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Inget bekymmer är 
för litet. Som du kanske anar får du i det här numret av Synergi träffa 

människorna som går i frontlinjen i mötet med våra kunder. De 
som hjälper dig med svar på dina frågor eller slussar dig vidare 
i organisationen när det behövs. De som vänder ris till ros med 
sitt positiva bemötande och vilja att hjälpa. De som ser till att du 
får återkoppling under ärendets gång. Som kundkontaktschefen 
Maria Wiklund på Dalakraft säger – inget bekymmer är för litet.
 Leksandsbördiga Anna Dyvik har klivit fram som vår nya 
stjärna i längdskidspåren de senaste åren och nu etablerat sig på 
allvar i världseliten. Men det var inte hennes plan från början. 
 Vi tar också en titt på HR-funktionen på Dala Energi. Human 
resources, det vill säga medarbetarna, är den viktigaste tillgången 
i alla organisationer och företag. HR-chefen Camilla Ollas 
Hampus berättar mer. Som vanligt har vi också besökt kunder 
i våra fyra kommuner, där vi upptäckt urkraft i Skeberg, trofasta 
ledarhundar, fantastiska broderier och en tidsmaskin från 
50-talet.
 Givetvis berättar vi också om det som är på gång inom 
Dala Energi, dels om vår omställning till nya förutsättningar, 
dels om stort och smått som berör dig som kund mer direkt. 
Några exempel är den pågående fiberutbyggnaden, viktiga 
hållbarhetsfrågor, de smarta elmätarnas intåg och morgon-
dagens uppkopplade saker. Trevlig läsning!

De flesta av oss har väl någon gång suttit i telefonkö för att få svar på 
en fråga som är viktig för oss. Ofta efter att ha knappat in siffra efter 
siffra på telefonen för att först komma till rätt handläggare, till rätt kö. 
I bästa fall är pausmusiken någorlunda dräglig medan minuterna 
tickar iväg. Vi tänker annorlunda. Hos vår kundkontakt finns inga 
knappval, hos oss får du prata med en människa direkt.

Camilla rekryterar

17 Gräver med tempo
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 – vår framruta 
är större än 
vår backspegel
Det gäller att inte blunda för 
lärdomar från förr, men heller inte 
att fastna i det som varit. Det är en 
konst att använda sitt förflutna för 
att utvecklas.

Dala Energi har en lång historia av utveckling, vilket är extra viktigt nu 
när vi står inför förändringar, omställningar och nya förutsättningar. 
För oss innebär det extra stort fokus på att hjälpa människor och 
företag att leva och utvecklas i vår bygd, på ett enkelt, effektivt och 
hållbart sätt. 
 Utvecklingen inom digital kommunikation går otroligt fort och 
det är inte helt enkelt att spana ut genom framrutan och se nästa 
steg. Artificiell intelligens (AI) hos maskiner ökar snabbt och jag 
är helt säker på att vår verksamhet inom ett par år använder den 
tekniken. Infrastrukturen är grunden för utveckling, och där är fiber 
överlägsen all annan teknik för att kommunicera stora mängder data 
snabbt och säkert. Tittar man i backspegeln har utvecklingen gått 
fort. När vi för 13 år sedan installerade fiber i vår villa var man en 
pionjär, och intresset från grannar var minst sagt svalt.
 Omställningen till ett helt nytt, hållbart och förnybart energi-
system, utan kärnkraft, börjar också ta fart, och många vill bli 
prosument, det vill säga producera och konsumera sin egen energi. 
Det är en explosion av nya solcellsanläggningar och en kraftig ökning 
av laddbara bilar och elcyklar. Tittar man i backspegeln även här, var 
man för bara fem år sedan en energi-entusiast om man körde elbil 
och hade solceller på sitt hustak.
 De senaste åren har vi investerat mer än 200 mkr i förnyelse och 
utveckling av elnät och fibernät för att ta fram säkra lösningar inom 
energi och digital kommunikation. Nu fortsätter vi investera, bland 
annat genom att byta ut alla elmätare till smarta mätare, för att ge 
ännu bättre service och smarta lösningar till dig som kund.
 Vi har som mål att Dala Energi skall ha branschens nöjdaste 
kunder. Det kommer inte av sig självt, speciellt inte vid förändringar, 
omställning och nya förutsättningar. Vi har en tydlig strategi och tror 
att vi uppnår nöjda kunder genom att leverera en kundupplevelse 
som är Lite mer, där en del är att leverera prisvärda produkter och 
tjänster, men ibland också ge kunden en “positiv chock”. Vi skall 
ständigt förbättra oss för att leverera en av Sveriges mest prisvärda
nättjänster. Vi har under ett antal år justerat elnätspriserna, vissa 
tycker det är mycket, men varenda krona har gått till att investera 
i våra nät. Nu ser vi en låg prisutveckling under kommande år, 
samtidigt som vi fortsätter att investera i våra nät.
 Vi litar inte på att slumpen leder oss rätt, vår framruta är alltid 
större än vår backspegel. 
 Dala Energi skall fortsätta utvecklas, för bygdens bästa.

Nu är det dags, pucken släpps för ännu en säsong, fylld 
med upplevelser för alla hockeyintresserade. Vi har 
tagit pulsen på herr- respektive damlagets tränare, 
Leif Carlsson och Uffe Hedberg, som båda tror på en bra 
säsong, med förhoppningar om att kunna avancera långt  
i kval och slutspel fram mot vårkanten.

Leif Carlsson fick en brådstörtad entré in i Leksands IF förra hösten, 
på ett par dagar kastades han in i hetluften som tränare. Nu är 
utgångsläget ett helt annat.
 – Nu kan jag ta med mig en hel del erfarenheter från seriespelet 
och kvalspelet mot Mora, säger Leif. Jag har kunnat vara med och 
bygga ett lag som jag tror på, och vi har fått behålla spelare vi önskat.
Analysen från matchserien mot Mora är gjord, och Leif tror att laget 
nu är bättre sammansatt för att vara ”starka i boxen”, det vill säga 
framför sitt eget och motståndarnas mål.
 – Vi ska kunna spela med en större tyngd i år, och vara där inne 
på ett annorlunda sätt än ifjol. Defensivt har vi fått in rutin, kilon och 
killar med koppling till bygden, som publiken känner igen. 
 Leif gläds också över det större antal kreativa, målfarliga spelare, 
som finns i årets trupp.
 – Vi kan avlasta våra tidigare erkänt duktiga poängspelare, det bör 
bli fler som kan göra de avgörande målen. Jag tror också att vi ska 
kunna utveckla vårt spel i power play. Sen har vi flera yngre spelare 
som tar för sig, som med tid och tålamod, kan växa in i det.

Hungriga damer
På damsidan gör rutinerade och omtyckte Uffe Hedberg comeback 
som tränare. Han förfogar över en hungrig och revanschsugen 

Mot nya hockeymål 
med Leksands IF

spelartrupp, som nu vill ta nästa steg i utvecklingen.
 – Vi tycker att det är dags nu, att kliva upp och bli topp fyra 
i Sverige, säger Uffe. Ifjol föll laget i kvartsfinalspelet.
 Truppen till säsongen är vassare, med nyförvärv och spetsspelare 
som Anna Borgqvist (Brynäs), Hanna Sköld (Göteborg HC), samt 
fyra importer från USA, toppspelare i college-hockeyn.
 – Föreningen har tillfört mer medel till verksamheten, det har 
gjort att vi kan värva mer än tidigare. Damhockeyn behöver profiler, 
och det tycker jag att vi har i det här laget. En nyhet är att vi fått in en 
stor kompetens i Kicki Backlund som jobbar kring laget, för att driva 
både tjejerna och laget framåt.
 Nytt är också att slutspelet görs om, med bäst av fem matcher 
i såväl kvart, semi och final. Det blir mer utslagsgivande. Uffe 
beskriver sin trupp som harmonisk och redo.
 – Vi har varit bland de fem-sex bästa lagen i Sverige en tid, det är 
dags att växla upp. Damhockeyn, till skillnad mot herrsidan, är ännu 
ung och under utveckling. En final i vår skulle betyda jättemycket för 
föreningen och den publik vi hoppas ska växa, i takt med att de ser 
vårt lag prestera och lyckas.

DE SKA ST YRA LIF-SKUTAN MOT NYA MÅL. UFFE HEDBERG OCH 
LEIF CARLSSON ÄR REDO. 

Fokus

TEXT:  JOHAN PELL AS 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

Leksands IF
• Hockeyallsvenskan spelas 21 september-8 mars.
• SDHL, damernas högsta serie, pågår 8 september-22 februari.
• En medial nyhet för SDHL är att flera matcher kommer att   
 brytas ut och sändas som vardagsmatcher i Canal Digital.

Vd Bengt Östling:
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Berätta om din Dala Energi-resa?
– Jag började som projektanställd 1999 
med att knappa in elavtal i det dåvarande 
kundsystemet. Sedan blev jag tillsvidareanställd 
på kundserviceavdelningen där jag fick ta 
emot både ris och ros och lärde mig mycket 
om kundbemötande. Men jag hade ambi-

Attraktivast 
i Dalarna

Vårt mål:

Camilla Ollas Hampus – HR-chef Dala Energi

För snart 20 år sedan sprättade Camilla Ollas Hampus sitt första kuvert 
med elavtal. Efter studier och flera befattningar senare är hon idag HR-chef 
med ansvar för bland annat chefsstöd, medarbetarfrågor och – att locka 
ny kompetens till Dala Energi.

TEXT:  MIKAEL GR ANLUND 
FOTO:  L ARS DAHLGREN O CH VERONICA BERGSTRÖM

”Intern utveckling 
är ett sätt för oss 
att behålla vår 
personal”

Personalklubben på Dala Energi anordnar bland annat friskvårdsaktiviteter där 
företaget bidrar med ekonomiskt stöd. Ett exempel är Blodomloppet, Sveriges största 
motionslopp, som anordnas på 17 orter. I Borlänge 28 maj deltog nära 9 500 löpare, 
varav 12 representerade Dala Energi.

Blodomloppet i Borlänge

tionen att läsa vidare och 2002 tog jag 
tjänstledigt och pluggade ekonomi på 
Högskolan Dalarna. När jag kom tillbaka
fick jag en tjänst som personal- och ekonomi-
assistent, och sedan sju år tillbaka jobbar jag 
som HR-chef. Yrkesrollen innebär stöd till 
ledning och chefer inom bland annat 

rekrytering, kompetensutveckling och 
arbetsmiljö, men också att bidra till att 
utveckla alla våra duktiga medarbetare 
på olika sätt.

Vad är på gång under hösten?
– Vi rekryterar fler medarbetare och 

välkomnar bland annat tre nya distributions-
elektriker under hösten. Vår entreprenad-
avdelning har fått tre nya arbetschefer och 
det är tjänster som tillsats genom intern 
rörlighet. Vi rekryterar också en beredare till 
vår projektavdelning och har nyligen anställt 
en gruppchef för vår driftverksamhet. 
 I september arrangerar vi vår årliga 
personaldag där vi samlar all personal för att 
gå igenom aktuell information och lära känna 
varandra bättre utanför den arbetsmässiga 
relationen.

Vilken är den största utmaningen?
– Att hitta teknisk kompetens. Där har vi 
tagit ett nytt grepp genom vår rekryteringsfilm 
som berättar om vilka vi är på ett lättsamt 
sätt. Vi är också en del av KTP, knowledge 
transfer partnership, ett utvecklingsprojekt 
tillsammans med Högskolan Dalarna. 
Där får vi tillgång till en nyutexaminerad 
akademiker för ett strategiskt, kvalificerat 
utvecklingsprojekt som pågår under 
maximalt två år. Ytterligare ett sätt är 
samarbetet med Arbetsmarknadskunskap, 
som Säters och Leksands kommuner har 
köpt in. Kommunikatörerna på Arbets-
marknadskunskap hjälper oss att inspirera 
och motivera till vidare studier inom 
yrkesområden i energibranschen.

Ni vill vara Dalarnas attraktivaste 
arbetsgivare, vad innebär det?
– Vi vill vara ett modernt energibolag, dels 
när det gäller arbetsmiljö på våra arbetsplatser 
och i arbetsfordon, dels att medarbetare har 
tillgång till digital teknik och trevliga kontors-
lokaler. Vi har rustat både Säter och Leksand 
och nu är det Rättviks tur. 
 Med fokus på individuella utvecklings-
planer, utifrån företagets behov och individens 
intresseområden, en helt olycksfri arbetsplats 
och ett frisktal på 99,9 procent är vår ambition 
att bli bygdens attraktivaste arbetsplats.

Varför ska man jobba på Dala Energi?
– Intern utveckling är ett sätt för oss att 
behålla vår personal. Den interna rörligheten 
är viktig för Dala Energi eftersom man blir 
väldigt bred i sin kompetens. Friskvård ligger 
oss också varmt om hjärtat och vi uppmuntrar 
medarbetare med friskvårdsbidrag till gym 

eller andra aktiviteter. HR som funktion har 
satt upp ett antal hållbarhetsmål med olika 
aspekter, exempelvis hälsa och säkerhet. 
Via ett digitalt system för tillbud och olyckor 
kan vi ta del av andra företags statistik men 
också arbetsmiljöhändelser, utredningar 
och åtgärder vilket gör att vi kan bli ännu 
bättre i arbetet som rör hälsa och säkerhet. 
Med hjälp av systemet kan alla medarbetare 
aktivt medverka i och ta del av arbets-
miljöutvecklingen.

Hur ser du på företagskulturen och 
ledarskapet hos er?
– Goda relationer är viktigt ur många olika 
aspekter och just nu jobbar vi tillsammans 
med fackliga representanter för att hitta 
formerna för en dialog-kultur istället för 
en mbl-kultur. Vi vill hitta ett arbetssätt 
som involverar medarbetare i processen 
runt chefsbeslut och skapa en effektiv, 
produktiv och kvalitetsmässigt väl utvecklad 
verksamhet mot våra kunder. Genom 
delaktighet och dialog med medarbetaren 
får närmsta chef både bättre beslutsunderlag 
och en effektivare genomförandefas i 
vardagen. Målet är att vi som medarbetare 
upplever att vi på ett bättre sätt kan vara 
med och påverka och bli uppmuntrade 
till delaktighet. Engagemanget hos våra 
medarbetare, som idag är högt, kan bli ännu 
högre. Tillsammans blir vi bättre!

Hur bidrar HR-funktionen till Dala 
Energis framtid?
– Vi behöver ständigt stödja arbetet med 
att effektivisera och höja produktiviteten, 
men också höja kvaliteten. Vi är stolta 
över vår historia men vi vill också bygga 
vidare och vara stolta i framtiden, och göra 
skillnad för dem som bor i den här bygden 
även framöver. Det är de små, små stegen i 
vardagen som leder till en hållbar utveckling, 
annars hinner vi inte med. Det är viktigt att 
vi är medvetna om det.

En typisk arbetsdag 
för Camilla
05.45 
Vaknar och äter frukost.

07.15
Lämnar dottern på fritids och åker till 
kontoret i Leksand.

08.15
Kommer till jobbet och börjar med att 
titta igenom mejlen.

09.00
Arbetsmiljökommitté – uppföljning av 
arbetsmiljöronder, genomgång av 
tillbud, rapport kring krisorganisation, 
siffror för frisknärvaro.

12.00
Lunch på jobbet.

12.45
Operativt arbete; planerar för personal- 
dag, anställningsavtal, rekryterings-
process, mejl, fakturor och 
tidredovisning.

14.30 
Fikapaus.

14.45
Planerar för kommande utbildnings-
tillfällen i hjärt-lungräddning.

17.00
Arbetsdagen går mot sitt slut.

17.15
Lämnar kontoret och åker hem till 
Furudal med en känsla av att jag haft 
en bra arbetsdag.

18.15
Äter middag med familjen och förbereder 
mig för en cykeltur runt Oresjön.

20.00
Cykelturen gav ny energi, förbereder 
morgondagen med lunchlåda och fixar 
disken.

22.15
Dags att sova.
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tanke på att servera mat i anslutning till 
den ordinarie verksamheten, men tack 
vare läget vid E45 föddes idén om att starta 
en restaurang med 50-talstema. Resten är 
historia.
 – Jag var ganska säker på att konceptet 
skulle kunna fungera på andra platser i 
Sverige, inte minst i Rättvik, säger Morgan 
stolt. Det finns ett väldigt starkt intresse för 
bilnostalgi här, och en fantastisk turism, 
både sommar och vinter. När vi öppnade 
under vårmarknaden, i slutet av april, kunde 
vi räkna in 2 500 matgäster, det överträffade 
alla våra förväntningar.

Med gästen i centrum
Byggnaden – med sitt strategiska läge precis 
vid riksvägen och tåg- och busstation – har 

På visit i Rättvik

En retrosuccé i Rättvik 
- rivstart för Diner 
En retrosuccé i Rättvik 
- rivstart för Diner 

Nostalgin flödar, jukeboxen spelar en av 
Elvis Presleys odödliga låtar. Väggarna går 
i turkost och vitt, samma färger som den 
glänsande bil som långtidsparkerats innanför 
entrén. 
 – Det är en Chevrolet från 1956, den är 
snart fotograferad lika ofta som långbryggan 
här i Rättvik. Man kan säga att bilen blivit 
som en symbol för vår satsning. Någon sa till 
oss i våras att ”ni kan ju inte placera en så fin 
bil inomhus, så kan man ju inte göra”. Det är 
så vi tänker, man måste våga tänka lite nytt 
och större, berättar Jonny.
 Historien med Diner 45 började 
egentligen i Värmland för ungefär fem år 
sedan, när Morgan Södergren och Åsa 
Wikberg köpte en gammal matvarubutik 
utanför Sunne. Från början fanns det ingen 

Det är lite som att sätta sig i en tidsmaskin och åka bakåt i tiden, till 1950-talet, med 
amerikanska bilar, hamburgare, milkshakes och banana split. 
 – Nu tänker vi fortsätta att investera, vi har lite planer. Det som är bra för Diner 45 
är bra för bygden, säger Jonny Torslund, en av ägarna.

TEXT:  JOHAN PELL AS
FOTO:  L ARS DAHLGREN

fått en ordentlig ansiktslyftning. 
 – Vi har i princip rivit ut allt och byggt 
nytt på ett halvår, säger Jonny. Det har 
gått tack vare den hjälpsamhet vi mött 
från människor och hantverkare. Vi har 
nästan till hundra procent använt lokal 
arbetskraft, det var viktigt för oss. Vi såg 
snabbt ett behov av att få fiber installerat 
och kunde etablera en bra kontakt med 
Dala Energi. Alla våra gäster förväntar sig 
att det ska finnas kapacitet för att koppla 
upp sig via dator eller mobil. Det har 
fungerat klanderfritt. Vi driver ett hotell på 
övervåningen också, det vet inte alla om. 
Totalt har vi 28 rum, helt nyrenoverade, 
med en interiör som inspirerats av Siljan, 
bergen och sandstränderna. Det är väldigt 
många som vill bo i Rättvik i samband 

med alla evenemang som sker i närmiljön. 
Dalhalla drar väldigt mycket förstås. Sen är 
det marknaderna, sportlovet, Vasaloppet 
med mera. Vi funderade lite på hur vi skulle 
klara trycket under Classic Car Week, men 
det gick bra, med fullsatt i både hotell och 
restaurang.
 Morgan och Jonny berättar om menyn 
där det typiskt amerikanska mixas med 
vegetariska och glutenfria alternativ. Det 
finns även en drinklista och desserter, på 
samma 50-talstema.
 – Det är viktigt att nå familjerna, att alla 
trivs och hittar något passande i menyn. 
Och vi har inte bara öppet för lunch och 
middag, vi serverar frukost från klockan 
sju varje morgon också. 
 För att kunna hålla en bra servicenivå är 

personalen jätteviktig, säger Morgan.
 – Under juli månad hade vi 70 anställda, 
de flesta är ungdomar, från Rättvik med 
omnejd.
 – De yngsta har fått ett jättebra insteg in 
i arbetslivet, fyller Jonny i. Det är nyttigt att 
känna av det höga tempot, att lära sig att 
samarbeta på olika vis. 

Nya investeringar väntar
En intensiv sommar kan summeras. Något 
som Morgan och Jonny ångrar är att de inte 
byggde ännu större. Idag har restaurangen 
plats för 146 gäster inne och 100 på 
uteserveringen.
 – Vi tyckte att vi tog i rejält, men vi är 
redan lite trångbodda. Vi har planer på att 
bygga ut mot riksvägen, för att få plats med 

större kylrum med mera. Vi får se om det 
faller i god jord. Det vi med säkerhet vet är 
att vi ska ha en takterrass klar nästa sommar, 
med plats för 30 gäster. Det blir en VIP-
hörna med bästa läget i Rättvik, för både 
våra hotell- och restauranggäster. 
 Det löper en parallell historia, den om hur 
Jonny för cirka 15 år sedan fann att Rättvik 
var den idealiska platsen att bo på. Han 
upptäckte orten via Classic Car Week och 
Big Lake Run, och valde att flytta från Bålsta 
till Rättvik år 2004. Idag har även hans bror 
Fredrik med familj flyttat till Rättvik, så även 
deras föräldrar.
 – Rättvik är en bra plats att leva på för 
mig och min familj, det finns ett driv och 
engagemang, med närhet till allt man 
behöver.

HÖG NOSTALGIFAKTOR. RESTAURANGEN ÄR SOM HÄMTAD FRÅN EN 
ANNAN TID, OCH INNE I LOKALEN STÅR EN PUTSAD CHEVROLET 
FRÅN 1956. 

• Under Classic Car Week serverades 12 000 portioner mat på åtta dagar,  
 därtill 2 166 milkshakes.
• Under perioden 27 april till 13 augusti har totalt 7 512 barnmenyer   
 serverats, samt 926 banana split.
• Diner 45 räknar med ett besökarantal på 80 000-100 000 det första året.

Fakta

Det är lite som att sätta sig i en tidsmaskin och åka bakåt i tiden, till 1950-talet, med 
amerikanska bilar, hamburgare, milkshakes och banana split. 
 – Nu tänker vi fortsätta att investera, vi har lite planer. Det som är bra för Diner 45 
är bra för bygden, säger Jonny Torslund, en av ägarna.
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– Skebergs hjärta och pulsåder

På visit i Leksand

– Vi har installerat fiber för byn, barnen och framtiden. 
Det har varit mycket jobb, men samtidigt väldigt lärorikt, 
säger Rose-Marie Svens och Ingemar Danielsson, två av 
de privatpersoner och eldsjälar som bidragit till att det 
finns fiber i Skeberg sedan påsken 2017.

Över berg, stock och sten, genom djupa skogar. Det har inte varit lätt 
att dra fiber ut till Skebergsbyarna, som ligger 12-15 kilometer från 
tätorten i Leksand. Men med gemensamma krafter, Länsstyrelsen, 
Leksands kommun, Dala Energi och olika underentreprenörer, har 
projektet gått i mål, och därmed skapat stora värden för byn, över tid.
 Fiberföreningen i Skeberg är ännu ett exempel på vilken urkraft 
det finns i bygdens byar, där människor går samman och jobbar för 
varandra, och sakers utveckling. 
 – Vi är vana att ta ansvar och fixa saker i byn, vi väntar inte, säger 
Rose-Marie. Det finns en styrka i småskaligheten, kalla det gärna 
bondförnuft. Det har varit en mängd hårda och mjuka frågor att 
hantera längs vägen, men slutresultatet är verkligen jättebra för alla 
berörda, i synnerhet för dem som både vill leva och jobba i Skeberg. 
Det är många i byn som är glada för att det blivit möjligt nu.

Samarbete över gränserna
De minns tillbaka, till årsskiftet 2014/2015, då ADSL-anslutningar 
började släckas ned i byar i Dalarna. Goda råd blev dyra, och byn 
kom snabbt att mobilisera sina resurser och tog de kontakter som 
behövdes. De fick hjälp av Länsstyrelsen och sökte EU-pengar för 
projektet, och täta dialoger och samarbeten skedde med Dala Energi, 
kommunen, samt att olika lokala entreprenörer anlitades.
 – Vi är 108 fastigheter i Skeberg, och 51 av dessa hoppade på i 
första läget, säger Ingemar. Utan medlemmarnas intresse hade det 
förstås aldrig gått. Positivt är också att många sommargäster har valt 
att ansluta sig. Vi har fått det att fungera till alla fastigheter, till en 
vettig kostnad. Och vi äger både nät och utrustning idag.
 Processen med att dra in fiber i byn och alla fastigheter, med start 
våren 2016, har varit utmanande. Skeberg består av fyra olika byar, 
Skålhol, Östanmor, Backen och Gropen, och avståndet är fyra till fem 

kilometer mellan de yttersta punkterna.
 – Vi har varit väldigt delaktiga i alla processer, fortsätter Ingemar, 
och jobbat nära alla entreprenörer. Bara borrningen, ner till ett djup 
på 60-80 centimeter, omfattar totalt tusen hål ner i marken, detta för 
att veta var man bäst kunde gå fram med schakten. Man kan säga att 
våra korta beslutsvägar i fiberföreningen, och vår lokalkännedom, 
har haft stor betydelse. Vid påsken 2017 var fibern slutligen 
installerad. Det var en stor dag för byn.

Det finns även en knorr på denna historia
– När vi grävt har Dala Energi även bytt ut sitt lågspänningsnät, 
från luftledning till jordkabel. Totalt är det fyra kilometer som det 
är samförlagt genom våra byar, där det nu ligger både fiber och el. 
Det här har också skapat stora värden för oss. Tidigare fick vi många 
strömavbrott, vi har varit känsliga för vind och snö här uppe. Det är 
mycket som har blivit bättre för Skeberg de senaste åren.

När fibern 
kom till byn

Skebergsbyarna
• I Skebergsbyarna bor cirka 60 bofasta invånare, där 
 Rose-Marie Svens, Ingemar Danielsson och 
 Inga-Lill Pettersson varit de drivande i fiberföreningen. 
 
• Invigningen av det färdiga nätet skedde med pompa och 
 ståt vid midsommar 2017.  

• Kuriosa i sammanhanget är att även Skebergs bygdegård,   
 den stora mötesplatsen i byn, har utrustats med fiber. 
 Detta har i sin tur medfört att bystugeföreningen sökt 
 och beviljats medel för ett flertal olika digitala projekt, 
 med direkt inverkan på byns utveckling.

TEXT:  JOHAN PELL AS 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

LYCKAT SAMARBETE, I  ALLA LED. ”PROJEKTET HAR OMFAT TAT 
STORA YTOR, VI I  BYN HAR KUNNAT SVARA PÅ VAR MAN BÄST 
KAN DRA FIBERN, DÄR DET GÅR ATT GENA ÖVER MARKER, ELLER 
PLATSER MAN SKA UNDVIKA PÅ GRUND AV FÖR MYCKET STEN.”

– Skebergs hjärta och pulsåder
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Bittis Stafsudd i Mockfjärd har valt bort tv:n. Istället ägnar hon 
helgerna och kvällarna åt sitt skapande.
 – Jag har alltid handarbetat på något sätt, stickat och virkat, precis 
som min mamma och mormor brukade göra, berättar hon.
 För några år sedan lät hon sig övertalas att följa med en kompis 
som skulle gå på kurs hos Anna-Karin Jobs Arnberg för att lära sig 
påsöm, Dala-Flodakvinnornas traditionella sätt att brodera. 
 – Jag blev fast direkt. När jag är färdig med ett större broderi känns 
det nästan som en skilsmässa, berättar Bittis och visar avslutade och 
pågående projekt – ett är hemligt inför en stundande födelsedag.

Uppmuntran och beröm
En tid senare kom Bittis i kontakt med den legendariska brodösen 
Dagny Olsson som ordnade en kurs i privat regi för en liten skara 
kvinnor i Björbo.
 – Dagny var väldigt uppmuntrande och tillåtande, vi fick brodera 
lite som vi ville, och hon fick oss att känna att vi var duktiga, att vi 
kunde. Hon har inspirerat många att börja brodera och hon är ett 
stort föredöme för mig.

På visit i Gagnef

TEXT:  EWA BROBÄCK 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

Färgprakt med inspiration 
från hela världen
Hon har alltid ett kreativt projekt i händerna. Bara för att 
det är roligt har hon dekorerat tre av sina kappor med vackra 
och snirkliga yllebroderier; blommor och bladslingor i glada 
och starka färger. Inspirationen har hon hämtat från det 
traditionella broderiet i Dala-Floda, påsöm. Men Bittis är 
en fri själ som också sneglar på broderitraditioner 
i andra länder och kulturer.

Påsöm
• I mitten av 1850-talet uppstod en högkonjunktur i Dala-Floda till följd av   
 omfattande skogsavverkningar. 

• Inkomsterna gjorde att dräktbruket tog ny fart. I många andra dalasocknar började  
 dräktskicket däremot försvinna vid den här tiden.

• De broderade blommorna användes till en början främst för att smycka 
 sockendräkten. Kvinnodräkten har utsetts till Sveriges vackraste vid flera   
 omröstningar.

• Påsömsbroderade vantar, armringar och hängslen var ofta en gåva från bruden till   
 hennes blivande make. 

Bittis berättar att hon har stött på många äldre kvinnor i Dala- 
Flodatrakten som menar att de inte kan ”söm på”, eftersom de har 
blivit hårt skolade och kritiserade som unga.
 – Förr var det väldigt noga med detaljerna, så noga att många 
tappade lusten och tron på sin egen förmåga, och det är synd. 
Detaljerna och tekniken kan man fördjupa sig i och bättra på när man 
har blivit varm i kläderna, menar Bittis, som fick en flygande och rolig 
start som brodös tack vare Anna-Karins och Dagnys positiva och 
mjuka pedagogik.

Yllebroderier i andra länder
Men begreppet ”påsöm” inger respekt också i våra dagar och Bittis 
är noga med att påpeka att hennes broderade alster är egna fria 
skapelser, inte påsöm.
 – Yllebroderier i starka klara färger förekommer också i många 
andra länder och kulturer, och jag brukar alltid titta på den lokala 
traditionen när jag är utomlands, berättar Bittis, som alltid har ett 
handarbete i rockärmen, också när hon befinner sig på resande fot.
 – Den här filten började jag med när jag var på väg till New York 

i våras. När mitt eget garn var slut fick jag lov att köpa nytt, och till 
sist hade filten blivit så stor att jag nästan blev tvungen att köpa en 
extra väska för att få den med mig hem igen, säger Bittis och vecklar 
ut ”Amerikafilten”, som också den har försetts med ett broderi som 
en påminnelse om intrycken från resan.

Broderade på beställning
Det var i mitten av 1800-talet som kvinnorna i Dala-Floda började 
ägna sig åt påsöm. Kullorna inspirerades bland annat av broderade 
textilier som männen hade med sig hem från sina hästaffärer i Norge. 
Rosenbroderierna i ull förekommer ursprungligen på delar av Dala-
Flodadräkten, men blev också populära på klädesplagg, vantar och 
textilier, till exempel kuddar, i början av 1900-talet. Under en period 
var hantverket en viktig inkomstkälla för socknens kvinnor och i 
nästan varje gård fanns det en eller flera påsömmerskor. 
 – Här i Mockfjärd, där jag är född och har vuxit upp, var det 
istället spetsknyppling som var en lokal specialitet, trots att 
socknarna ligger så nära varandra, förklarar Bittis.

Vill du också brodera med ullgarn?

Kurser i påsöm brukar ordnas av Hemslöjden i Dala-Floda, 
Värdshuset Dala-Floda och Ateljé vävglädje som arrangerar en 
kurs den 27 oktober, läs mer på vavgladje.se. I skrivande stund 
har höstens kurser inte hunnit annonseras ut. Håll utkik i 
tidningar och på nätet.

800 timmar för en jacka
Det senaste året har Bittis ägnat sig åt att sy och brodera en 
påsömströja (dräktjacka) till sin egen Flodadräkt. Hon rotar runt 
i sin garderob och hittar snabbt arbetet som hon har utfört med 
handledning av Anna-Karin Jobs Arnberg. Men när det gäller hennes 
traditionella ”tröja” är det bara äkta påsöm som duger, både när det 
handlar om stygnen – plattstygn, schattersöm, klyvstygn, stjälkstygn 
– och de blommotiv som Bittis har valt.
 – Vissa färger, motiv och val av stygn är ”standardiserade” 
på Flodadräkten, men självklart finns det också utrymme för 
individuella val, säger Bittis och berättar om en tidsstudie som 
Anna-Karin Jobs Arnberg gjorde för några år sedan.
 Hon kom fram till att det ligger cirka 800 timmars arbete bakom en 
dräktjacka. Med denna kunskap blir det nästan omöjligt att åta sig att 
sy och brodera en dräktjacka åt någon annan på beställning. 
 – Den som vill vara riktigt fin måste själv lära sig det här roliga 
och traditionella hantverket, tipsar Bittis.
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På visit i Säter

TEXT:  EWA BROBÄCK 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

Hundar som 
skapar trygghet 
och gemenskap
Assistanshundar underlättar vardagen för sina förare på många olika sätt. Jenny Lindgren 
i Säter har tränat ”klassiska” ledarhundar i snart tjugo år.
 – Sedan några år jobbar jag även med hundar som kan stötta på andra sätt, till exempel 
människor som har epilepsi och barn med neuropsykiatriska funktionshinder, berättar hon.

STÖR INTE LEDARHUNDAR OCH ASSISTANSHUNDAR SOM ARBETAR. 
MEN PRATA GÄRNA MED FÖRAREN.

Inte särskilt mycket skvallrar om att det prydliga huset i Dalsbyn, 
strax utanför Säter, är fullt av hundar. Atmosfären är lugn och 
välordnad. 
 – Jag har oftast cirka fem till sex hundar hemma för träning, 
avslöjar Jenny och gläntar på dörren till den ljusa och rymliga 
tvättstugan där ett glatt och entusiastiskt gäng tar emot. 
 Hon berättar att de här unghundarna har bott hos fodervärdar 
sedan de var åtta veckor och nu, när de är mellan ett och ett och 
ett halvt år, har de kommit tillbaka ”hem” för att testas och tränas. 
Under tiden som intervjun pågår går de svarta och gula labradorerna 
i skift, och deltar i det sociala spelet i familjen, samtidigt som de 
andra vilar och myser tillsammans med sin flock. Till hushållet 
hör också två egna hundar, den gula avelstiken Alba och den pigga 
toypudeln Stina.

Både arbetslust och passivitet
Innan den cirka åtta månader långa träningen sätter igång börjar 
Jenny med att testa sina adepter. Att hon själv har barn som bor 
hemma menar hon är en stor fördel, eftersom det är viktigt att en 
ledarhund inte är aggressiv och att den är trygg tillsammans med 
barn, att den inte vill jaga katter och annat småvilt samt att den inte 
vaktar sin mat.
 – Samtidigt som hunden ska vara oerhört lättsam och ha god 
förmåga till passivitet måste den också ha arbetslust, drivkraft och 
vilja – en ganska svår och ovanlig kombination, förklarar Jenny 

som är utbildad vid Hundskolan i Sollefteå. 2007 började hon driva 
verksamheten i egen regi med egen avel och uppfödning.
 – Om 30 procent av valparna i en kull klarar testerna, utbildningen 
och examinationen får man vara nöjd som uppfödare, säger hon.

Stör inte ledarhunden
En ledarhund är mellan två och fyra år när den börjar arbeta. Någon 
bestämd pensionsålder finns inte, det beror på hur hunden mår och 
vilka utmaningar den ställs inför i sin vardag. Hunden ägs av SRF 
(Synskadades Riksförbund) fram tills att den går i pension.
 – En färdigutbildad ledarhund värderas till ett par hundra tusen 
kronor, så det är inte bara praktiska och känslomässiga skäl som gör 
att den synskadade inte vill parkera sin hund ute på gatan om han 
eller hon nekas att ta med sig hunden in i en affär eller restaurang, 
förklarar Jenny.
 På senare år har det nämligen börjat dyka upp vittnesmål om att 
synskadade allt oftare nekas att ta med sig sin hund, trots att 
Livsmedelsverket tillåter att just ledarhundar och övriga 
assistanshundar har rätt att komma med och in i sammanhang och 
situationer där vanliga hundar normalt inte brukar ha tillträde.
 – Den vita selen signalerar att hunden är utbildad och examinerad. 
Andra slags assistanshundar har ett täcke där det står ”assistanshund”, 
förklarar Jenny och påminner om regeln att inte störa och ta 
kontakt med hundar som ”jobbar”.
 – Däremot får man gärna prata med föraren. Hunden är utbildad 

för att hjälpa sin människa att leva ett så normalt och självständigt liv 
som möjligt.

Hundar för psykisk hälsa
Idag arbetar Jenny också med konceptet hund för psykisk hälsa. 
Främst är det barn och ungdomar med autism, ADHD, 
posttraumatiskt stressyndrom och social fobi som får hjälp av hundar 
som bidrar till att ta bort fokus från ohälsan och hjälper till att skapa 
positiva relationer och samtalsämnen.
 – Jag har fått en del rörande feedback de senaste åren, bland annat 
om ett barn som aldrig någonsin hade haft en vän, men som började 
ta med sig kompisar hem efter att ha fått en assistanshund. Ett annat 
barn, som brukade få okontrollerade raseriutbrott, blev lugn bara av 
att vara nära sin assistanshund.
 Jenny visar några filmer på en hund som hon har tränat till 
”epilepsihund” – med lite hjälp av sina egna barn. Hunden kan larma, 
genom att dra i en stropp i sitt hundtäcke, när föraren får ett anfall. 
Därefter lägger den sig tätt, tätt intill sin förare som får hjälp att hålla 
kroppsvärmen, samtidigt som uppvaknandet blir lugnare och mindre 
ångestfyllt med bästa kompisen vid sin sida.
 – Jag kan träna hunden till en viss gräns, därefter utvecklas den 
och lär sig nya saker tillsammans med sin förare. De båda blir ett tajt 
och unikt team.

• Ledarhundar kan ha hjälpt synskadade redan under  
 antiken (ca 700 f.Kr.–600 e.Kr.). 

• Den första organiserade utbildningen av ledarhundar  
 för gravt synskadade startade i Tyskland under första  
 världskriget. Tidigare hade man tränat hundar till att  
 söka efter sårade soldater.

• Sverige fick sin första ledarhundsutbildning 1938 
 men säkra vittnesmål säger att det fanns specialtränade 
  hundar i Stockholm redan på 1920-talet.

För att klara sitt framtida jobb som assistanshund behöver 
valpen trygghet, närhet och uppmärksamhet. Men den 
behöver också miljöträning. Därför är det viktigt att den 
får bygga upp sin grundtrygghet i en alldeles egen familj. 
Familjerna är noggrant utvalda för att kunna säkerställa 
att valpen får en trygg start i livet.

Läs mer om hur du blir fodervärd på ledarhundar.se och 
assistanshundskolan.se

Vill du bli fodervärd?

Fakta
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Missade du 
fibertåget? 
Nu kommer 
vi tillbaka!
Nästan alla Dala Energis kunder har under de senaste 

tio åren blivit erbjudna en fiberanslutning till kampanjpris 

och de flesta har idag en väl fungerande fiberanslutning. 

Men några av våra kunder valde att inte hoppa på, när 

fibertåget kom till byn. 

Drygt tio år har passerat sedan vi satte den första grävskopan i 
marken och försedde de första kunderna i vår bygd med fiber-
anslutningar. Då var marknaden inte lika upplyst om fördelarna med 
fiber som den är idag. Nu frågar allt färre kunder varför de ska välja 
fiber till sina villor, istället frågar de när vi kommer. 

Nya generationens 
elmätare på gång
Under hösten börjar Dala Energi att byta ut elmätare till den nya generationens 

smarta elmätare. Först i kön är 500 elnätskunder i Säter, och år 2025 ska alla 

33 000 mätare vara på plats. Bytet ingår i ordinarie elnätsavgift och ger många 

fördelar för dig som kund.

Elmätaren meddelar strömavbrott
Vi kan därför åtgärda felet mycket snabbare än idag, utan att du behöver göra något. 
En bra funktion för fritidshusägare.

Kan sänka din elnätsavgift
Många kunder har idag fel säkringsnivå i sina hem. Den ökade mängden data från den 
nya elmätaren gör det lättare att analysera vilken säkringsnivå som behövs. 

Mätvärden ger mer kontroll
Elmätaren samlar in värden från ditt hem varje timme, vilket ger bättre inblick i din 
elanvändning och större möjlighet att påverka din elräkning.

Möjlighet att producera din egen el
Den nya elmätaren kan skilja på el som matas in och ut från ditt hem. Det blir 
möjligt för dig att bli en så kallad prosument – en producerande konsument.

Bättre, stabilare elnät
Genom ny, smart teknik kommer elmätarna att hjälpa oss förebygga och åtgärda fel.

Ännu bättre kundservice
Med de nya elmätarna kan kundkontakt ge mer faktabaserade svar om var ett 
eventuellt fel ligger.

Högt 
tempo vid 
grävning 
för fiber

Som projektledare för fiberutbyggnaden möter man 
ständigt utmaningar som påverkar både tidplaner och 
resurser. Håkan West och hans team vet hur man 
forcerar alla hinder för att leverera den åtråvärda fiber-
kabeln till varje kund.

– Det är full fart på grävning och i de flesta projekten har vi schaktat klart under 
våren och sommaren. Nu är det blåsning av fiber, installation av utrustning och 
driftsättning som står på tur, berättar han.
 Några exempel är Tällberg och Ingels, där schaktningen nu är klar. I Västbjörka 
vädersäkras elnätet i samband med fiberutbyggnaden, samtidigt som kommunens 
gatubelysning byts ut. Håkan West lyfter också fram Furudal som ett extra glädjande 
område, där man först räknade med 35 nya fiberkunder.
 – Vi har haft en fantastisk tillströmning och kommer att nå närmare 
150 anslutningar när vi är klara. Kunderna är positiva till att vi är där och gräver 
och vi börjar att installera kunder inom kort. Det är kamp om resurser och högt 
tryck på fiberutbyggnaden i hela Sverige, men med bra planering ska vi klara 
av det här.

För aktuell status i ditt område, besök dalaenergi.se/fibernat

 Trots att vi är det bolag som försett flest kunder med fiber 
i Dalarna, lutar vi oss inte tillbaka. Totalt sett har vi nu dragit 
slang till tomtgräns till cirka 10 000 hushåll, och ännu fler har fått 
förutsättningar för att kunna ansluta när intresset finns. 2 500 hushåll 
återstår att ansluta år 2018/2019 och därefter börjar vi under 2019 
med så kallade förtätningskampanjer. Det innebär att vi kommer 
tillbaka med ett nytt erbjudande till dem som tackade nej förra 
gången vi sålde fiber i området. 
 Om man nu, några år senare ångrar sitt val eller om man nyligen 
flyttat in i området så finns det alltså en ny chans att hoppa på 
fibertåget. 
 – Planeringen för denna kampanj är redan i full gång och vi 
hoppas kunna redovisa mer om detta på vår hemsida inom kort, 
berättar Kent Byman, kommunikations- & marknadschef på 
Dala Energi.
 Dala Energi arbetar inte bara med energifrågor utan är också ett 
företag som ligger i framkant när det gäller digital kommunikation. 
Vi värnar om vår bygd och vi tycker att alla ska ha samma förut-
sättningar när det gäller god kommunikation, oavsett om du bor 
på landsbygd eller i tätort. 

Visste du att?
Regeringens bredbandsmål är att 100 % av Sveriges invånare 

ska ha tillgång till fiber eller annan uppkoppling som når 

100 Mbit/s år 2025.
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Anna Dyvik 
hittar lugnet 
på Lugnet

TEXT:  MIKAEL GR ANLUND 
FOTO:  L ARS DAHLGREN

Vår nya längdskidstjärna Anna Dyvik vilar upp sig efter ett tufft läger i Vålådalen. 
Det är under sommaren som längdskidlandslaget lägger grunden, och för Anna innebär det runt 
30 träningstimmar per vecka. Löpning, rullskidor och styrka. I september fasar man sedan 
in tävlingsliknande moment inför säsongsstarten. Sportarenan Lugnet nära hemmet i Falun är en 
av hennes favorittävlingsplatser. Här hittar hon också lugnet mellan resor, träning och tävling.
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Efter debuten i världscupen 2016, dubbla guldmedaljer vid U23-VM 
i Salt Lake City, VM-debut i Lahtis och OS-debut i Pyeongchang, har 
Anna Dyvik nu definitivt tagit steget in i världseliten. Men satsningen 
på idrottskarriären var långt ifrån självklar.
 – I min familj hade vi husvagn och åkte skidor i Grönklitt hela min 
uppväxt, och hemma i Leksand bor vi precis vid elljusspåret Källan, 
där min bror Kalle började träna först. Han berättade att det fanns 
roliga tjejer där och till slut följde jag med honom dit. Jag tyckte 
det var kul med nya kompisar och mamma och pappa blev också 
involverade i skidklubben så småningom. Men jag var verkligen 
inte den mest drivna skidåkaren och de andra i klubben trodde nog 
inte att jag skulle bli så bra till slut. Jag och en kompis var lata och 
genade alltid, och fuskade när vi körde stafetter, säger Anna med ett 
stort leende.

Skulle absolut inte bli längdskidåkare
Anna Dyvik skrattar ofta och ler åt minnen när hon berättar om 
den tröga starten på skidkarriären och motståndet mot att bli 
längdskidåkare på heltid. På hennes berättelse förstår man att 
storebror Kalle, även han elitskidåkare, har spårat mycket för henne.
 – När skidgymnasiet blev en snackis på träningarna och min bror 
sökte dit, sa jag – nej, det är det sista jag ska göra, jag ska absolut inte 
åka skidor. Och när jag var 14 år, på Anna Haags läger, hade vi möte 
med skidgymnasietränarna, som frågade hur många som skulle söka 
till skolan. Alla utom jag räckte upp handen. Jag ville bli frisör 
istället. Sedan hamnade jag där ändå till slut. Jag tror att det berodde 
på att Kalle fick en plan för hur han skulle träna, och jag fick följa 
med honom på ett träningspass i två timmar. Jag packade med mig 
massor av fika och mackor för att orka, och det gick jättebra. Jag 
kommer ihåg att det var kul och utmanande och det började också gå 
bättre när jag tävlade. Det var nog den kombinationen som gjorde
 att jag till slut sökte och kom in på skolan.
 Skidgymnasiet blev ändå inte riktigt som Anna hade tänkt sig. 
Sommaren innan första terminen bröt hon handen och kunde inte 

följa träningsplanen fullt ut. Senare drabbades hon av körtelfeber, 
lunginflammation, diskbråck och psykisk ohälsa. En “bråkig” tid, 
säger hon själv.
 – Det var ändå väldigt kul att bo med kompisar, och självklart 
att vara med och träna så mycket jag kunde. Jag fick en skarp 
utvecklingskurva och då blev det också roligare att träna och tävla. 
Idag känns allt mycket bättre, även om det är tungt och jobbigt 
ibland. Att förstå att det är okej att vara som man är, att jag inte 
behöver vara som alla andra, är det som jag har kämpat mest med, 
berättar Anna och ser allvarlig ut en kort stund.

Litar på sin egen känsla
Hennes förberedelser inför den kommande tävlingssäsongen – med 
VM i österrikiska Seefeld som en höjdpunkt – är i full gång. Det 
gäller att planera träning och tävling, kost och sömn, för att toppa 
formen vid rätt tillfälle, förklarar Anna och rättar till sig i soffan på 
Svenska Skidförbundets kontor, som också finns på Lugnet.
 – Visst är det mycket fokus på ett mästerskap, men först och främst 
handlar det om att ta sig dit. Ingen är uttagen till laget än, om man 
inte har ett guld på distansen sedan förra VM. Man måste välja till 
vilken tävling man vill ha bra form, där man kan prestera bra, och 
där lägger man fokus och toppar formen till den. Men det är svårt, 
och jag gör det tillsammans med min tränare Annika Zell. Av någon 
anledning har jag ändå lyckats få en väldigt bra form till mästerskap, 
när jag väl har kört dem. Jag vet inte riktigt varför, bara att jag går på 
känsla när jag planerar träning och hur jag lägger upp mitt liv. Sedan 
finjusterar jag eftersom. Det är en av mina största styrkor och något 
som kanske sticker ut i jämförelse med andra skidåkare. Jag litar på 
min egen känsla och hoppas att den tar mig dit jag vill. Jag äter också 
mat som innehåller mycket näring och håller mig frisk så att jag 
bygger upp mig själv igen efter träningen. Det är egentligen väldigt 
fritt, jag får göra hur jag vill bara jag blir bra, skrattar Anna.

Målsättning – att vara i form
Anna Dyvik är en mångsidig längdskidåkare som gillar båda 
teknikerna skate och klassiskt, sprint- och distanslopp och alla typer 

av banor. En allround-åkare som kan slå till i vilken tävling som 
helst.
 – Ja, det beror nog mer på dagsformen än andra faktorer för mig. 
Men jag tycker det är svårt att sätta mål, i alla fall när det gäller 
resultatmål. Det går inte att påverka resultatet så mycket för det 
beror mycket på alla andra tävlande. Jag vill vara i bra form på de 
tävlingar jag väljer, och göra så gott jag kan just då. När jag vaknar 
på morgonen inför en tävling vill jag alltid ha en bra känsla, så jag 
intalar mig alltid att jag har en bra känsla fast jag i efterhand kan 
känna att jag var sliten och trött. Eller så kan jag inse att jag var pigg 
och glad den där morgonen, och borde ha fattat att det skulle gå 
hur bra som helst, konstaterar Anna eftertänksamt.

”Jag ville 
bli frisör”

”Sommartid 
tränar jag runt 
30 timmar i 
veckan”

Alltid sällskap av Grodis
Den som följer Anna Dyvik i sociala medier har säkert sett Grodis, 
som hänger med på alla träningar och tävlingar.
 – Jag fick Grodis när jag åkte min första världscup, i La Clusaz, 
då jag åkte “sjukt” bra och kom på 15:e plats. Min tränare Annika gav 
mig honom som en maskot för en bra känsla och sedan dess ligger 
han i mitt vätskebälte. Jag reser mycket och när boendet inte känns 
jättebra och jag kanske är nervös inför tävling, då plockar jag fram 
Grodis så det känns lite mer som hemma, ler Anna tryggt.
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Genom att välja autogiro, e-faktura eller mejlfaktura gör du 
en viktig insats för miljön. Det är också ett enklare och 
smidigare alternativ än de vanliga pappersfakturorna. Som 
kund hos Dala Energi har du möjlighet att få e-faktura, 
mejlfaktura eller autogiro på både fjärrvärme och elnäts-
avgiften. Det sparar dig tid samtidigt som du gör en viktig
insats för vårt hållbarhetsarbete. I vårt arbete för ett 
mer hållbart företagande är det viktigt att styra om till 
digitala utskick, att minska på papper, brev och porto. 

Byt till en digital betalningslösning via dalaenergi.se

Hållbara fakturor

Dala Energi antar utmaningen!
Sverige ska ställa om till ett helt förnybart energisystem och till ett 
fossilfritt Sverige på ganska kort tid. Där är Dala Energi en viktig 
aktör och arbetar redan i dag med att minska klimatpåverkan 
från transporter, genom att välja elbilar och hybrider samt genom 
videomöten istället för fysiska möten.
 – Men, omställningen går inte tillräckligt fort och därför har vi 
antagit transportutmaningen där vi senast år 2025 ska bedriva vår 
verksamhet med helt fossilfria transporter. Utmaningen är mycket 
större än att bara byta fordon eller drivmedel. Vi ska också utnyttja 
modern teknik för att minska transporter och behovet av att förflytta 
sig, berättar Maria Michels Staffas, projektledare hållbarhet. 

Dala Energis hållbarhetsredovisning
Inför årsstämman i våras kunde Dala Energi presentera sin första 
hållbarhetsredovisning, ett nuläge med möjlighet till förbättringar. 
Visionen är att anpassa organisationen, processer och samarbeten 
med leverantörer och kunder för ett mer hållbart arbetssätt och på 
så sätt knyta an till FN:s globala hållbarhetsmål.
 – Syftet är också att alla medarbetare ska ha kunskap och aktivt 
arbeta med hållbarhetsfrågorna för att vi tillsammans ska nå våra 
långsiktiga hållbarhetsmål, fortsätter Maria. 
 Redovisningen av miljöpåverkan sker enligt GHG-protokollet 
och resultatet för år 2017 visar att Dala Energi hade en positiv 
nettopåverkan på klimatet med -2 975 ton koldioxid. Tack vare 
fjärrvärmeproduktion och inköp av enbart 100 procent förnyelsebar 
el från Dalakraft till egna anläggningar har Dala Energi en 
minskad klimatpåverkan. 

FN:s globala hållbarhetsmål 
Ser man till FN:s globala hållbarhetsmål stödjer Dala Energis 
verksamhet några av målen lite extra; mål 7-hållbar energi för 
alla, 8-anständiga arbetsvillkor, 9-hållbar industri, innovation 
och infrastruktur, 11-hållbara städer och samhällen, 12-hållbar 
konsumtion och produktion, 13-bekämpa klimatförändringen, 
och 15-ekosystem och biologisk mångfald.
 – Som lokalt elnätsbolag vill vi ta ansvar och bidra till sam-
hällsutvecklingen på ett hållbart sätt, berättar Maria.

Hur kan vi bidra? 
Digitaliseringen har bidragit till att Maria och hennes medarbetare 
bokar fler videomöten via Skype, vilket innebär färre bilresor och 
att resursen tid används på ett bättre sätt.

 – Med hjälp av digitala körjournaler kan vi enkelt ta fram statistik 
för hur våra arbetsrelaterade resor ser ut och hur vår fordonsflotta 
kan anpassas efter verksamhetens behov. Vår inköpspolicy 
kommer att ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer och vår 
projektavdelning vill satsa mer på ett site-nära återvinningssystem, 
vilket innebär att insamling av avfall, sortering och återvinning sker 
ute vid varje byggprojekt, vilket känns spännande konstaterar Maria.

Nya vanor  
Dala Energi har 80 medarbetare som nu behöver lära sig mer 
hållbara vanor.
 – Jag läste någonstans att det tar 66 dagar att få in en ny vana om 
man gör det varje dag. En spännande utmaning där vi alla behöver 
bli lite omskakade och se vilka fantastiska möjligheter ett mer 
hållbart företagande innebär, avslutar Maria.

Ett mer hållbart 
förhållningssätt

Linda Waltin Stark arbetar som koordinator och var med när 
kundvårdssystemet Lime CRM introducerades på Dala Energi. 
Då användes systemet för att hålla koll på alla fiberprojekt, men 
idag hanteras alla ärenden i Lime, berättar hon.
 – Lime är mitt hjärtebarn och vi har kört systemet sedan början 
av 2017. Ett ärende börjar oftast med att kunden hör av sig till vår 
kundkontakt, som tar in så mycket information som möjligt. Om de 
inte kan lösa ärendet direkt skickas det vidare till den avdelning det 
berör. Målsättningen är att ge kunden en första återkoppling inom 
tre arbetsdagar även om ärendet inte är löst. Vi har märkt att det 
uppskattas väldigt mycket.
 Vissa ärenden går snabbt att lösa medan andra tar längre tid. 
Den medarbetare som fått ett ärende blir engagerad och påmind 
via mejl vid bestämda tidpunkter. Målet är att ett ärende ska vara 
färdighanterat inom tio dagar, även om vissa kräver mer tid än så. 
 – Det går inte alltid att säga tio dagar rakt av, men vi vill gärna ge 
kunden ett svar på hur lång tid det kommer att ta. Där ser vi nu 
över våra ledtider för vad som är rimligt i olika fall. Med Lime kan 
vi mäta om kunder får återkoppling i rätt tid, hur lång tid respektive 
ärenden tar att lösa, och även vilka typer av ärenden som hanteras 
av olika avdelningar. Vi kan till och med se hanteringstiden per 

avdelning så vi vet om vi behöver skruva på något i vår organisation, 
förklarar Linda.

Ger svar som tidigare inte funnits
En annan effekt av ärendehanteringen är att man kan se vilka frågor 
som kommer ofta, exempelvis intresseanmälan för fiberanslutning, 
e-faktura eller flyttanmälan. Den informationen tas vidare till 
hemsidan för de kunder som föredrar att söka information där.
 – Jag fick möjligheten att vara med från början och blev utbildad 
till superanvändare. Det innebär att vi snabbt och enkelt kan göra 
egna anpassningar, och jag håller också i utbildningar för våra 
medarbetare. Det är ett väldigt lättarbetat system, så det finns 
verkligen inga sura miner med Lime, skrattar Linda.
 På frågan om hur Lime gör livet lättare för kunderna, svarar hon 
efter kort betänketid.
 – Kunden får en snabbare återkoppling och inget ärenden faller 
mellan stolarna, vilket är risken utan ett strukturerat system. 
Jag hoppas att kunderna upplever att vi ständigt förbättrar vår 
kundvård och att de känner sig trygga när de ber om hjälp med 
någonting. Lime hjälper oss att bli bättre och bättre.

LIME ÄR MIT T HJÄRTEBARN OCH VI HAR KÖRT KUNDVÅRDSSYSTEMET 
SEDAN BÖRJAN AV 2017, SÄGER LINDA WALTIN STARK, KOORDINATOR.

LÄS MER OM DALA ENERGIS HÅLLBARHETSARBETE PÅ 
DALAENERGI.SE/HALLBARHET

Inga sura miner 
med Lime
När du som kund kontaktar Dala Energi hamnar dina frågor och synpunkter i ett avancerat 
ärendehanteringssystem med det syrliga namnet Lime. Men systemet är designat för motsatt effekt. 
Hela 75 procent av våra medarbetare är inloggade för att hjälpa dig dra på munnen, med svar 
inom utlovad tid.
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Välkommen 
till Dala Energi, 
hur kan jag 
hjälpa till?
Drygt ett år har gått sedan Dalakraft fick i uppdrag att sköta kundkontakterna 
för Dala Energi. Här arbetar ett vältrimmat team med att hjälpa dig med dina 
frågor och ärenden. Maria Wiklund är kundkontaktchef och tycker själv hon 
har ett fantastiskt roligt och stimulerande jobb.

Vad är det bästa med att jobba på kundkontakt?
– Det är att få hjälpa och ge service till alla våra kunder, något 
som alla på kundkontakt bidrar till. Vi brukar säga att vi har 
världens bästa kunder, men även världens bästa medarbetare. 
Vi har styrkan med en geografisk spridning i Dalarna och en 
mycket bra teamkänsla i gruppen vilket vi också tror speglar av 
sig i kundkontakten.
 
Vad brukar kunderna fråga om?
– Det är allt mellan himmel och jord; flyttar, fakturor, felanmälan, 
nyinstallationer, fiberfrågor runt grävning, installation och 
återställning, och mycket annat. Kompetensen har breddats 
mycket i vårt team sedan vi blev första kontakt med Dala Energis 
kunder. Vi svarar via många olika kanaler, som telefon, chatt och 
mejl, där telefonsamtal fortfarande är den största delen.

Kan alla agenter svara på alla frågor?
– Ja, det är det vi strävar efter. Samtal som rör elhandel slutför vi 
till 100 procent direkt och en stor andel av Dala Energis kunder 
väljer att köpa el från Dalakraft. För en del ärenden som rör 
Dala Energis produktområden behöver en installatör eller 
tekniker hjälpa till för att slutföra ärendet till kunden. Vi arbetar 
med målsättningen att du som kund ska få återkoppling inom 
tre arbetsdagar och att ärendet ska vara löst inom tio arbetsdagar.

Hur hanterar ni ärenden som inte kan slutföras direkt?
– Där är Lime CRM, ett väldigt smidigt ärendehanteringssystem, 
ett viktigt verktyg. Vi kan via det lägga och följa ärenden och 
på det sättet ge bästa service till kunden. Ärenden och projekt 
uppdateras kontinuerligt av medarbetare och projektledare. 
När alla arbetar med kunden i fokus så blir resultatet bäst.

Vad krävs för att bli en bra medarbetare?
– Rätt attityd. Du ska älska att ge service och du ska ha ett eget driv. 
Vi arbetar mycket med att skapa goda och långa relationer med våra 
kunder. Så länge de bor i en bostad har de ju en relation till oss. 
Vi efterlyser ingen specifik kompetens, men har man jobbat med 
försäljning eller serviceyrken är det meriterande. 

Hur många ärenden hanterar ni?
– Totalt hanterar vi drygt 5 000 ärenden per månad, där ungefär 
40 procent berör Dala Energi. Vi är organiserade så att alla på 
kundkontakt kan ta emot samtal om det är kö på linjen. Vi besvarar 
idag fyra av fem samtal inom en minut, vid de få tillfällen man 
kan uppleva kö kan kunden istället välja att bli uppringd.

När är det som högst belastning hos er?
– Vi har försökt hitta en röd tråd för att kunna bemanna rätt, både 
över månad och klockslag, men det är svårt att se en trend. Men vi 
vet att våra kunder uppskattar att man når oss ända fram till klockan 
21.00 på vardagar och 10.00–14.00 på lördagar och söndagar.

Hur gör ni om det uppstår ett krisläge? 
– I undantagsfall, exempelvis vid ett stort strömavbrott, är det svårt 
att undvika väntetid. Då är “alla på tå” för att ta samtal och vi har 
även möjlighet att lägga in en inspelad slinga till kunder som ringer 
in. Vi har en bra dialog med de fantastiska arbetsledarna och deras 
personal ute på fältet under ett sådant avbrott, för att kunna hjälpa 
kunderna med aktuell information. Informationen kommer också 
ut på hemsidan, där Dala Energi är snabba att agera.

Hur gör ni om en kund råkar vara upprörd?
– Då är vi ödmjuka och har stora öron så att kunden får berätta om 
sitt problem. Sedan ställer vi sakliga frågor och hör efter om vi har 

TOTALT HAR VI NÄRA 5 000 SAMTAL I MÅNADEN, DÄR UNGEFÄR 
40 PROCENT BERÖR DALA ENERGI, SÄGER KUNDKONTAKTSCHEFEN 
MARIA WIKLUND

uppfattat problemet rätt, och försöker hitta en lösning som gör 
kunden nöjd. Det är väldigt få som är upprörda, och i hög grad 
brukar upprördheten lägga sig när vi är klara. Att vända en missnöjd 
kund till en nöjd kund, det är en skön känsla!

Ni har vunnit priser för er kundkontakt
– Ja, vi har jobbat i många år med bra bemötande, snabba svarstider, 
hög kompetens, flexibla öppettider och framför allt personliga svar. 
Hos oss finns inga knappval, man får svar direkt. 

Hur uppfyller ni Dala Energis devis Lite mer?
– För oss är det självklart att hjälpa kunden med helheten och ge 
det lilla extra, via de kanaler som kunden själv väljer. Kunderna 
uppskattar verkligen att vi kan hjälpa till med frågor för både 
Dalakraft och Dala Energi, att de bara behöver ringa ett samtal.

Vilken är din roll?
– Sedan mars 2017 är jag kundkontaktschef och min roll är att 
coacha, skapa förutsättningar och finnas till hands för medarbetarna. 
För mig är det viktigt att vara med ”där det händer” och jag sitter 
tillsammans med övriga i vårt öppna kontorslandskap. Jag började 
själv en gång på kundkontakt här i Malung och har totalt arbetat 
på Dalakraft i tio år.
 Maria Wiklund utstrålar lugn och harmoni. I kontorslandskapet 
bakom henne hörs ett svagt sorl när frågor och svar bollas mellan 
agenter och kunder, blandat med diskreta skratt då och då. En miljö 
där Maria trivs som fisken i vattnet.
 – Det mest underbara som finns är att höra skratt i telefonen. 
Vi vill att kunderna ska få en varm känsla av att vi finns här för 
dem och vill hjälpa till. Det ska vara inbjudande att ringa till oss, 
inget bekymmer är för litet.

”Kunderna    
  ska få en 
  varm känsla”

Visste du att?
Snart kommer du som är kund hos Dala Energi och 

handlar el från Dalakraft att få en gemensam faktura. 

Den här förbättringen införs under 2019.
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Skejtande över generationerSkejtande över generationer

I det allra första numret av vår kundtidning Synergi berättade vi om
Siljansvallens kommande stolthet, den nya skejtparken som då var under 
uppbyggnad. Drygt två år senare är parken öppen för allmänheten och 
under sommaren har flera tävlingar arrangerats.

– Invigningen gick över förväntan. Det var 
bra uppslutning, fantastiskt väder och alla 
var väldigt nöjda. Skejtande är en idrott 
som passar alla, och vi är glada över att se 
att föräldrar som kanske åkte bräda i sin 
ungdom nu samlas på Siljansvallen för att 
åka bräda med sina barn, berättar Mattias 
Gyllenhak Liss, ordförande i Leksands 
extrema idrottsförening. 

Nu ställer han 
vandringsskorna 
på hyllan
Stiko Per Larsson har under sommaren genomfört sin vandringsturné genom 
Sverige. Målet var tydligt; att genom gratiskonserter och frivilliga insamlingar 
samla ihop 1 miljon kronor till Barncancerfonden. 

– Det gick alldeles fantastiskt bra, långt över mina vildaste drömmar. Vi nådde målet med 
råge, 1,2 miljoner kronor och det tickar in pengar fortfarande, berättar Stiko Per stolt.  
 – Publiken var blandad, vissa publiksiffror var låga och andra höga. Den högsta 
publiksiffran var nog i Hedemora där ungefär 600 personer fanns på plats. Insamlingen 
gjorde jag till minne av Cem Seger, en liten pojke som dog i cancer år 2016, och när hans 
familj fanns på plats i Hedemora blev det känslosamt. Men varje dag den här sommaren 
var ett minne för livet, fortsätter Stiko Per.
Några fler vandringar är inte planerade. Familjeförhållandena har förändrats under de tolv år 
Stiko Per har vandrat, och att vara ifrån sina små barn har varit påfrestande. 
 – Det känns som att det här var min sista vandringsturné. Nu ska jag uppträda som vanliga 
artister. Den här senaste turnén går inte att toppa, jag är otroligt nöjd och ser fram emot 
vad framtiden har att erbjuda, avslutar Stiko Per.

Smarta lösningar för 
morgondagens uppkopplade 
saker

IoT, Internet of Things (på svenska kallat Sakernas 
internet) är ett brett samlingsbegrepp för saker i hemmet 
och samhället som kan kopplas till internet. 
Kanske har du redan hört talas om smart belysning 
i hemmet, som du kan styra genom till exempel din 
smartphone. Spår vi in i framtiden kommer allt fler av 
våra prylar att kunna styras i hemmet. Allt för att kunna 
underlätta vår vardag. Kylskåpet finns redan nu i en 
smart variant som kan tala om för dig om exempelvis 
mjölken börjar ta slut. Något som verkligen kan 
underlätta vår vardag. På Dala Energi ligger vi i framkant 
även när det gäller IoT som en samhällssatsning. 

–Vi gör just nu en pilotsatsning där vi kopplar upp sensorer som kan 
hjälpa oss i vår vardag. Enklare saker som att tända och släcka 
löpspåret beroende på om någon befinner sig där, mäta vatten-
kvalitén på våra badplatser och skapa förutsättningar för andra 
smarta och viktiga samhällsfunktioner, berättar Henrik Bernhardsson, 
produktägare fiber. 
 Satsningen innebär både förenklingar och kostnadseffektiviseringar. 
Exempelvis kan ett sopkärl utrustat med en sensor hämtas för 
tömning enbart när det är fullt. Då undviks hämtning av halvfulla 
sopkärl. 
 –Vi kommer även att se stora möjligheter inom sjukvård och 
hemtjänst. Sensorer kan känna av patienters repetitiva mönster 
och därmed kunna larma om något avvikande inträffar eller något 

förväntat inte inträffar, säger Henrik som är ytterst ansvarig för det 
pågående pilotprojektet. 
 Dala Energi arbetar just nu med satsningen på att bygga upp ett 
IoT-nät, som inte är detsamma som ett fibernät. Ett IoT-nät består 
av sensorer som kommunicerar genom radiofrekvens vilket är en 
långsammare teknik och därför inte kan ersätta fibern. 
 Pilotsatsningen pågår under år 2018 och ska sedan utvärderas 
innan nätet byggs vidare. Målet är att tjänsteleverantörer ska kunna 
sälja in sina tjänster och att företag i regionen kan ta del av tekniken 
för att utveckla sina verksamheter.

Idéerna för framtiden är många
– Tanken är att försöka ha en stor tävling 
av nationell standard varje sommar, säger 
Mattias. 
 Stora evenemang inspirerar unga skejtare 
men det viktigaste är att skejtparken har 
blivit en naturlig mötesplats i vardagen, 
det är nästan alltid åkare i parken.

 – Jag har mötts av uteslutande positiva 
reaktioner. Många imponeras av läget 
och närheten till Siljans strand. Vi fyller 
en funktion här i bygden. Skejtande är en 
spontanidrott som alltid är öppen, i 
princip gratis, och som passar alla åldrar, 
avslutar Mattias.

HENRIK BERNHARDSSON PRODUKTÄGARE FIBER
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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 26 Leksand
Riksvägen 15, 795 32 Rättvik
Norrtullsvägen 11, 783 35 Säter
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

Vi går mot mörkare tider och gatubelysningen gör vår vardag enklare och tryggare. 
Dala Energi sköter underhållet av gatubelysningen i Leksand och Rättvik, på 
uppdrag av respektive kommun. 
 I Gagnef, Säter och Mora (Garsås) är det kommunerna själva som sköter 
underhållet, det vill säga lagar trasiga lampor, med mera.
  Har du en trasig gatulampa nära dig? Vi är tacksamma om du fyller i formuläret 
på vår hemsida dalaenergi.se/felanmalan. Glöm inte att ange gatuadress och 
stolpnummer.
 Tack för att du hör av dig och meddelar oss när du upptäcker trasig 
gatubelysning.

Gatubelysningen 
gör det tryggare 

Du har väl inte missat samhällsinformationen: Om krisen eller kriget kommer?
Tänk igenom hur du och personer i din närhet kan klara en situation när 
samhällets normala service och tjänster inte fungerar som vanligt.
 Som elnätsbolag ansvarar vi för en säker leverans av el och datakommunikation 
under dygnets alla timmar. Vid en driftstörning kan både el, fiber och vatten 
påverkas.  
 Du som privatperson har också ett ansvar. Med rätt förberedelser kan du klara 
en besvärlig situation bättre. När vi nu går mot höst och vinter kan det vara bra 
att förbereda sig lite extra.
 Ta del av våra tips på dalaenergi.se och håll dig uppdaterad om din 
hemberedskap på dinsäkerhet.se.

Om krisen 
eller kriget 
kommer 


