglighet,
bemötande, leveranssäkerhet, klagomålshantering och prisvärdhet
ingick. Resultatet var glädjande, totalt nöjdhetsindex blev 77,50 där
75 är undre gränsen för Mycket väl godkänd.
– Vi har mätt kundnöjdheten under många år, och tittar vi tillbaka
till 2008 ser vi att nöjdhetsindex låg på 72,79. Kurvan har sedan visat
en uppåtgående trend till dagens resultat, 77,50, som är det högsta
någonsin. Vi ser att 93 % av de intervjuade anser att Dala Energi är
”ganska bra” till ”mycket bra”. Nu tar vi nya tag med investeringar
och förbättringar som förhoppningsvis ökar betyget ännu mer, säger
kommunikations- och marknadschef Kent Byman.

Särskild undersökning för fibernät
Fiberutbyggnaden har varit intensiv sedan några år tillbaka och vi
valde därför att göra en särskild NKI-undersökning för den delen.
Totalt gjordes 204 intervjuer med personer som fick gradera 13 olika
områden på en skala 0-100, där bland annat information, bemötande,
tillgänglighet och kompetens ingick. Resultatet blev nöjdhetsindex
76,18, det vill säga även här Mycket väl godkänd.
På frågan varför vårt fibernät valdes, svarade 61 % att ”det var det
bästa alternativet eller det enda alternativet som erbjöds i området”.
Det är vi tacksamma för. En stor utmaning har varit att informera
våra kunder både inför och under utbyggnaden, därför är vi extra
glada för bedömningen av våra informationsbrev och våra säljare.
Hela 97 % tyckte att breven var ”mycket bra” eller ”ganska bra”, och
säljare och informationsmöten nådde 91-94 % på samma skala.
I NKI-undersökningarna framkom även områden där kunder inte
varit nöjda, exempelvis otydlighet på fakturor, lång väntetid innan
fiberbyggnation och otydlighet om rot- och rutavdrag.
– Vi lyssnar på er kunder, säger Kent Byman. Mycket har vi redan
åtgärdat och vi fortsätter att förbättra oss. Till alla er som hjälper oss
med värdefulla synpunkter – ett stort tack.

Visste du att?

av Professor Claes Fornell vid
NKI introducerades i Sverige
.
University of Michigan i USA

NKI är en förkortning av metoden Nöjd Kund Index. Antalet intervjuade i förhållande till populationen är statistiskt säkerställd. Rubriken är ett
axplock av kommentarer från kunder i undersökningen.

Energimarknad i utveckling

Dala Energi och andra elnätsbolag står – som en del av en
energimarknad som hela tiden utvecklas – inför stora utmaningar
i framtiden. Ökad lokal elproduktion, energieffektivisering och
ett ökat antal eldrivna fordon är bara några exempel på vad som
kommer att ske. För att möta framtida förväntningar och krav
på en elnätsägare krävs investeringar i nya tekniska lösningar som
möjliggör ökad tillgänglighet och även erbjuder tjänster som
gör det möjligt för kunderna att energieffektivisera och installera
lokal produktion.
Ett annat exempel är utmaningen att det bildas samfälligheter
med målet att minska egen elkonsumtion men även samverkan
inom småskalig produktion. Denna utveckling ser vi redan i våra
grannländer.
För att möta framtidens krav kommer Dala Energi under de

kommande fem åren att installera nya elmätare/energimätare som
kommer att utgöra en viktig plattform för att möta framtiden
och därigenom även kunna erbjuda våra kunder helt nya tjänster.
Kravet från våra kunder på ökad tillgänglighet, färre avbrott och
snabbare lokalisering av fel, är ett viktigt fokusområde som vi på
Dala Energi målmedvetet och med nya innovativa lösningar kommer
att satsa på.
Elnätets betydelse för ett fungerande samhälle är fundamentalt
och helt avgörande för att kunna skapa nya möjligheter för
energiomställningen till mer förnyelsebar produktion och
energilager, men även för ett samhälle där digitalisering och
automation utgör en viktig del av utveckling och tillväxt i våra
kommuner.
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Vad innebär det att vara chef för
avdelningen Verksamhetsstöd?
– Som chef har jag ett övergripande
ansvar för att leda, följa upp och utveckla
koncernens arbete inom verksamhetsstöd
och digitaliseringsfrågor. Dala Energi är
ett företag i transformation och det är
spännande att se vart vi är på väg. För
mig handlar det också om ett coachande
ledarskap med mina medarbetare och det
tycker jag är en kul utmaning.

modernisering av driftaviseringar till
enklare e-tjänster i form av digitala avtal,
i kombination med interna arbetsprocesser
där det finns möjlighet att förändra, förenkla
och automatisera.

Vilka arbetsuppgifter har ni?
– Vi är en stödorganisation med fokus
på digitalisering och IT, process- och
systemstöd samt rutiner och arbetssätt. Vi
har också ansvar för fordonsparken för hela
koncernen samt fastighetsutveckling och
fastighetsförvaltning, som innebär att skapa
trivsel för våra medarbetare och kunder.
Säkerhetssamordning är en viktig del i det
hela och naturligtvis har vi också ansvar för
hållbarhetsarbetet inom koncernen. Vi är
fem stycken ordinarie medarbetare på vår
avdelning, plus medarbetare som arbetar
med projekt.

Vilka utmaningar ser du framför
dig under året?
– Det vi gör påverkar vardagen för våra
medarbetare varje sekund. De har behov av
bra IT-stöd, trevliga och rena lokaler, och
fungerande fordon för att kunna utföra jobb
på olika platser. Vi har också ett hållbarhetsperspektiv med målet att minst 60 %
av koncernens fordon ska drivas med
fossilfria drivmedel år 2020. Det är ett tufft
mål, men vi är på väg dit. Ett intressant
område är att nyttja artificiell intelligens
i vår verksamhet, eller ta hjälp av smarta
stöd för nya analyser för att få ett bättre
beslutsunderlag i olika områden, vilket gör
att vi kan bli en effektivare organisation.
En annan spännande tanke är att använda
drönare och förstärkt verklighet (augmented
reality) i driften. Möjligheterna med dagens
teknik är också att kunna ta på sig en så
kallad AR-hjälm och se hur våra nät ligger
i backen och kraftledningar ute i verkligheten
– och kommunicera samma bild till driftledningen för att kunna ta rätt beslut kring
olika åtgärder. Dala Energi ska upplevas som
ett modernt och digitalt företag.

Hur märker kunderna av ert arbete?
– Tittar vi på digitaliseringen av våra tjänster
och processer så kommer det att förenkla
kundernas dialog med oss. Här finns stora
möjligheter till kunddialog på olika sätt och
att bli mycket snabbare med information ut
till kund. Det ska också kännas välkomnande
när våra kunder besöker oss i våra fastigheter.
Sedan är det ju så att vi är en stödjande
avdelning till alla våra verksamheter. Om vi
gör ett bra jobb får kunden en effekt av det
i slutänden.

Joakim Berg – chef för Verksamhetsstöd Dala Energi

Smörjer hela
firman
T E X T: M I KA E L G R A N LU N D
F O T O : V E R O N IC A B E R G S T R ÖM

Även en välorganiserad verksamhet behöver en skvätt olja
i maskineriet för att fungera som bäst. Hos Dala Energi är det
Joakim Berg och hans avdelning som håller i smörjkannan.
En enhet som spanar in i framtiden – och hjälper koncernen
att prestera.
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Hur långt har Dala Energi kommit
med digitaliseringen?
– Vi tog fram en digital strategi för två år
sedan, då fanns ett ganska stort behov av stöd
i olika digitaliseringsperspektiv. Inom vissa
områden har vi kommit en bit på väg och nu
sätter vi mål och planer för framtiden.
Mycket handlar om kundfokus, allt från

”Vi ska upplevas
som ett modernt
och digitalt företag”

Joakim om sig själv
– Jag är en levnadsglad kille som har stor
passion för att laga mat, allt från husmanskost
och grillning till smårätter och stora kok.
Jag är också intresserad av öl och vin, bor
i Borlänge och pendlar till Leksand i stort sett
varje dag. Ett stort intresse är att åka skidor
utför med min familj, det är fantastiskt, och
Romme Alpin ligger bara 15 minuter bort.

En typisk arbetsdag
för Joakim
06.15
Väckning och frukost med familjen.
07.15
Lämning på förskola och vidare till
kontoret i Leksand.
08.00
Kommer till kontoret, säger hej och
checkar av läget.
08.30
Möten med verksamheterna, bland
annat fastighetssidan och IT. Följer upp
leveranser i projekt. Ofta Skype-möten
för att slippa resa så mycket.
12.00
Lunch med kollegorna.
13.00
Möten kring verksamhetsutveckling.
Driver och leder verksamheten.
14.30
Eftermiddagsfika.
14.45
Utrymme för planering och utveckling.
Utnyttja friskvårdstimme i mån av tid
(behöver verkligen förbättra mig).
16.30
Lämnar kontoret.
17.45
Umgås med familjen, vardagssysslor.
Träffar ibland kompisar över en öl
eller ser bio.
23.00
Tittar på någon tv-serie, gärna
Stranger Things, Game of Thrones
eller The Handmaid’s Tale.
24.00
Släcker lampan och somnar.

Säker hantering av kunddata med GDPR
Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data
Protection Regulation) i kraft inom EU.
Den 20 år gamla PUL-lagen ersätts av
GDPR, som slår fast reglerna för all form
av behandling av information som direkt
eller indirekt kan knytas till en person.

I likhet med alla andra företag kommer Dala Energi att påverkas av den nya lagen.
PUL-ansvarige Kent Byman har nu ett ansvar för att den nya lagen efterföljs, tillsammans
med Joakim Berg som ansvarar för verksamhetsstöd. De båda har under en längre tid
bevakat området och arbetar nu för att se till att Dala Energi har processer och rutiner för
att uppfylla den nya lagen. På uppdrag av ledningsgruppen har man satt ihop en styrgrupp
samt en arbetsgrupp.
– GDPR handlar om informationssäkerhet, kontinuitet, säkerhet och spårbarhet.
Våra kunder ska känna att vi har säker hantering av vårt kunddata, och i dialog med
kunden ska vi fastställa vad vi tillåts använda kunddata till. Vi väljer att fokusera på vilka
enorma möjligheter detta skapar och att ha ett kontinuerligt förbättringsarbete utifrån
information och säkerhet. GDPR skapar möjligheter till att fortsätta utveckla våra
processer och arbetssätt, konstaterar Joakim Berg.
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På visit i Rättvik

Ljus investering
för Siljansbygden

SAMB ON FREDRIKA O CH ARNT-CHRISTIAN
I SPÅREN. TRÄNINGEN BIDRAR TILL AT T
HÅLLA SMÄRTORNA UNDER KONTROLL.

LÄNGDSKIDÅKNING
De aktiva inom längdskidåkning tävlar
i dam- eller herrklass indelade efter
funktionsnedsättning:
Sittande: Ett eller två amputerade
ben, ryggmärgsskada eller liknande.

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

Stående: Amputerat ben eller
amputerad arm.
Synskadade: Helt eller delvis.
Tävlande åker med guide.
Tävlande i stående och sittande
klass har likadana skidor, pjäxor och
stavar. Sittande åkare har kälke med
längdskidor samt anpassade stavar.

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN BLEV ARNT-CHRISTIAN FÖRLAMAD
I UNDERKROPPEN. NU SATSAR HAN PÅ EN SKIDKARRIÄR .

STAKAR MOT PEKING 2022
Arnt-Christian Furuberg tävlar för Rättviksklubben IK Jarl. I somras blev han uttagen
till det svenska paralandslaget i längdskidor – efter att utövat sporten i bara ett år.
– Mitt långsiktiga mål är Paralympics i Peking 2022, berättar han.
Arnt-Christian har alltid hållit på med idrott.
Fotboll, cykling, löpning och basket. I december
2013 insjuknade han utan förvarning i en
ovanlig autoimmun sjukdom som gjorde att
han, till stor del, blev förlamad i underkroppen.
Men efter tre månader på sjukhus hade han
fått nog. Han ville hem och komma igång
med träningen igen.
Världscupen i vinter
– Jag fick mycket hjälp och kom snabbt
i kontakt med ”rätt” personer inom paraidrotten, berättar Arnt-Christian.
Han började sitt nya idrottsliv med att
spela rullstolsbasket i Stockholm i två
säsonger, vilket innebar att han pendlade från
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Borlänge flera gånger i veckan. Hösten 2016
kom han i kontakt med längdskidor och
blev snabbt biten av sporten, som han kunde
utöva på närmare håll.
– Friheten. Känslan av att kunna komma
ut i skogen på samma villkor som alla andra,
det tycker jag är det allra häftigaste med den
här sporten, förklarar han.
I somras blev Arnt-Christian uttagen till
paralandslaget i längdskidor i samband med
ett läger i Östersund.
– Den närmaste tiden har jag ett antal
världscuptävlingar i Kanada, Tyskland och
Finland. Arnt-Christian förklarar att den här
säsongen i första hand kommer att handla
om att träna på att tävla. Drömmen om

pallplaceringar får vänta.
– Jag planerar också att utveckla den
mentala sidan av träningen för att jag ska
kunna åka mer avslappnat och på så sätt
kunna utnyttja min fulla potential.
Många träningstimmar
Till vardags arbetar Arnt-Christian som
avdelningschef för IT- och telefoniföretaget
Dialects teknikavdelning i Falun och Västerås.
Och man kan säga att träningen och jobbet
är en lyckad korsbefruktning.
– För att orka jobba behöver jag träna jättemycket. Just nu tränar jag cirka sexhundra
timmar per år, vilket innebär cirka två timmar
om dagen i snitt. Träningen hjälper också till

T E X T: EWA B R O BÄC K
F O T O : L A R S DA H L S T R ÖM

Källa: svt.se/sport/artikel/langdskidor-iparalympics/

att hålla de svåra smärtorna – som kommer
och går – i schack.
Anledningen till att Arnt-Christian tävlar
under ”Rättviksflagg” handlar om att klubben
måste vara ansluten till Paraförbundet för att
han ska kunna tävla – och det är IK Jarl.
En av förklaringarna till att Arnt-Christian
nu väljer att satsa högt och internationellt
handlar om att han som paraidrottare
i längdskidor måste välja mellan allt eller
inget.
– Det finns inga andra tävlingsmöjligheter
för mig här i Sverige, och tävlandet vill jag ju
fortsätta med, understryker han.
Den vardagliga träningen äger rum i
Falun, där han arbetar, eller i Borlänge där
han är bosatt sedan 2011. Då lämnade han
hemorten Arvika för att läsa statsvetenskap
på Högskolan Dalarna.
– Jag trivdes så bra här i Dalarna att jag valde
att stanna kvar när studierna var avslutade.

Planering A och O
Arnt-Christian och hans sambo, Fredrika,
bor i Domnarvets centrum, inte långt från
skidspåren uppe i Bergebo som bjuder på
fina och (ofta) snösäkra träningsmöjligheter.
Men det nyförvärvade funktionshindret
ställer honom ständigt inför hinder och
utmaningar som han måste lösa: Hur hittar
man övningar som funkar på gymmet, så att
man kan träna just de muskler som behöver
tränas? Hur tar man sig till och från spåret –
eller jobbet – när det har kommit massor av
tung nysnö?
– Jag försöker vara kreativ på egen hand,
men jag har också stor hjälp av min tränare,
Gilberto Panisi, som också har en egen
skidkarriär att hämta referenser ifrån.
Dessutom handlar det om att kunna be
om hjälp ibland. Och att planera. Lite mer
och lite smartare än andra. Helt enkelt inte
lämna något åt slumpen.

Idén föddes när Rättviks kommun beslöt
sig för att rusta upp sitt motionsspår.
Samtidigt tog IK Jarls styrelse ett beslut
om att rusta sitt eget 2,5-kilometersspår
och övergå till moderna LED-lampor.
– I december tändes lamporna,
lagom till skidpremiären. En av delarna
i upprustningen gällde belysningen
i elljusspåret. Stort fokus har också
legat på att göra anläggningen elsäker,
berättar Robert Nilsson, projektledare
på Dala Energi.
Anders Bergstedt, styrelsemedlem
i IK Jarl, har varit en nyckelperson
i projektet.
– Vi visste att elsäkerheten brast.
Som förening har vi ett ansvar, vi var
tvungna att ta ett större grepp och
fräscha upp anläggningen. Det är vi
skyldiga våra medlemmar, kommunen
och motionärerna, säger Anders.
Samtidigt projektanställdes en
person för att sköta snöläggningen.
Nu har föreningen och kommunen
tryggat konstsnön under fyra månader
och säkrat belysningen för lång tid
framöver.
– Vi är otroligt nöjda med resultatet.
Vi ser fram emot den här fantastiska
belysningen under säsongen. Det här
är något vi gör för hela Siljansbygden,
berättar Anders.
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Fötterna har kanske varit lika viktiga för Stiko Per Larssons framgångar som rösten och hans andra talanger. Sedan 2007 har han
genomfört elva vandringsturnéer genom Sverige, och det var tack
vare dessa som publiken och medierna så sakteliga började få upp
ögonen för honom. 2008 kom det första av hittills fem album.

På visit i Leksand

STEGAR VIDARE
I SITT KALL
T E X T: EWA B R O BÄC K
F O T O : L A R S DA H L S T R ÖM

Stiko Per Larsson har aldrig gett upp sin artistdröm, och för några år sedan började karriären
äntligen ta fart. Den 10 februari ställde han sig på Melodifestivalscenen i Göteborg, men fick
nöja sig med en sjätteplacering i deltävlingen.
– Självklart ville jag gå längre, men jag får vara nöjd med det här. Och att medverka
i ”Mello” har stärkt mig som artist, säger han om sin placering.

Försörjde sig på ströjobb
Att Per började vandra hänger ihop med att han råkade träffa
Falufotografen Trons Lasse Mattsson, en av de drivande bakom de
så kallade Storvandringarna på den gamla Dalkarlsvägen mellan
Dalarna och Stockholm.
– När vi möttes hade jag kämpat med min musik i tio år och jag
började känna att det jag gjorde inte ledde någonstans.
Han började närma sig trettio och kompisarna hade karriärer,
några hade till och med börjat bilda familj. Per spelade fortfarande
gratis på klubbar och försörjde sig på ströjobb. Samtidigt började
han känna sig alltmer vilsen i Stockholm, dit han flyttade 2002 för
att lära sig musikbranschen.
– Det kostar kraft och energi att känna sig rotlös. Vandringarna
gjorde att jag började få lite uppmärksamhet och några spelningar.
Äntligen hade jag hittat ett hörn som bara var mitt.
De två första etapperna, mellan Rättvik och Falun, gick an
för den otränade och ensamme vandraren i Leksandsdräkt med
gitarren på ryggen. De fyra milen mellan Falun och Långshyttan
blev en mardröm. Efter tio timmar var han framme. Men precis
som med karriären fanns inte tanken på att ge upp med bland
alternativen.
– Någonstans, mitt i all förvirring, har jag alltid känt en stor inre
trygghet, att det är det här jag ska hålla på med. Det är lite svårt att
uttrycka, men det jag gör känns nästan som ett kall, förklarar han.
SOS Barnbyar och Barncancerfonden
Idag, mer än tio år efter den första vandringen, är han nästan glad
över att ”vägen” har varit både lång och krokig. Att vandra långa
sträckor och att möta publiken i alla möjliga sammanhang – och
ibland ingen publik alls – har lärt honom vem han är och var hans
gränser går.
Under de första vandringarna spelade han bara för mat och
husrum. Det var 2012 som han började samla in pengar för SOS
Barnbyar.
– Jag behövde en ny utmaning och ville fokusera på något
utanför mig själv. Och sedan jag blev pappa har jag blivit väldigt
ömhudad när det handlar om utsatta barn.
Turnén i somras gjorde Per till minne av en pojke som fick
cancer och dog när han bara var fem år.
– Jag fick höra hans historia och den gick rakt in i hjärtat.
Byggt sin karriär långsamt
Den tröga och krokiga starten på karriären har gjort att Per har lärt
sig hur musikbranschen fungerar från grunden. Idag är han inte det
minsta avundsjuk på dem som slår igenom över en natt, när de är
i tjugoårsåldern.
– De startar på topp, och sedan går det ofta bara utför, samtidigt
som de snabbt måste lära sig massor om sig själva och om hur allt
funkar.
Och trots att det inte gick jättebra i ”Mello” känner Per sig trygg.
Han står stadigt med fötterna på jorden och säger att bara det
faktum att han ställde upp i tävlingen – i kombination med vårens
medieexponering – med stor sannolikhet kommer att leda till nya
uppdrag och samarbeten.
– Genom åren har jag också skaffat mig en trogen publik som
följer mig och mina äventyr.
Per blev klar först av alla artisterna till Melodifestivalen och fick
tid att jobba med sitt nummer i lugn och ro. De andra artisternas
låtar skrivs i de flesta fallen av låtskrivare, men Per hade självklart
skrivit sitt bidrag själv, i samarbete med Emil Rotsjö från Rättvik
som han har spelat tillsammans med i många år.
– Jag blir en udda fågel i sammanhanget... som vanligt, säger Per
med ett skratt.

10

”

Jag blir en udda fågel
i sammanhanget
... som vanligt

Allt går snabbare i Leksand
När han inte är ute på sina vandringsturnéer kan Per vara hemma
och skriva nytt material och tillbringa tid med sin familj.
– Men mina huvudinkomster kommer från olika slags
spelningar, jag brukar göra mellan 80 och 100 framträdanden om
året i olika sammanhang, berättar han.
Innan jul arrangerade Per julkonserter tillsammans med Staffan
Hellstrand hemma i bystugan i Tunsta, söder om Leksand, där han
är bosatt sedan några år.
– Jag får mycket mer uträttat här jämfört med om vi hade bott
i Stockholm. Det går snabbare att lösa saker här, logistiken är
mycket enklare än i en storstad, och jag får ändå resa och se mig
om när jag jobbar.
Leksand är en bra bas för både honom själv och familjen.
– Som barn hade jag skogarna och sjöarna att rumla runt i. Jag
vill att mina barn ska få samma frihet som jag själv hade.
Stiko Per Larsson är ingen herre som sätter upp långsiktiga mål,
utan han koncentrerar sig på att ta ett steg i taget, precis som när
han är ute på sina vandringar.
– Vandringarna har lärt mig mycket om mig själv. Allt krimskrams och all ytlighet skalas bort när jag går. Till slut handlar det
bara om att ta sig framåt, steg för steg.

STIKO PER LARSSON

• 2007 – den första vandringsturnén mellan Rättvik och Stockholm.
• Sommaren 2012–2016 – samlade in över en miljon kronor till
SOS Barnbyar i samband med vandringskonserterna.
• Sommaren 2017 – samlade in över 430 000 kronor till
Barncancerfonden på 26 dagar.
• 26 augusti 2017 – deltog i den nationella musiktävlingen
P4 Nästa och vann med låten ”Kumpaner”.
• 14 maj 2018 – startar Stiko Per sin tolfte vandringsturné.
Denna gång från Göteborg till Leksand, via Stockholm.
Syftet är att fortsätta förra årets insamling till Barncancerfonden
för att nå en totalsumma på över 1 miljon kronor till arbetet
mot barncancer. Turnéplan och information finns på
vandringsturnen.se
Album: Flyktsagor (2008), Kap farväl (2009),
Varken stjärna eller frälst (2011), Järnbärarland (2013),
… har en grej på gång (2015), Titta vi flyger (2018).

11

På visit i Gagnef

Skratt och allvar
i en kreativ mix

Björborevyn
i hetluften
sedan 1952

När revylokalen brann ner till grunden
i slutet av 1980-talet, trodde många att det
var slutet för Björborevyn. Men Björboborna
i allmänhet, och revygänget i synnerhet, ville
annorlunda. Tack vare de populära revyföreställningarna fanns det pengar i kassan
och några år senare kunde en ny lokal med
servering, scen, läktare och loger invigas.
T E X T: EWA B R O BÄC K
F O T O : L A R S DA H L S T R ÖM

IOGT- och revylokalen är en viktig samlingsplats för Björboborna.
– Revyn sätter inte bara Björbo på kartan, utan den är också en
förutsättning för samlingslokalen, som används flitigt i samband med
olika slags möten och sammankomster, berättar revyräven Christer
Gruhs som har varit engagerad i produktionen i många år, både på
och utanför scenen.
– Jag har gestaltat allt, från byfåne till politiker, men i år måste jag
tyvärr hålla mig i kulisserna av hälsoskäl, berättar han och visar runt
i lokalerna, samtidigt som ensemblen samlar sig inför kvällens genrep.
I över sextio år har det spelats revy i Björbo. Den första ”kabarén”
sattes upp i samband med en nyårsvaka 1952 och sedan dess har det
rullat på, med några få avbrott.
Arbetsgrupper hjälps åt
Två timmar senare sitter revygänget och sörplar kaffe och tuggar tankfullt på sina smörgåsar, som några av byns damer har dukat upp.
Nej, genrepet gick inte jättebra, men vad ingen vet i den här stunden är
att en lysande premiär väntar bakom hörnet, tjugofyra timmar senare.
– Det är gammalt teaterskrock; ett dåligt genrep betyder en bra
premiär, berättar Eva Östling några dagar senare. Hon är revyns
producent och regissör.
– Jag drar inte hela lasset själv, utan vi har både en styrgrupp och
en marknadsföringsgrupp, tillägger hon. Eva passar i samma andetag
på att berömma Christer Gruhs. Hon säger att han är den bästa
mentorn man kan ha.
– Eftersom vi skriver allt material själva, och mycket bygger på
lokala tillkortakommanden, är det viktigt att ha någon med Christers
erfarenhet att bolla idéerna med. Vi trampar aldrig på någon som
ligger, utan vi står på de svagas sida.
Hon förklarar att den som skriver och producerar en nyårsrevy blir
påläst, allmänbildad och källkritisk av bara farten.
– Många nummer bygger på fakta, understryker hon.
Skriver allt material själva
Eva förklarar att en revy inte växer fram av sig själv, processen från
idé till föreställning är ungefär lika lång som en hästgraviditet.
– Vi har redan börjat spåna uppslag till nästa års revy. De första
idéerna poppade upp redan på premiärkvällen. Vi har en bok i logeutrymmet där vi skriver ner allt som bubblar upp.
Någon gång i augusti brukar ensemblen samla ihop sig inför den
produktion som ligger framför, och då brukar flera av numren redan
vara skrivna.
– Som jag sa skriver vi alla texterna själva, berättar Eva stolt.
Och det är den friheten som gör att hon tycker att det är så roligt
att hålla på. Att producera och regissera en revy kostar både tid och
energi under en stor del av året, men att få göra det man tror på,
under stor konstnärlig frihet, ger också kraft och massor av
inspiration tillbaka.
Flera ungdomar på scen
Totalt jobbar ett 60-tal personer med revyn, ungefär tio procent av
Björbos befolkning. Och många av dem har hunnit arbeta upp rejäl
erfarenhet, till exempel Eva Erkers, manusförfattare och skådespelare,
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som tillsammans med tre andra medverkande fick medalj för 45 år
i revyns tjänst förra året. Men det är inte bara de äldre som engagerar
sig i revyn. Elin Sandström, som går sista året på gymnasiet, är en av
årets debutanter. Förra året började hon som scenarbetare och i år
medverkar hon i hela tio nummer.
– Hela revygrejen är så rolig; att stå på scen, dansen, sången,
sketcherna, människorna, ja allt är kul, sammanfattar hon.
Vill utveckla och bredda revyn
För att locka en yngre publik, och för att säkra tillväxten i ensemblen,
jobbar revymakarna med att utvecklas och att ha antennerna utfällda
för att fånga upp trender och frågeställningar som ligger i tiden.
– Och att vara gravid eller småbarnsförälder är heller inget hinder
för att vara med, betonar Eva som själv har en ung dotter som har
funnits med i kulisserna sedan hon var nyfödd.
Det ekonomiska överskottet lägger grunden för kommande
produktioner och till drift och utveckling av den fina lokalen. I fjol
arrangerades en revyskola för barn och ungdomar för första gången.
– Vi arbetar med långsiktiga mål, som att producera en ”lilla
Björborevyn” någon gång i framtiden. Vi tittar också på hur vi kan
handikappanpassa våra lokaler så att funktionshindrade också ska
kunna stå på scenen och göra insatser i revyn.
Vann revy-SM
Björborevyn får godkänt inte bara av hemmapubliken och de tillresta,
som troget återvänder till Björbo när det är revydags. Sommaren 2016
vann Björborevyn revy-SM med numret ”Mörka vatten”.
Låten i original är klassikern ”Bridge over troubled water”, men
i Björborevyns version handlade om den oförglömliga händelsen
när flottbron i Gagnef kraschade sedan en lastbil hade försökt ta
sig över den året innan. Årets revy, med titeln ”Nu lyfter vi”, hade
flygtema och totalt femton ”avgångar”. Premiär på trettondagsafton
och den sista föreställningen spelades den 4 februari. Lite oeniga var
recensenterna men en sak var de alla överens om – tillsammans
med genrepspubliken: Sångnumren, var allra, allra bäst.

Nu lyfter vi!
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På visit i Säter

FÖRESTÅNDAREN PETER TÖRNBLOM PLO CKAR SJÄLVKLART FRAM
FINKOST YMEN NÄR DET ÄR DAGS FÖR FÖRESTÄLLNING.

• I drygt tio år har operaälskare i södra Dalarna kunnat
ta del av direktsända föreställningar på hemmaplan.
• Förutom i Säter kan dalfolket ta del av liveopera
i Leksand, Orsa, Vansbro och Falun.
• Livesändningarna från Metropolitan kan ses på mer än
2 000 biografer i över 70 länder runt om i världen.
• Mer information om kommande föreställningar hittar
du på folkansater.se samt på metopera.org

Opera är
bäst på bio!
Den 27 januari spelades Puccinis opera Tosca
på Metropolitan i New York – samtidigt som
delar av publiken befann sig på Folkan i Säter.

T E X T: EWA B R O BÄC K
F O T O : L A R S DA H L S T R ÖM
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En livesändning från Metropolitan i New York är lika välgjord och
spännande som en sportsändning.
– Det är panoreringar, närbilder och intervjuer med kändisar och
primadonnor i pausen, berättar Peter Törnblom som är föreståndare
för Folkets hus i Säter.
Han berättar att Folkets hus-rörelsen i Sverige tog kontakt med
Metropolitanoperan i New York för drygt tio år sedan, och att
samarbetet har utvecklats till en succé. Just då befann sig den anrika
operan i nedförsbacke och hade precis anställt en kvinna från sportvärlden för att hitta en ny publik.
– Vi var tidigt ute och hade redan börjat investera i den nya
tekniken, fortsätter Peter entusiastiskt, som har skaffat sig anledning
att plocka fram finkostymen minst tio gånger om året, lika många
gånger som det är operaföreställning i Säters Folkets hus.
Bubbel eller öl till publiken
Med åren har Peter och hans personal lärt sig hur en operapublik
ska tas. Det ska vara bubbel, levande ljus och musik i foajén samt
räkmackor i pausen.
– Värdskapet är viktigt och vi anstränger oss lika mycket för våra
operaälskare som för dem som kommer för att titta på Leksandsmatcher och som vill ha korv och öl i pausen, berättar Peter. Genom
åren har han nämligen testat många olika koncept; OS-sändningar,

fotbolls-VM och -EM, sportlördag, Formel 1, V75 och golf.
– Inte allt har gått jättebra men man måste våga testa, menar han.
Och ibland har det uppstått spännande kulturkrockar, som när han
har visat opera i den röda biosalongen samtidigt som hockeyentusiasterna har hejat på sitt favoritlag i restaurangen.
Kabel, satellit och parabol
Inget slår naturligtvis känslan att uppleva ett opera- eller sportevent
på plats i verkligheten. Men en livesändning i HD-format har helt
klart sina fördelar; inga dyra biljetter för resor och uppehälle, risken
att hamna bakom en stolpe är minimal, för att inte säga obefintlig,
och man ser verkligen allt.
– Dessutom textas föreställningarna på svenska, tillägger Peter.
I snitt brukar mellan 40 och 50 personer dyka upp på operaföreställningarna.
– Det är bara här som vi visar samtliga tio operaföreställningar
som Metropolitan ger varje år.
En sekund tar det för föreställningen att förflytta sig från ”the Big
Apple” via kabel till London, där en satellit distribuerar sändningen
över Europa, innan den tas ner till Säterpubliken via parabol.
– Bredband skulle funka rent teknisk, men den globala,
distributionsmässiga ägarbilden är idag alltför splittrad för att det
ska fungera rent administrativt. Parabol är enklast, förklarar Peter.
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Preliminär plan för
säljkampanjer och
fiberutbyggnad 2018-2020
Gagnef
-----------------------Byggnation 2018
Gagnefsbostäder, Gagnefsbyn, Nordåker,
Nordbäck, Västerfors, Älvnäs, Österfors.

Säljkampanj 2018
Himmelslätta, Gråda, Gräv, Gröntuv, Gärde,
Väst-Östtjärna, Österfors, Överbacka.

Leksand
-----------------------Byggnation 2018
Brändan, Hedby, Gamla Källberget,
Hälla, Hästberg, Kanngårdarna,
Leksboda (Ytterboda + Överboda),
Kråkbodarna, Romma, Tällberg,
Yttermo, Ytteråkerö, Åkersbodarna.

Nu minskar vi vår
resursanvändning
Inom Dala Energi arbetar vi kontinuerligt
med kartläggning av vår miljöpåverkan för
att visa betydande miljöposter, risker och
möjlighet till förbättringar. Maria Michels
Staffas är hållbarhetsansvarig och berättar
här om framsteg och framtid.
Vad innebär detta för Dala Energi?
– Hållbarhet och hållbar utveckling används ofta för att beskriva hur
vi som företag tar ansvar – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Att vi jobbar med hållbarhet på ett aktivt och strukturerat sätt. Det
handlar också om hur vi bidrar till samhället. Energibranschen och
vår verksamhet har en viktig och betydande roll för samhället. Dala
Energi kan och ska driva många av frågorna där vi har kunskap.
Vad är målsättningen fram till 2025?
– Ser vi till de globala målen för hållbar utveckling är det några mål
där vår verksamhet verkligen kan göra skillnad. Det innebär att vi
aktivt kommer att arbeta med:
•

smarta lösningar inom energi, där tillväxttakten ska vara högre än
genomsnittet

•

se över vår bilpark för att få in fler fossilfria bilar

•

ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer

•

se över och halvera vår interna resursanvändning

16

Vad har du jobbat med under hösten?
– Under hösten har jag lärt mig mer om hållbarhet och haft en del
informationsträffar inom organisationen, fört diskussioner och tagit
emot förslag på förbättringar som tillsammans kan göra skillnad.
Förhoppningen är att kunna ta fram exempel som gör det enklare att
förstå hur vi integrerar hållbarhet i verksamheten, var vår påverkan
är störst och vilka effekter det får om vi ändrar beteende.
Varför ska vi hålla på med det här?
– För mig handlar hållbarhet om själva livet, att mina barn och
barnbarn ska ha samma möjlighet att uppleva världen som vi har
idag. Eller som Gro Harlem Brundtland* uttryckte det – ”En hållbar
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov”.
* Ledare för Världskommissionen för miljö och utveckling, på uppdrag av FN 1987.
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Ansiktet utåt i Säter
Har du träffat Peter Nygård? Bor du i Säters
kommun är det ganska troligt, i alla fall om
du har fiberanslutning från Dala Energi. Peter
gillar att motionera och åker gärna utför, eller
spelar en runda golf om möjligheten finns,
men har oftast fullt upp med att ansluta
bygden till fiber.
– Jag anställdes 2014 och är kontaktperson
för Dala Energis fiberutbyggnad här
i kommunen. Framförallt har jag hållit
kontakten med privata kunder, företag,
kommunen och det kommunala bostadsbolaget samt deltar i näringslivsträffarna.
Nu går jag mer och mer in som projektledare
i vår nya projektorganisation. Jag har en
ganska bred roll och tycker att det är riktigt
kul, och är fortfarande ”ansiktet på orten”
som alla kan vända sig till, försäkrar Peter
Nygård.
Det har hänt mycket på några år. I början
var det svårt att få tillräckligt med kunder
och ekonomi för att börja bygga. I dag är
intresset betydligt större, berättar han.
– Kunderna har bestämt sig, nu är frågan
”när får vi fiber?”. I vissa områden förändras

även infrastrukturen och gamla telefonstationer läggs ner. Bor man i ett sådant
område vill man gärna ha en annan lösning,
då kanske vi är enda alternativet.
Det är bra fart på utbyggnaden i nya
områden och sedan tillkommer efteranslutningar i områden som fick fiber för
flera år sedan, där fastigheterna är delvis
förberedda.
– Det kanske har flyttat in nytt folk, eller
så vill de som bott där hela tiden ha fiber nu.
Vi kommer att ha fullt upp flera år framåt.
Peter Nygård har bott i Avesta i princip
hela sitt liv, är gift och har tre utflugna barn.
På fritiden åker han gärna utför och, som
han säger, fuskar lite med längskidåkning.
– Jag har ett ganska stillasittande jobb och
mår bra av att röra på mig, gärna gym,
löpning och cirkelpass. Dala Energi har bra
friskvårdsförmåner, berättar han.
På sommaren blir det mest golf, med ett
speciellt ”handicap”.
– Jag har lite ont i knät, skämtar Peter,
annars ligger min bekvämlighetszon mellan
13,5 och 14,5 slag, konstaterar han med ett
leende.

Säljkampanj 2018
Almberg, Kilen, Berg, Björkberg,
Helgbo, Hisvåla, Risa, Rönnäs, Solberga.

Rättvik
------------------------

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

Säter
-----------------------Byggnation 2018
Arkhyttan, Bispbergshyttan,
Gussarvshyttan-Stocksbroområdet,
Våbäck Gustafs.
Byggnation 2019
Pingboområdet, Yttre Heden.
Säljkampanj 2018
Amshyttan-Myckelby, Bispberg, Fäggeby.
Reservation för ändringar i tidsplanen.

Enkelt och smart – med Zmarkets tjänster
Kenneth Nilsson är försäljningsansvarig på Dala Energi och den som
håller i trådarna vid försäljning av fiber. Dala Energis sista steg
i fiberkedjan är installationen av den lilla mediaomvandlaren. När den
sitter på väggen kan du välja och vraka bland alla tjänsteleverantörer
som Zmarket erbjuder.
– Att komma igång är enkelt. När du kopplat in nätverkskabeln öppnar
du webbläsaren och kommer in till Zmarkets sida, och inom bara
några minuter kan du vara klar med din beställning. Förutom tjänster
som rör internet, TV och telefoni finns en del andra smarta tjänster.

I dagsläget kan du även beställa larm och kameraövervakning.
Det betyder att om du är på semester kan du se direkt i telefonen vad
som händer i garaget eller på verandan, i full HD. Är det något som rör
sig så får du en avisering. En del väljer även att skaffa kameraövervakning för att kunna se sina husdjur. Om man tycker att det känns
svårt så finns flera leverantörer som erbjuder kom-igång-hjälp, både
på distans och i bostaden.
– Ett annat bra stöd är Bredbandsrådgivaren. Dit kan du ringa för
en opartisk bedömning om vilka lösningar som passar just er familj
beroende på hur många ni är och vad ni har för behov, avslutar Kenneth.
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Musiken
är hans
språk
Kalle Moraeus har lämnat programledarrollen efter publiksuccéer som Körslaget,
Moraeus med mera och Så ska det låta. Nu är han först och främst musiker igen,
en roll där han trivs allra bäst. Med nytt skivbolag, ny producent och medverkan
i Skavlan, Renées brygga och Melodifestivalen vänder han notblad på nytt.

T E X T: M I KA E L G R A N LU N D
F O T O : L A R S DA H L G R E N
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i 30 år och han är den som har influerat mig mest, det är en ynnest
att ha fått stått bredvid när han har skrivit musikhistoria.
Jakten på att slå internationellt har funnits men grumlats lite,
antyder Kalle, även om den finns kvar i bakhuvudet.
– Det var väldigt kul när Benny Andersson lanserade en låt
i England och vi åkte dit och gjorde en stor konsert. Låten spelades
i en vecka, sedan försvann den från listorna. Jag sade till Benny att jag
trodde det skulle vara hur enkelt som helst att slå igenom, men han
svarade bara ”du kan inte veta innan, det är ruta ett varenda gång”.
Men hade det smällt till med den där låten kanske vi hade fått göra
lite mer. Det är väl en grej jag inte har fått göra, en riktig världsturné.
Men man vet aldrig, det kanske blir någon gång, säger Kalle och
sneglar ut genom fönstret.
Bröt invigning av Dalhalla
Snart är sommaren här igen och det betyder turnéer. I juli blir det
Dalhalla, en arena som Orsasonen Kalle Moraeus känner mycket väl.
– Det blir en konsert med mitt band Hej Kalle och flera
gästartister. Orsa Spelmän, Tommy Körberg och Good Harvest ska
vara med, och vi jagar fortfarande någon artist. Vi vill hitta den där
riktigt bra idén och det kommer att bli väldigt fint, säger han och
delar med sig av ett speciellt minne från Dalhalla.
– Jag var med på invigningen och vi stoppade den, faktiskt.
Det regnade otroligt mycket och jag var skyddsombud på
”filharmonin”. Virvelvindar kom ner i gropen så att stenklumparna
som höll tältduken flög in mellan basfiolerna. Det var så fuktigt
att instrumenten slutade fungera, och tjejerna i orkestern satt i
silkesklänningar och grät. Vi spelade fram till paus, sedan sade jag
och huvudskyddsombudet att vi måste bryta, det här är för farligt.
Det var en mardröm, berättar Kalle och ryser vid minnet.

– Man gör några sådana här nystarter i livet. 1998 sade jag upp mig
från Kungliga Filharmonikerna till exempel. Bara en idiot säger upp
sig från ett fast arbete, men jag gjorde det. Då kände jag att jag var
klar och ville fram på scenen och träffa mer publik, och fick chansen
att göra det. Från första stund var det som att alla spjäll öppnade
sig, så det var roligt. Min senaste stora nystart var 2010 då vi vann
Körslaget och jag fick göra prime time-TV i många år, säger Kalle
och fingrar på Gibson-kepsen som ligger på bordet.
Trots sina stora framgångar kände han aldrig att programledarrollen var hans.
– Egentligen är det de kriterierna jag uppfyller sämst. Jag kan inte
lära mig någonting utantill, jag hör inte vad jag säger och är dålig på
språk. Men jag bestämde mig från första början att vara mig själv och
hur jag ville ha det omkring mig, och så blev det.
Nu har Kalle Moraeus nya människor omkring sig, skivbolag,
producenter och andra personer, och vill göra nya roliga saker.
I planen finns spelningar med egna bandet Hej Kalle och en ny platta
under året. I februari tävlade klassiskt skolade Kalle Moraeus
i Melodifestivalen, tillsammans med Orsa Spelmän.
– Det är ett jäkla ståhej för knappt tre minuters musik. Det går inte
att jämföra med att spela en Bruckner-symfoni på en timme och en
kvart, eller 54 låtar i rad med Benny Anderssons orkester. Men jag
menar att Melodifestivalen kan vara svårare, för där har du bara
2 minuter och 54 sekunder på dig, om det skiter sig då, skiter det
sig på riktigt. Det kan ta 20 år att göra karriär, och 20 sekunder att
bränna den. Det sa min fiollärare ofta till mig.

Nära gig med världens dyraste artist
Genom åren har Kalle Moraeus samlat på sig massor av instrument,
lättare att räkna som utrymme i en container än i antal, konstaterar
han leende. Men vissa instrument betyder mer än andra.
– Ja, jag har två stycken fioler som har följt mig hela livet, en är
från en TV-inspelning från 1972 i Skräddar-Djurberga fäbod uppe

i Orsa, när jag är nio år. Den fiolen är ett väldigt bra bruksinstrument
som jag använder varje dag nu. När jag senare utbildade mig till
violinist fick jag en klassisk fiol, den har min dotter idag. Det är klart
att det finns djupa relationer till instrumenten, de är en förlängning
av ens kropp.
Under sin långa karriär har Kalle spelat med många storheter,
däribland Arne Domnérus och Rune Gustavsson.
– Då var man en lillpojk i sammanhanget kan man säga, säger han
och småler.
Och det var nära att han fick spela med världsartisten och
pianisten Victor Borge, även utsedd till världens roligaste man av
New York Times.
– Victor Borge var en stor inspiration och han gjorde en resa som
ingen annan, flydde från nazismen och var under många år USA:s
högst betalda artist. Det var väldigt nära att jag och Bengan Jansson
(dragsspelare i duon Kalle & Bengan) skulle få spela med honom,
men han hann tyvärr dö innan. Victor Borge var ett stort föredöme
inte bara för att han var bra, han spelade också in alla sina konserter
och direkt efteråt skulle han ha upp bandet på hotellrummet för att
lyssna igenom hela giget, till och med det sista giget han gjorde.
Det gick aldrig på rutin, han hade en enorm tajming.
Längdskidor en passion
Hemma i Orsa snickrar han gärna, eller sticker till Grönklitt, för
längdskidåkning är en stor passion i livet. Han passar också på att se
så många Leksandsmatcher han kan.
– Även som artist kan man göra andra saker, säger Kalle och flinar.
Jag är lite hockeytaggad nu eftersom jag ska åka till Nashville och
se Filip Forsberg spela. Vet du, han kommer hem till Leksand varje
sommar, lägger ut en masonitskiva och skjuter femtusen skott. Det är
så du blir en stjärna, förklarar han och sätter på sig kepsen.
Med tanke på den tid Kalle lägger ner på sin musik, är det en
perfekt beskrivning av honom själv.
Kalle Moraeus uppträder på Dala Energis årsstämma den 18/5, så du
som aktieägare har en trevlig kväll att se fram emot. Vill du också bli
aktieägare, gå in på vår hemsida och läs mer.

Multiinstrumentalist med egen tekniker
Kalle Moraeus har många strängar på sin lyra, om man säger så, och
det är som musiker han trivs allra bäst.
– Med Benny Anderssons orkester är det väldigt roligt för då får
jag vara den jag egentligen är. Jag spelar tolv olika instrument och har
till och med en egen tekniker som hjälper mig. Den sista trekvarten
ser ut som en dans, när han slänger på mig gitarren samtidigt som
jag byter ljud, och han vänder notblad. Sedan hör jag Benny räkna
”... tre ... fyr”, det är helt sjukt. Jag har spelat med Benny Andersson
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Dreamhack
den ultimata
arenan fOr
e-sportare
Det som i början av 1990-talet startade på Malungs
grundskola har idag vuxit till världens största LAN-party
– en mötesplats där deltagarna kopplar ihop sina datorer
och oftast spelar datorspel – och ett företag med samma
namn, Dreamhack®.

DalaLink –
en del av
Dala Energi
Leksands kommun digitaliserar
IT-TEKNIKERN HANS ERIKSSON SUPPORTAR
BÅDE DREAMHACK O CH DALA ENERGI.

Vi ska ha
öppet jämt

F O T O : DREAMHACK, ABRAHAM ENGELMARK, JTR18

Hans Eriksson är IT-tekniker på IT System i Dalarna och arbetar
med support på Dala Energi ett par dagar i veckan. På fritiden
arbetar han för Dreamhack som idag även finns representerade i
Stockholm och Göteborg.
– I början av januari arbetade jag med ett evenemang i Dreamhacks
TV-studio i Stockholm. Där samlades amatörlag för att tävla i e-sport
och bli coachade av proffs. Min egen roll är att jobba inför och under
TV-sändningar, själv har jag aldrig tävlat, säger Hans Eriksson.
I Sverige anordnas Dreamhack på Elmiamässan och det som
tidigare var enbart LAN-partyn har nu utvecklats till datorfestivaler
med LAN, utställningar, e-sportevent och konserter med upp till
40 000 besökare. Allt under ett och samma tak. Allt fler och större
varumärken samarbetar idag i någon form med e-sportutövare.
E-sportstjärnor har samma status som vilken professionell idrottsutövare som helst och spelare på toppnivå tjänar därför bra på sin sport.
Under 2018 deltar Hans i arrangemangen av fyra stora Dreamhack
i världen. Leipzig var först ut, sista veckan i januari. Därefter arbetar
han med TV-sändningarna i Austin, Texas, (juni), Valencia (juli) och
Montreal (september). Och intresset är stort, Dreamhack i Valencia
har anordnats i många år, och första året i Austin (2016) såldes
biljetterna slut redan första dagen. Varje turnering har sitt eget TVteam och dessutom är det många frivilliga som hjälper till i respektive
land, berättar Hans.
– Sändningarna sker oftast via SVT Play, TV6 Play eller Twitch,
en webbplats för direktsänd videoströmning. På YouTube laddas
turneringarna upp i efterhand, förklarar han.
Allt fler tjejer spelar e-sport och är framgångsrika på en arena som
ännu lockar mest killar. De flesta tävlingarna är öppna för både tjejer
och killar, men det finns även turneringar endast för tjejer.
Även Dala Energi är med på e-sportarenan och har under några år
bidragit till KurBits, ett stort LAN-party i Säters Folkets Hus.
KurBits arrangeras av föreningen E-Sport Dalarna, som arbetar för
sysselsättningsmöjligheter för ungdomar och hjälper e-sportspelare
och lag att utvecklas.
Mer om e-sport
E-sport (elektronisk sport) har olika grenar såsom i friidrott
Exempel på spel:
Starcraft® – strategispel där man styr varsin armé.
Rocket League® – fordonsbaserat fotbollsspel, oftast spel tre mot tre.
Counter-Strike™ – taktiskt skjutarspel som bygger på samarbete i laget.
Quake® – 3D-spel där man bekämpar fientliga monster i en annan
dimension, lagspel eller en mot en.

Visste du att? verk med datorer.

LAN betyder Local Area
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Network, ett lokalt nät

MÅLET ÄR AT T ERBJUDA EN BÄT TRE VÄLFÄRD, SÄGER
DIGITALISERINGSSAMORDNAREN MAGNUS HED GÅRDEN.

Omställningen till ett digitalt samhälle påverkar hur vi lever, arbetar och bor. Men vad innebär
digitaliseringen i praktiken? Magnus Hedgården, bredbandskoordinator i Gagnefs kommun
och digitaliseringssamordnare i Leksands kommun, berättar om nya tjänster.
– För Leksands kommun innebär det att vi digitaliserar våra arbetsflöden och blir mindre
beroende av papper. Målet är att erbjuda e-tjänster på samma sätt som Skatteverket,
Försäkringskassan och bankerna gör idag. Då tjänar vi handläggartid och kan fokusera på
det som är svårt, och erbjuda en bättre välfärd. Och de äldre ska med på den digitala resan,
försäkrar Magnus Hedgården.
– Förmodligen kommer de första riktiga e-tjänsterna vi tillhandahåller att komma inom
vård och omsorg, med fokus på de äldre. Vi bygger också ut den digitala infrastrukturen på
våra särskilda boenden, där en del av den äldre målgruppen bor.
Ett viktigt steg under våren är att få programvaran för identifiering på plats, så att
medborgare kan logga in med BankID.
– Därefter kommer det att hända väldigt mycket. På sikt ska vi ha öppet jämt och
medborgarna kommer förhoppningsvis att märka att vi blir snabbare och bättre och att de
inte behöver anpassa sig till telefontider eller skicka brev, säger Magnus Hedgården. I det
digitala samhället kan allt fler välja var de vill bo och det talar väldigt mycket för landsbygden
med sina unika livsmiljöer, säger han och summerar.
– Vi är verkligen bara i början av digitaliseringen. Det är bara att gilla läget, anpassa sig och
nyttja fördelarna med det.

Den 1 januari 2018 fick Dala Energi
ett välkommet tillskott när entreprenadföretaget DalaLink förenades
med koncernen. En värdefull, effektiv
och kompetent organisation för byggnation av ny fiberinfrastruktur, inte
minst för att möta efterfrågan från
kunder.
Enligt vd Bengt Östling är den
gemensamma målbilden att utveckla
DalaLinks tidigare verksamhet i en
större koncern.
– Genom att tillsammans utveckla
entreprenadverksamheten inom fiberområdet ser vi flera fördelar. Vi får
också snabbt bättre förutsättningar för
att leverera kommunikationslösningar
inom Dalarna.
Satsningen förväntas öka
försäljningen av externa tjänster åt
andra nätägare och fastighetsägare
i Dalarna, såsom konsultation, byggnation och underhåll av stadsnät och
bredbandslösningar.
– Vi såg detta som ett naturligt steg
i DalaLinks utveckling och en möjlighet
att växa ytterligare på fibermarknaden
i Dalarna. Vi hade ett väldigt bra
samarbete med Dala Energi under
flera år och ser verkligen fram emot
att utveckla verksamheten tillsammans
som en del av koncernen, berättar de
nya medarbetarna Jonas Björklund och
Mattiaz Ullström.

Energiskatt
på fakturan
Från 1 januari 2018 tillkom en
energiskatt på din elnätsfaktura från
Dala Energi. Det är följden av
Riksdagens beslut att flytta energiskatten från elhandelsföretagen till
elnätsföretagen. För dig som kund
blir totala priset detsamma, eftersom
fakturan från din elleverantör
minskar med motsvarande belopp.
Har du frågor är du välkommen att höra
av dig till vår kundkontakt.
Se tidningens baksida för mer
information.
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Porto
betalt

Här når du oss
KUNDKONTAKT
0247-738 20
info@dalaenergi.se
Måndag – Fredag kl. 08.00 – 21.00
Lördag – Söndag kl. 10.00 – 14.00
VÄXEL
0247-738 00
KONTOR
Övermovägen 15, 793 35 Leksand
Riksvägen 15, 795 32 Rättvik
Norrtullsvägen 11, 783 35 Säter
Måndag –Torsdag kl. 08.00 – 16.00
Fredag kl. 08.00 – 15.00

Vår hemsida:
Din viktigaste kanal
för kommunikation

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.

Det har nu gått några månader sedan lanseringen av Dala Energis nya hemsida.
En hemsida som är mer användarvänlig än tidigare, med ett modernt och responsivt
gränssnitt – vilket innebär att sidan anpassar sig till din skärm oavsett om du
använder dator, surfplatta eller mobil. Att finnas tillgängliga med svar dygnet runt
är en del i att leverera en kundupplevelse som är lite mer, berättar Kent Byman,
kommunikations- och marknadschef.

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

– Vår förhoppning är att våra kunder ska hitta alla sina svar på hemsidan, som
alltid har öppet. Nu kan du göra en flyttanmälan när barnen somnat, eller beställa
en autogiroblankett även på helgen. På inloggningsdelen Mina Sidor hittar du dina
personliga uppgifter samt fakturor och information om din energianvändning.
En viktig och välbesökt sida berör den aktuella driftinformationen för elnätet.
– Vi vet att behovet av information under pågående strömavbrott är stort.
Under Driftinformation/Elnät hittar du kartan som informerar om alla planerade
och oplanerade strömavbrott. Här får du bekräftelse om ett avbrott pågår, var det
är och hur många kunder som är drabbade, berättar Kent.
En annan uppdaterad sida gäller fiberanslutningarna. Att få fiber kan vara en
långdragen process som börjar vid kampanjerbjudandet. Vill du veta hur planen
ser ut för ditt område? På sidan Fibernät/Pågående fiberprojekt uppdaterar säljaren
och projektledaren informationen för ditt område. Skriver du in namnet på din by
kommer du till en ny sida där du får information som rör just dig och ditt område.
– Förutom det kan du självklart fortfarande kommunicera med oss via vår
kundkontakt som du når via telefon, chatt och mejl. Vi finns även på sociala medier
såsom Facebook och Instagram. Vi hoppas att du ska trivas på vår nya hemsida,
namnet på domänen är detsamma, dalaenergi.se.
– Välkommen in, avslutar Kent.

ÖVRIGT
Ledningsanvisning:
ledningskollen.se
Gatubelysning, felanmälan:
dalaenergi.se/elnat
Tillfällig elanläggning/byggström:
dalaenergi.se/elnat
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DALA ENERGI FIBERNÄT ZMARKET:
Beställ bredband, TV och telefoni från våra
tjänsteleverantörer via dalaenergifibernat.zmarket.se

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

