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Våra ca 70 medarbetare täcker in ett stort geografiskt område i Rättvik, 
Leksand, Gagnef och Säter. Att berätta om deras insatser skulle kräva 
en tjockare bok, så i den här tidningen har vi gjort ett urval med 
aktuella projekt och lokala reportage från de kommuner där vi verkar.

Hemvändande Jesper Ollas är en förstklassig ambassadör för vår bygd, 
men vem är han när han inte tacklar utmaningarna i rinken? På sidan 
18 får du veta. På sidan 17 ger vår nya vd Bengt Östling svar på några 
frågor om sig själv. Är du ridintresserad kan du vända till sidan 6 och 
läsa om hästfolket i Furudal. Fiberanslutning har senaste året väckt 
rekordstort intresse. Vi berättar om utbyggnaden och du som redan 
har fiber kan läsa om Qmarket och hur du beställer dina tjänster. 
Dessutom besöker vi som sagt Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. 
Vårt elnät är en doldis som fungerar i det tysta, faktiskt hela 99,98 % 
av tiden. Det sker dock inte utan löpande investeringar och noggrant 
underhåll. Läs mer om detta på sidan 23.

Tidningen Synergi ska stödja Dala Energis vision – att vara en drivkraft 
för bygdens utveckling, med ett medvetet engagemang för miljön. Vi 
hoppas att du känner det när du läser.

Du kanske undrar över tidningens namn? Vi har valt ett som är 
rena grekiskan. När människor och organisationer samverkar och 
resultatet är större än varje enskild dels inverkan – då har vi Synergi. Ett 
sam arbete som räcker längre än vanligt. Ordet kommer från grekiska 
syn-ergos som betyder just samarbete. Som extra krydda rimmar 
synergi på energi – det vi levererar varje dag i många olika former.  
Trevlig läsning!

Ett gott samarbete 
räcker längst 

VÄLKOMMEN TILL DET FÖRSTA 

NUMRET AV SYNERGI, EN TIDNING 

FÖR DIG MED INTRESSE AV 

DALA ENERGIS VERKSAMHET 

OCH UTVECKLING – SOM KUND, 

PARTNER ELLER GENOM 

ENGAGEMANG PÅ ANNAT SÄTT.

KENT BYMAN 
MARKNADSCHEF O CH ANSVARIG UTGIVARE

FOTO: L ARS DAHLGREN

Synergi är ett magasin
från Dala Energi.



3

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

Ansvarig utgivare: Kent Byman, marknadschef Dala Energi.  
Redaktion: Kent Byman, Maria Michels-Staffas, Lars Dahlgren, Tommy Dahlgren, Behnaz Lindgren, Mathias Martinsen, Mikael Granlund, Ewa Brobäck och  

Lars Dahlström. Foto: Lars Dahlgren och Lars Dahlström (sidan 5 Marie Wiklund). Form, layout och produktion: Splitz Reklambyrå. Tryck: Strålins. September 2016.  
Dala Energi, Övermovägen 15, 793 35 Leksand, tel: 0247-738 20, e-post: info@dalaenergi.se, hemsida: www.dalaenergi.se

2 Om Synergi

18 Jesper är tillbaka

5 Om Qmarket

6 Hästfolk i Furudal 14

12

10

8

Det händer i Säter

Det händer i Gagnef

Det händer i Leksand

Det händer i Rättvik

16 Ketchupeffekten

22 Erik på uppdrag

4 Möt ”Roffa”

23 Investerar 200 MSEK 23 Smarta elmätare 24 Viktig info

!
5FRÅGOR

17 5 frågor till vd



4

Gotlänningen som
skyltar med framtiden

När ”Roffa” kommer till bystugan eller ditt hus är det framtiden 
som kommer till byn. Som fibersäljare till privatpersoner är Rolf 
Pettersson både efterlängtad och välkommen, nu när allt fler vill 
utnyttja de nya digitala tjänsterna. Helst ska det vara från en lokal 
leverantör.

Rolf har varit med från starten av fibersatsningen och för honom är det 
viktigt att kunden känner förståelse och trygghet inför beställningen.
– Jag skulle aldrig kunna arbeta som dammsugarförsäljare som bara 
vill sälja. En del tror att de behöver bestämma sig på en gång, men jag 
brukar säga att de kan diskutera i lugn och ro. Men visst är det roligt 
att komma till kontoret med påskrivna avtal också, ler han.

Bygdens framtid återkommer ofta när Rolf träffar folk i byarna.
– Den äldsta som beställt fiber är en dam på 97 år, med egen dator. 
Men vissa beställer fiber även om de inte tänker använda tjänsterna 
själva. De förstår att det gäller framtiden för hela bygden.

Marknaden har varit tuff men konkurrensen har nu minskat, och det 
finns kunder som vill bryta sina kontrakt och istället välja Dala Energi.

– Vi vann slag efter slag och hundratals kunder har valt det lokala 
alternativet. Det vi säljer idag bygger vi 2017/18, och 2017 är redan 
fullbokat. Tjusningen med jobbet är att jag träffar ofantligt mycket 
folk och vid ett tillfälle blev jag bjuden på köttfärssås medan herrn i 
huset berättade för alla i familjen om fördelarna med fiber. Efter maten 
skrev han på avtalet, berättar Rolf med ett stort leende.

– Största samhällsnyttan kan vårdtjänster göra, med läkare som kan se 
och prata med sina patienter på distans. Samhället kan spara miljarder 
och redan idag finns tjänster som upptäcker om någon har ramlat 
och ligger stilla på golvet. Hemtjänsten kan då höra av sig eller snabbt 
besöka personen, förklarar Rolf.

En vanlig fråga som Rolf brukar få, när fiberavtalet är påskrivet, är när 
Dala Energi ska sätta upp skylten om fiberutbyggnad på tomten. Den 
gula skylten. Tecknet på att framtiden har kommit till byn.

Rolf ”Roffa” Pettersson är uppvuxen på Gotland och spelar givetvis 
kubb, gärna med goda vänner. Han och frun grillar och lagar mat på 
både Muurikkan och gasolgrillen, året om. 
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Gotlänningen som
skyltar med framtiden

RAKA SPÅRET TILL 
DINA FIBERTJÄNSTER

– Qmarket är Zitius beställningsportal i det 
öppna och operatörsneutrala fibernätet. Man 
kan se Qmarket som en godisaffär där du kan 
plocka det du vill ha, både som privatkund 
och företagskund. Det är ett enkelt och lätt-
överskådligt sätt att jämföra och beställa 
tjänster. Tidigare fick kunderna ett brev 
med tjänsteleverantörer hem till brev lådan. 
Man fick själv kontakta dem och beställa 
bredband, telefoni och TV. Det kan man 
fortfarande göra, men det är enklare och 
snabbare via Qmarket. Behöver man hjälp 
med beställningen går det bra att ringa vår 
oberoende bredbandsrådgivare.

Zitius står bakom Qmarket, men vad är det 
företaget gör?
– Zitius huvudaffär är att se till att det blir ”liv 
i fibern”, som människor kan nyttja. Vi har det 
bredaste tjänsteutbudet inom TV, telefoni och 
bredband av alla. Vad är det då kunden vill 
ha? Jo, ”fiberfart”, det vill säga snabbhet. Att 

till exempel kunna se vilka TV-program jag 
vill, när jag vill det. Fiber kan ge dig allt det du 
vill ha, snabbt och flexibelt. Vi står även för 
hårdvaran som behövs, delvis beroende på 
den tekniska utrustning som nätoperatören 
har. Det betyder att vi måste ha utrustningen 
som behövs för att knyta ihop tjänsterna från 
olika tjänsteleverantörer. Ibland har de olika 
teknik för exempelvis TV-sändningar och vi 
behöver tekniken för att få in allt i TV-jacket 
i hemmet.

Vilka tjänster kommer vi att se i framtiden?
– Det är mycket fokus från vårdsektorn, kom-
muner och landsting är intresserade. Några 
om råden är larm och omsorg, säkerhet och 
nyckelhantering, rörelse- och videoövervakning 
samt telehälsa och telemedicin. Tänk dig att 
läkaren kan kolla blodtryck, puls och EKG på 
distans. En fantastisk möjlighet för framtidens 
välfärdssamhälle. 

 

ROLLERNA I DALA ENERGIS FIBERNÄT
Tjänsteoperatör/tjänsteleverantör: 
Den du får fakturan för bredband, telefoni 
och TV ifrån. Det är din tjänsteleverantör du 
ska kontakta vid eventuella driftproblem.

Kommunikationsoperatör: Zitius. Erbjuder 
utrymme i fibernätet till tjänsteleverantörerna. 
Zitius har normalt sett ingen direktkontakt 
med privat- eller företagskunder.

Nätoperatör: Dala Energi är rälsen som 
fibertåget rullar på, det vill säga den som har 
grävt ner fiberkabeln och äger fibernätet. Dala 
Energi ansvarar för att fibernätet fungerar 
men har inget med tjänsterna att göra. 

Malin Odén, ansvarig för Qmarket 
på Zitius, berättar om portalen. 

Visste du att?
Du kan se alla tjänsteleverantörer på

dalaenergifibernat.qmarket.se

TEXT: MIKAEL GR ANLUND
FOTO: MARIE WIKLUND
ILLUSTR ATION: TOMMY DAHLGREN
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Hoppfullt 
i  Furudal

I en vacker skogsglänta ligger ridbanan som förenar hästfolket i Furudal. 

Tidigare fanns här bara tät skog men sedan den nya träffpunkten invigdes 

är platsen fylld av hovtramp, hopp och dressyr. 

TEXT: MIKAEL GR ANLUND  FOTO: L ARS DAHLGREN

JENNIE ÅKERLUND, MEDLEM I  FÖRENINGEN, 
TAR SIG ÖVER ALL A HINDER .
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Det krävdes några eldsjälar, en förening och mycket engagemang för 
att skapa ett alternativ till ”killsporterna” i byn i utkanten av Rättviks 
kommun. Tack vare bidrag kunde stora delar av ridbanan köpas in 
från Falun. Fler ”hästkrafter” i form av lokala företag och bybor hjälpte 
sedan till att göra den komplett.

– Vi är inte en ridklubb, utan ett gäng individuella hästmänniskor som 
ville ha en samlingspunkt för att utöva det vi brinner för, nämligen 
hästarna. Istället för att alla skulle ”sitta hemma på sin kammare” 
ville vi ha ett ställe där vi kunde träffas och rida tillsammans och bara 
”snacka häst”. Vi startade föreningen för att få möjlighet att söka bidrag 
samt att ha något som knöt ihop oss, berättar Sandra Torrång Östlund, 
en av initiativtagarna och Hästfolk i Furudals kassör.

– Framför allt sökte vi så kallade ”vindkraftspengar” via Rättviks bygde-
peng. Vi fick en rejäl peng så att föreningen kunde komma igång, men 
det hade absolut inte räckt till det vi byggt upp idag om inte nästan alla 
lokala företag hade hjälpt oss. Vissa har hjälpt oss med pengar, andra 
har hjälpt oss med arbetskraft och material. Vi är några få som dragit 
i det hela men hela byn har hjälpt till på sitt sätt. Allt har varit och är 
fortfarande lika välkommet, säger Sandra tacksamt.

Ridbanan invigdes under Oreveckan 2015 och blev en succé direkt. 
Evenemanget upprepades och var lika uppskattat i år, fast nu omdöpt 
till ”Hästens dag”. En tradition som säkerligen kommer att fortsätta.
– Vi har haft olika aktiviteter och tävlingar och försöker variera oss 
eftersom vi alla har olika förutsättningar. Bland annat har vi haft en 
”pay and jump” där man betalar en startavgift och hoppar en bana. 
Gör man en felfri runda får man en rosett. Det får alla vara med på, 
även om man inte är medlem. Vi har även haft gemensamma uteritter, 
privata ridkurser, barnponnyridning och körkurser med häst och vagn.

– Den här ridbanan har betytt väldigt mycket för Furudal, speciellt för 
oss med häst så klart, men även turister uppskattar banan. I Furudal 

har man mest satsat på hockeyn så alla övriga sporter har liksom inte 
fått ta plats, noterar Sandra.

I framtiden vill föreningen utveckla ridbanan och även hålla kurser. 
Idag finns bara provisoriska hagar och hästarna ägs privat av med-
lemmarna, berättar Sandra.
– Vi har många planer på att utveckla vårt område. Allt beror så klart 
på finansiärer men drömmen är ett ridhus och gärna ett stall så vi kan 
ha flerdagskurser dit även hästar utifrån kan  komma och ”sova över”.

Ett av hopphindren på banan lyser gult, resultatet av ett samtal till Dala 
Energi som slutade med en kopp kaffe med Kent Byman. Sandra och 
en annan medlem, Lotta, berättade om framtidsplanerna och bolaget 
ville vara med och stödja bygden.
– Dala Energis hjälp har varit ovärderlig för oss. Vi har kunnat skaffa 
saker vi annars inte haft råd med och utvecklingen av området har 
gått fortare. Vi har fått jättefina hinder, ljudanläggning, bänkbord samt 
kunnat fylla på materialet på banan. Vi börjar få en riktigt trevlig 
samlingspunkt, konstaterar Sandra hoppfullt.

HÄSTINTRESSET HAR GÅT T I  ARV FR ÅN MAMMA SANDR A. OLIVER , 
3  ÅR , HAR EGEN PONNY SOM HAN RIDER NÄSTAN VARJE DAG.

Inom föreningen Hästfolk i Furudal finns 
flera olika hästraser och inriktningar inom 
hästsporten, exempelvis hoppning, dressyr, 
western, islandshästridning, riddare och 
körning. För att bli medlem betalar man 
100 kr till föreningens bankgiro. Läs mer  
på föreningens hemsida: 
http://hastfolkfurudal.webnode.se

”SANDR A TORR ÅNG ÖSTLUND 
ÄR TACKSAM FÖR ALL HJÄLP 
MED RIDBANAN”
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HÄR LADDAR
DU BATTERIERNA
– PÅ EN KVART

TEXT: EWA BROBÄCK 
FOTO: L ARS DAHLSTRÖM

PER ASP FRÅN FALUN ÄR NÖJD MED LADDSTATIONENS 
PLACERING I  CENTRALA RÄT T VIK. EN PERFEKT PLATS AT T LADDA
– BÅDE SIG SJÄLV O CH BILEN.

Det händer i Rättvik
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Fler händelser 
i Rättvik
30 september–8 oktober
Myggjagare och Näbbstövlar.
Klockargården Hotell, Kultursalongen, 
Tällberg.
En fristående uppföljare till succéerna 
”Ta´t lugnt ta en Toy” och ”Tag det rätta, 
tag Cloetta”.

8 oktober
Let´s Dance Live, Tegera Arena.
Storslagen liveshow baserad på TV4:s 
tittarsuccé Let’s Dance som varje vecka 
drar flera miljoner tittare.

15 oktober
Invigning Vägskäl 2016 – Transition.
Leksands Kulturhus.
En mötesplats för konstskapare från 
olika delar av världen, med utställningar, 
”workshops” och kulturaftnar med film, 
musik och poesi. 

Fiberutbyggnad
i Rättvik
Här har vi byggt fibernät: Born, Furudal-
Furudals Bruk, Furudal-Näset, Gulleråsen-
Osmundsberg, Ingels-Blecket, Kärvsåsen-
Silverberg, Vålsveden Lerdal, Nyheden, 
Ovanmyra-Lenåsen, Röjeråsen-Tammeråsen, 
Sjurbergsvägen 2, Vikarbyn , Vikarbyn-
Granmor. Fibernätet utökas kontinuerligt.

”Det är viktigt att 
vara lyhörd för 
bilisternas behov”
ROBERT NILSSON, DAL A ENERGI

Två nya supersnabba laddstationer kom på 
plats, en i Rättvik och en i Leksand, strax innan 
midsommarhelgens stora turist  strömmar.  
– Med placeringen utmed riksväg 70 vill vi 
fånga upp trafikanter som är på genomresa, 
säger Robert Nilsson, arbets chef på affärs
enhet Elnät på Dala Energi.

Mycket har hänt sedan Dala Energi satte 
upp de första kurbitsmålade laddstolparna 
runt om i Dalarna för några år sedan. Men 
succén lät vänta på sig. Stolparna blev snabbt 
omoderna och de stod heller inte helt rätt 
placerade. Vid Leksands Resecentrum var det 
till exempel inte en enda som laddade bilen, 
trots att det var gratis.
– Man kan också välja att säga att vi var 
tidigt ute. Nu prövar vi igen och så får vi se 
hur det går, det är viktigt att vara lyhörd för 
bilisternas beteenden, menar Robert Nilsson.
De nya laddstationerna är för närvarande de 
näst största effektmässigt, 100 kW, bara Teslas 
stationer har högre effekt, 120–160 kW.
– Och de nya stationerna är inte bara super-
snabba. De är också försedda med samtliga 
kontakttyper; AC typ 2 43 kW, CCS och 
CHAdeMO, fortsätter Robert.

Laddar på en kvart
På bara drygt en kvart ska bilisterna kunna 
ladda sina batterier upp till 80 procent med 
hjälp av de nya supersnabbladdarna.
– Just snabbheten är viktig, inte minst för 
dem som är på genomresa.
Robert Nilsson menar att genom att bygga 
ut infrastrukturen och göra ”tankningen” eff-
ektiv och enkel kommer det att bli attraktivt 
och realistiskt för fler att satsa på eldrift nästa 
gång det är dags att byta bil. – Det känns jätte-
roligt att bidra till ut veck lingen. Vi har jobbat 
hårt med att förstå och analysera ladd-
infrastrukturen genom ”workshops”, seminarier 
och erfarenheter från andra länder.

Investering för miljön
Arbetet med laddstolparna är ett samarbete 
med Dalakraft och Malungs Elnät. Projektet 
startade med att Dala Energi sökte pengar ur 
Klimatklivet, Naturvårdsverkets satsning på 
lokala klimatnyttiga investeringar.
– Ärligt talat så hade vi inte jättestora 
förhoppningar när vi skissade på vår ansökan, 
så därför blev vi desto gladare när vi fick veta 
att den hade beviljats, berättar Robert och 
tillägger att man har haft ett gott samarbete 
med både Rättviks och Leksands kommuner 
kring stationernas placering.
– Vi på Dala Energi tror på el som drivmedel 
och att framtidens fordonsflotta blir eldriven, 
säger Robert.

Läget är perfekt
Falubon Per Asp reser ofta i sitt arbete. I drygt 
ett år har hans Nissan Leaf transporterat honom 
mellan olika bankkontor i Dalarna.
– Laddstationen här i Rättvik ligger perfekt 
till. På en laddning kan jag köra 15-16 mil, 
berättar han.
Laddstationen i Rättvik ligger verkligen på den 
perfekta platsen. Om Per tröttnar på att kolla 

mobilen medan batteriet laddar, hinner han 
ta en promenad till Långbryggan eller till 
någon av de butiker, kaféer eller restauranger 
som ligger på bekvämt gångavstånd.
– Och än så länge har det aldrig varit någon 
väntetid när jag har behövt ladda. Det brukar 
det däremot vara hemma i Falun ibland.
– Det kostar heller inte något att ladda här! 

TRANSPORTSEKTORN BEHÖVER 
ELEKTRIFIERAS
Regeringens vision är att Sverige ska ha en 
fossiloberoende fordonsflotta år 2030.
 
• En avgörande fråga för att nå en fossilfri 
 transportsektor är tillgången till förnybar 
 energi. 
• Genom att öka andelen fordon som 
 drivs med el och öka elproduktionen från 
 förnybara energikällor kan fler fordon 
 gå på el samtidigt som koldioxidutsläppen 
 minskar. 
• Samtidigt frigörs biogas som kan användas 
 till andra fordonstyper som är svårare att 
 driva med el. 

 Källa: Regeringskansliet.se

Visste du att?
Om alla Sveriges förare körde elbilar  

skulle de nyttja mindre än 10 procent 

av Sveriges totala elanvändning. 

Källa: miljofordon.se

LADDPLATS RÄTTVIK  
Nordahls väg, Rättvik.
Nära till matbutiker, restauranger 
samt café Södergården på Storgatan. 
Bibliotek finns tvärs över Storgatan.

Placering och koordinater: 
Åtkomst via Storgatan.
60.881785 [N 60º 52’ 54,426”]
15.118941 [E 15º 7’ 8,1876”]
Tillgång: Offentlig

LADDPLATS LEKSAND  
Limsjöänget 6, bakom Statoil.

Placering och koordinater: 
60.737281 [N 60º 44’ 14,2116”]
15.005699 [E 15º 0’ 20,5164”]
Tillgång: Offentlig



10

N Y  S K E J T P A R K 
P Å  S I L J A N S V A L L E N 
N Ä S T A  S O M M A R

TEXT: EWA BROBÄCK 
FOTO: L ARS DAHLSTRÖM

LUKA ISAAC LISS , MAT TIAS GYLLENHAK LISS , 
MIKAEL BR AMSTEDT O CH ERIK GELDERN 
SKEJTAR PÅ SOMMAREN O CH ÅKER SNOWB OARD 
PÅ VINTERN.

Det händer i Leksand

Visste du att?
Skejtboard kommer att finnas med som ny sportgren 

i olympiska sommarspelen 2020 i Tokyo.
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I Leksand finns det många skejtare och den nuvarande parken, en 
liten asfaltyta i Åkerö, är ofta full av åkare. När Leksands Extrema 
Idrottsförening började prata med kommunen om sina idéer för drygt 
ett år sedan fick man snabbt gehör.
– Vi presenterade en tydlig idé och ett genomtänkt upplägg, vilket 
gjorde det enkelt för kommunen och de övriga finansiärerna att förstå 
vad det är som vi vill åstadkomma, säger Mattias.
Han berättar att allt fler börjar skejta; barn, unga och lite äldre. Tjejer 
och killar. Enligt Mattias handlar det ökade intresset, förutom att 
sporten är så kul, om att alla inte känner sig hemma i de etablerade 
klubbarnas organiserade träningar på fasta tider.
– Många flyr föreningslivet eftersom de tycker att det är alltför uppstyrt. 
Dessutom avskräcker klubbarnas tidiga elitsatsningar bland barn och 
unga. 
Trenden ser likadan ut i hela landet. På de orter där det finns en 
skejtpark är parken en naturlig mötesplats för spontanidrottande barn 
och vuxna. 

Parken bra för Leksand
Den nya parkens största finansiärer är Leksands kommun, Leksands 
Sparbank och Allmänna arvsfonden. Flera företag, däribland Dala 
Energi och många privatpersoner, har också bidragit till projektet. 
Kent Byman på Dala Energi kände sig lite tveksam till att börja med, 
men blev snabbt entusiastisk:
– Parken är en klockren satsning för Leksand, säger han. Den kommer 
att generera turister, sysselsättning och roliga event. Jag tycker också 
att det är häftigt att åkare i olika åldrar samsas och lär sig av varandra. 

Kreativt och hållbart material
Skejtparken i Leksand kommer att byggas i betong, ett material som 
har många fördelar.
– Det är hållbart, behöver inte renoveras, brädorna rullar bra och 
framför allt är det ett material som gör det möjligt att skapa häftiga 
och fantasifulla former, förklarar Mattias.
Pivotech har projekterat parken, ett företag som har specialiserat sig på 
just skejtparker. Dala Frakt kommer att göra markarbetena och ENR, 
som har byggt flera parker tidigare, står för gjutjobben tillsammans 
med det tyska företaget Ankerrampen. Parken kommer att ha bänkar 
och gräsytor för att bli en naturlig mötesplats. Den kommer också att 
ha belysning så att det går att vara där även under mörka kvällar.
– Det känns fantastiskt att Leksand kommer att ha en riktig skejtpark 
nästa sommar. Det här kommer att bli hur kul som helst, säger Mattias.

FRÅN HAVET TILL GATAN
När det blev populärt att surfa på 1950-talet, dök skejtboarden snabbt upp. 
Ursprungligen kallades fenomenet att ”trottoarsurfa”. Entusiasterna till-
verkade först sina skejtboards själva: rullskridskohjul på trä-
plankor. Skejtboardens andra topp kom i början av 70-talet med 
polyuretanplasthjulen, vilka gjorde åkningen säkrare och smidigare. 
De gjorde det också möjligt att göra svårare och mer kreativa trick. 
En ny sport!

LEKSANDS SKATEPARK
Placering: Siljansvallen i Leksand.
Åkyta: 1 600 kvm (Sveriges 7-8:e största skejtpark).
Material: Platsgjuten betong.
Avdelningar: En streetdel, en lättare ”pool” och en svårare ”pool”. 
Målgrupp: Alla som gillar att skejta.

Det finns hur många ord och trick som helst inom skejtboard.
Det här är bara några …

AIRS:  Lyfta med skejtboarden i luften.
DECK:  Den plywood som bildar brädans bas 
 (även andra material används).
FAKEY:  Vända och åka i motsatt riktning i farten.   
FLIPS:  Snurra brädan vågrätt.
GOOFY:  Köra med högra foten på brädans framdel.   
GRABS:  Greppa tag i brädan med handen.
HALFPIPE:  Stor U-formad ramp som tillåter åkare 
 att åka upp och ner.  
LONG BOARD:  Ofta över 120 cm lång. Erbjuder stabilitet 
 och komfort och är främst för cruising, 
 vanligtvis i nedförsbacke.   
NOSE:  Brädans främre spets.  
OLLIE:  Hoppa med brädan.
REGULAR:  Köra med vänster fot på brädans framdel.    
SLIDES:  Glida på brädans undersida på något.
SHORT BOARD:  Den vanligaste storleken på en skejtboard.
TAIL:  Skejtboardens baksida.

Fler händelser i Leksand
1 oktober
Leksands IF  Örebro Hockey, Tegera Arena.
Se alla Leksands IFs matchdatum på www.leksandsif.se

2526 november
Orup – Viva La Pop, Tegera Arena.
I sin show ”Viva La Pop” bjuder Orup tillsammans med  
sitt band på en storslagen och imponerande hitkavalkad  
från sin långa karriär.

11 december
Julmarknad, Sockenstugan Siljansnäs.
Traditionell julmarknad i Siljansnäs. Försäljningsbord, 
hantverkare, uppträdanden, Luciatåg, utställningar och servering.

Fiberutbyggnad i Leksand
Här har vi byggt fibernät: Centrala Insjön och Holsåkern, 
Djura-Hedby/Brändan, Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB,  
Gamla och Nya Käringberget, Heden, Heden-Skålhol, 
Häradsbygden, Jonheden, Karlsarvet-Västanvik, 
Knippboheden-Sätergläntan, Knippboheden Insjön, 
Kullsbjörken, Laknäs, Laknäs-Svigattu, Mullbacken Insjön, 
Norr Bergsäng, Norsbro, Plintsberg, Rältlindor, Styrsjöbo, 
Söder-Norr Rälta, Tunsta Insjön, Ullvi-Berg, Västanvik 
Etapp 2, Åkersbodarna-Hästberg, Östanhol. Fibernätet utökas 
kontinuerligt.

LEKSAND SKA FÅ EN RIKTIG SKEJTPARK. DET FÖRSTA BYGGMÖTET HÖLLS I MITTEN AV AUGUSTI OCH 
FINANSIERINGEN ÄR NÄSTAN HELT KLAR. – PARKEN KOMMER ATT BLI EN MÖTESPLATS FÖR FOLK I ALLA 
ÅLDRAR I LEKSAND, MEN DEN KOMMER OCKSÅ ATT LOCKA ÅKARE FRÅN HELA SVERIGE OCH EUROPA, 
BERÄTTAR MATTIAS GYLLENHAK LISS, ORDFÖRANDE I LEKSANDS EXTREMA IDROTTSFÖRENING.
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I byn Bodarna i Gagnef huserar ena halvan av filmproduktionsbolaget 
Year Zero. På andra sidan älven bor och arbetar andra halvan, Rickard 
Erixon. Företaget, som startade 2007, var en aning tidigt ute med sin 
affärsidé: informationsfilmer på nätet för företag och organisationer. 
Idag när datorer och mobiltelefoner kan uträtta nästan vad som 
helst, har många upptäckt vad en film kan göra för att presentera och 
förklara krångliga tjänster och produkter.
– Vi har haft sex personer anställda som mest, men idag arbetar vi 
bara med andra i nätverk, berättar Dan.

Skicka material går långsamt
När Dan flyttade till Bodarna tog han direkt kontakt med Dala Energi 
för att prata om sin och byns uppkoppling.
– För mitt, och för många andra företag, är ett snabbt och driftsäkert 
fibernät en överlevnadsfråga.
Han förklarar att ADSL-nätet som han är uppkopplad mot idag, 
funkar ganska bra om han vill ladda ner stora datamängder, till 
exempel filmer och spel, men när han behöver skicka jättestora filer 
räcker kapaciteten inte till på långa vägar.
– Eftersom vi ofta är flera som jobbar med en produktion behöver 
vi kunna dela filer för att var och en ska kunna göra sin del. Men så 

funkar det inte. Än …
För att kunna skicka stora dokument måste alltså Dan antingen sätta 
sig på cykeln och fräsa hem till kollegan med ett USB-minne eller 
en extern hårddisk. Om han ska skicka material till en kund eller en 
samarbetspartner brukar han åka hem till en snäll kompis i Falun  
– som har fiber.

Kan utveckla sättet att jobba
Men nu börjar Dan se ljuset i den mörka ADSL-tunneln. Nästa år är 
det meningen att byn äntligen ska anslutas.
– Efter många om och men har vi i byn kommit fram till ett gemensamt 
beslut och Dala Energi har lovat oss att nätet ska vara uppe och i drift 
senast i december 2017.
Ingen kan vara gladare än Dan. Med ett effektivt fibernät kommer 
Year Zero att kunna utveckla sitt sätt att arbeta. Man kommer till 
exempel att kunna lagra större datamängder online. Dessutom blir 
det lättare att visa filmer som är under produktion för kunder och 
samarbetspartners, samtidigt som Dan och Rickard inte blir lika fysiskt 
bundna som de är nu. Som pappor uppskattar de dessutom att få natt-
sömnen ostörd.
– Det kan vara tufft när man håller på att skicka en film, som måste 

YEAR ZERO
SNART KOMMUNICERAR
DE PÅ NOLLTID
Nästa år slipper Dan Forslund och hans kollega 
Rickard Erixon använda cykeln för att kunna dela stora 
datamängder i de filmproduktioner som de arbetar med.
– Fibernätet kommer att utveckla vårt sätt att jobba och 
vi kommer att bli mycket mer effektiva och intressanta 
som samarbetspartner, säger Dan.

TEXT: EWA BROBÄCK 
FOTO: L ARS DAHLSTRÖM

Det händer i Gagnef
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vara hos kund tidigt nästa morgon, samtidigt som servern kraschar 
gång på gång. Utan fiber blir mycket väldigt tungrott, konstaterar Dan 
samtidigt som han flaggar för att det nya nätet kommer att göra byarna 
i Gagnef mycket mer attraktiva för stadsbor som vill flytta ut på landet.
– Just nu ser vi lite av en ny ”grön våg”. Bostadsbristen i städerna gör att 
många sneglar på andra alternativ och med fiber blir det realistiskt att 
jobba på distans eller att starta företag eftersom många verksamheter 
är helt eller delvis nätbaserade idag.

Fiber i framtiden
I rollen som informationsansvarig i ”fiberfrågan” i byn har Dan på 
nära håll sett hur oerhört svårt det är för många, särskilt äldre, att sätta 
sig in i vad man ska välja, samt hur och varför.
– Även för mig, som är påläst, är det svårt att förstå allt. Men en sak 
är jag säker på; vi kommer alla att behöva ett snabbt och fungerande 
fibernät för att vi ska kunna bo kvar i våra byar. Inte bara personer 
som jag som sitter och klipper film, utan också ”vanliga” människor 
som kanske snart kommer att få vänja sig vid att visa upp onda tår och 
konstiga utslag för doktorn via en webbkamera, istället för att ta bilen 
till vårdcentralen.

Fler händelser i Gagnef
1–2 oktober
Kulningskurs, Dala-Floda Värdshus.
Du kanske har kulat förr eller vill prova för första gången.  
Det enda som krävs är nyfikenhet och lust att låta. 

7–8 oktober
Höstmarknad, Wålstedts, Dala-Floda
Gör en utflykt och fyll jordkällaren och frysen med årets 
rotfrukter och grönsaker. 

26 oktober
Den itusågade damen, Lindberghallen, Djurås
En teatervarieté med drastisk humor, poesi och  
mycket musik. 

Fiberutbyggnad  
i Djurås-Djura
Här har vi byggt fibernät: Bäsna-Bröttjärna, Bäsna etapp 1, 
Djurås City-Färjbacken, Djurås-Djur, Gagnef Kyrkby-Södra 
Gröntuv, Gagnefs Kyrkby och Stationssamhället, Gagnefs  
Kyrkby etapp 2, Gråda-Nedre Österfors, Älvnäs-Västerfors. 
Fibernätet utökas kontinuerligt.

Year Zero skapar filmer som löser svåra kommunikativa 
utmaningar.
•   Utbildningsfilmer till anställda/nyanställda  

och vikarier/underleverantörer
• Inspirationsfilmer för att skapa vi-känsla
• Reklamfilmer
• Företagspresentationer
• Instruktionsfilmer

Visste du att?
Ljuspulserna i en fiberkabel har en hastighet som 

motsvarar fem varv runt ekvatorn per sekund.
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Vi gjorde vågen när 
ADSL-nätet försvann

TEXT: EWA BROBÄCK 
FOTO: L ARS DAHLSTRÖM

Det händer i Säter
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I april 2015 satte grävinsatserna igång i området där Micke och Hanna 
bor med barnen Hampus, Thea och Simon. Den 23 december, åtta 
månader senare, kunde familjen Gustafsson Brobäck packa upp sin 
efterlängtade ”julklapp”, som inte minst gjorde fjortonårige Hampus 
riktigt glad.
– Vi är båda riktiga ”spelnördar” berättar Micke, men förklarar i 
samma andetag att det inte bara är spelandet som har blivit enklare 
och roligare sedan fibern kom i huset.
– Nu kan vi också lita på att inbrotts- och brandlarmet alltid fungerar 
utan störningar och avbrott. Det kunde vi inte tidigare, understryker 
han, men tappar tråden när lilla Thea plötsligt ger upp ett illvrål:
– Sune bet mig, klagar hon och visar fram sitt lilla finger. Inte en 
skråma.
– Men hur hamnade ditt finger in i Sunes mun …? frågar Hanna och 
lägger huvudet på sned.
Thea blir glad igen och kastar en liten boll som den livliga och smarta 
Devon Rex-katten ivrigt apporterar. Som en hund!

Massor av digitala tjänster på gång
I sin roll som fiberambassadör har Micke haft många tillfällen att prata 
med sina grannar om varför det är klokt att hänga på när ”fibertåget 
går”. 
– Framför allt är det enklare och billigare att ansluta sig när ”alla 
andra” också gör det. De som vill ha fiber längre fram kan få bereda sig 
på att vänta. Länge. Dala Energi, som äger nätet, försöker samordna 
sina grävarbeten eftersom de är kostsamma och tidskrävande. Det gör 
också att prisbilden kan komma att se helt annorlunda ut i framtiden, 
menar Micke.
– Ingen kan veta något om framtiden. Och därför kan det vara klokt 
att ansluta sitt hus till fibernätet när möjligheten ges, särskilt om man 
bor ute på landsbygden, säger Hanna. 
– En äldre person, som inte ens har en dator idag, kanske kommer 
att behöva avancerade digitala tjänster för att kunna bo kvar i sitt hus 
om bara några år, tjänster som han eller hon inte ens kan föreställa 
sig idag: fjärrstyrning, energiövervakning eller larm-, trygghets- och 
vårdtjänster.

Priset och utbudet blev bättre
Det enda vi med säkerhet kan veta är att den gamla ADSL-tekniken 
har blivit föråldrad och kommer att behöva fasas ut, förr eller senare.
– Och vi kan inte förlita oss på att Telia, kommunen eller någon annan 
instans kommer att ”fixa” den digitala infrastrukturen åt oss, den tiden 
är förbi, särskilt ute i byarna, tror Micke.
Micke och Hanna berättar att erbjudandet från Dala Energi inte var 
alldeles imponerande inledningsvis, men när Dala Energi skrev ett 
avtal med kommunikationsoperatören Zitius förändrades läget – till 
det bättre. – Då blev både priset och utbudet mycket mer intressant.

 

FIBER – FRAMTIDENS NÄT
Delar av kopparnätet (ADSL-tekniken) lever inte längre upp till dagens 
behov av driftsäkerhet och kapacitet. För att landsbygden och mindre 
orter som Säter ska fortsätta leva och utvecklas behövs företag och 
människor som vill bo och jobba här. Ett modernt fibernät med hög 
prestanda gör att:

• det blir mer attraktivt att bo och jobba här
• värdet på fastigheterna består – och ökar
• företag vill och kan satsa här 
• det går att jobba hemifrån
• det går att plugga på distans

Fler händelser i Säter
29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december
Country Jam Session, Säterdalen.
Country med husbandet DCMC Country Band samt 
gästartister. Skivlotteri, servering. Fri entré.

27 oktober
Den itusågade damen, Folkets Hus.
En teatervarieté med drastisk humor, poesi  
och mycket musik. 

27 november
Gammeldags julmarknad, Säters innerstad.
Innerstaden ramar in allt, det ger en atmosfär av en 
gammeldags, klassisk julmarknad. Rådhustorget är  
centrum för julmarknaden.

Fiberutbyggnad i Säter
Här har vi byggt fibernät: Burhagen, Dalkarlsnäs, 
Enbacka Gustafs etapp 1, Enbacka Gustafs etapp 2, 
Mora By Gustafs, Sjöstaden Gustafs, Solvarbo Gustafs 
etapp 2, Solvarbo etapp 1, Stora Skedvi-Blåbärsstigen/
Kyrkberget, Västanå, Åsen. Fibernätet utökas kontinuerligt.

När Michael Gustafsson och Hanna Brobäck 
flyttade till Burhagen i Säter för tre år sedan 
började de genast renovera sextiotalsvillan 
på Videvägen. Men överst på önskelistan stod 
varken ett nytt kök eller en fräsch tvättstuga.
– Jag började engagera mig i bredbandsfrågan 
direkt, berättar Micke som har varit områdets 
”fiberambassadör” i några år.

Visste du att?

På Qmarket hittar du bredbandsleverantörer med hastighet 

upp till 1 000 Mbit/s. Den teoretiska nedladdningstiden 

för en film i HD-kvalitet blir då ca 5 sekunder.   
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– Behovet har mognat fram bland kunderna och vi upplevde en riktig 
ketchupeffekt under 2015. Samtidigt ropar många ”ni måste komma 
nu” och vi räknar med ännu fler kunder under 2016, säger Henrik med 
tillförsikt. 

Jämfört med 2014 skedde en tredubbling av antalet nya avtal för villor, 
berättar Henrik. Det innebar en uppnådd målsättning på 800 avtal, 
och samtidigt ett nytt rekord.
– Vi lyckades ansluta 667 villor redan innan årsskiftet. För oss är alla 
områden lika viktiga och jag är väldigt glad över att många väljer oss 
som en lokal aktör, många vill värna om bygden.

KONKURRENSEN EN DRIVKRAFT
Henrik ser konkurrensen som en fördel för kunderna, men även som 
en drivkraft för Dala Energi. Han konstaterar att effektivitet, snabbare 
beslut och ökad lyhördhet är några av de positiva effekterna.
– Jag tycker vi har varit bra tidigare, men kan bli bättre. Vi kan inte luta 
oss tillbaka utan måste lyssna på kunderna, och vi leds till eftertanke 
som har fört med sig många positiva saker. Vi har vunnit kundernas 
förtroende i många områden, men också förlorat i vissa. Det är inte 
alltid roligt, men en nyttig läxa.

En utmaning är att hitta och tillsätta resurser för att hålla takten i ut-
byggnaden.
– Jag är optimist och vi hittar bättre och bättre lösningar. Dala Energi 
har 100 års erfarenhet av att bygga robusta elnät, så samordning med 
Dala Energi Elnät är en stor grej.

SVERIGES STÖRSTA KOMMUNIKATIONSOPERATÖR
I oktober 2015 inledde Dala Energi ett samarbete med Sveriges största 
kommunikationsoperatör Zitius, en del av TeliaSonera-koncernen. 
Via Zitius erbjuds kunderna det största och bredaste tjänsteutbudet i 
fibernätet, och även det mest lokala.
– Det har varit mycket omfattande att byta all teknisk utrustning ute 
hos kunderna. Arbetet pågår fortfarande men nu är vi i slutfasen. 
Nya kunder som tillkommer ligger på nya plattformen och kan välja 
mellan nationella och extremt lokala tjänsteleverantörer. Det är bara 
Dala Energi Fibernät som har det, förtydligar Henrik.

TAR ANSVAR FÖR GLESBYGDEN
Det finns många byar som ännu inte har visat intresse för fiber anslutning, 
och de kan vara beroende av bidrag för att få fiber anslutning till en rimlig 
kostnad. Dala Energi värnar om bygden i sin helhet och driver på för 
att utnyttja statliga bidrag för utbyggnaden.
– Vi har tagit ett stort ansvar och sökt bidrag för 30 byar. Det är inte 
alltid lätt att rekvirera bidragspengarna, men nu kan vi inte göra annat 
än att vänta på beslut från Länsstyrelsen, förklarar Henrik Bernhardsson.

Han är övertygad om att fiberanslutning är det bästa alternativet för 
digitala tjänster, även på längre sikt.
– Det är intressant med andra tekniker, till exempel 4G och 5G, men 
jag ser dem som ett komplement till fiberanslutning. Det är fantastiskt 
att kunna ta med sig bredband till stugan eller fjällen, då man har 
förståelse för att prestandan och kvaliteten är lägre. Men hemma vill 
man att TV:n ska fungera, barnen ska kunna spela online-spel och 
man vill ha kapacitet för att ibland jobba hemifrån. Jag ser positivt på 
den utvecklingen.

Året med konkurrens, ketchupeffekt och rekord i nya avtal har varit 
utmanande, men samtidigt utvecklande för hela organisationen.
– Jag är stolt över att vi grejade det, avslutar Henrik Bernhardsson förnöjt.

SKA DU BLI FIBERKUND? 
Här finns information för dig: dalaenergi.se/fibernat

Henrik Bernhardsson är chef för affärsenheten 
Fibernät vid Dala Energi. Med nytt rekord i tecknade 
avtal, trots konkurrens från flera aktörer, konstaterar 
han att 2015 var året då alla ville ha fiber – på en 
och samma gång. Ökad effektivitet och snabbare 
beslutsvägar ska nu skruva upp tempot ytterligare. 
Men på ett område står Dala Energi Fibernät helt  
utan konkurrens – den lokala närvaron.
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5FRÅGOR

VÄLKOMMEN TILL DALA ENERGI, 
BENGT ÖSTLING.
Du tillträdde 1 juli, hur har första tiden varit?
Jag har tagits emot väl här i semestertider och fått tid att sätta mig in 
i verksamheten. Jag känner mig välkommen och samtidigt känner jag 
att det finns förväntningar på mig. Därför känns det skönt att vi börjar 
komma igång nu efter semestern.
 
Vilken är din viktigaste uppgift som ny vd?
 Min viktigaste uppgift som vd är naturligtvis att ge hopp om en hållbar 
framtid och driva på utvecklingen framåt. Det gäller både våra interna 
processer i bolaget såväl som externt för hela bygdens utveckling.

Vilka erfarenheter tar du med dig till Dala Energi?
 Jag tar med mig erfarenhet från att utveckla ett regionalt energibolag, 
och hållbar samhällsutveckling med kunden i fokus. Att Dala Energi är 
ett privat företag med geografisk spridning i flera kommuner är en stor 
utmaning, och samtidigt en tillgång. Kombinationen av offentlig och 
privat ägo är en styrka som även finns på vissa håll i byggbranschen. 

Hur ser du på framtiden för bolagets verksamhet?
Efter den korta tiden här vill jag använda begreppet ”en oslipad diamant”. 
Det finns mycket potential i Dala Energi och utvecklingen kommer att 
fortsätta, på många olika fronter. Men det gäller att göra det effektivt 
också. Bolaget har framtiden för sig och det finns ett engagemang för 
våra kunder hos våra medarbetare.

Vad är det som ger dig själv energi?
Mitt arbete ger mig faktiskt energi, att arbeta med utveckling av 
verksamhet. Det ger energi men tar också energi. Förutom att vara 
med familjen tycker jag om utomhusaktiviteter som skidåkning och 
skridskoåkning. Matlagning är också roligt. Jag har breda intressen.

OM BENGT ÖSTLING, NY VD PÅ DALA ENERGI

Bor: Uppvuxen i en by mellan Luleå och Boden men bor  
nu i Falun.

Kommer närmast från: Falu Energi & Vatten AB, där han  
2013 för företagets räkning i New York mottog priset ”Global 
District Energy Climate Award” för rena och hållbara energi-
lösningar.

Dold talang: En hejare på att grädda äkta norrländskt 
korntunnbröd. 

Det visste du inte: Har under ett år bott i Polen och arbetat 
med att effektivisera energiverksamheten på ett papperbruk 
i Kostrzyn.     

Reser helst till: Det årliga besöket till Ale Stenar vid byn 
Kåsseberga öster om Ystad, där man bedåras av utsikten  
och den obligatoriska sillmackan. 

Tackar inte nej till: Västerbottenostsoppa med löjrom och  
ett glas rödvin, gärna Amarone.

Favoritcitat:  
”It is a privilege to make a difference for the future.” – Al Gore

Visste du att?
Dala Energi är ett privatägt och affärsdrivet bolag  

som verkar på en konkurrensutsatt marknad.
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HEM TILL BYN
Två mål och en assist när det gällde som mest, det var starten på Jesper Ollas 
karriär i Leksands A-lag. Hockeyn var nästan förutbestämd men det hade också 
kunnat bli fotboll på elitnivå. Efter några år på bortaplan har han nu vänt hem 
igen, till Leksands IF. Men mest av allt är han sambo med Johanna och pappa  
till Ebbe och Max.

TEXT: MIKAEL GR ANLUND
FOTO: L ARS DAHLGREN
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Jesper tar igen sig med en kopp kaffe på den solvarma altanen efter 
ispasset i träningshallen. Det är dagen efter dopet av familjens 
minsting Max, och kakorna på fatet är rester från kalaset. I trädgården 
till det röda huset med vita knutar står ett vitt festtält kvar i väntan på 
att rivas. Dopet gick bra och Max är nästan alltid en glad kille, berättar 
sambon Johanna Viberg, som själv varit en lovande alpin skidåkare 
och idag är kostrådgivare och personlig tränare.

Efter några år i Gävle har familjen hittat hem till Leksand igen och 
Jesper intygar att det känns bra.
– Ja, det var ett perfekt läge att flytta hem till vårt hus igen. Det har 
varit uthyrt några år och barnen kan inte få det bättre än här. Det  
är en härlig ort att bo på, jag gillar tryggheten och folket. Och jag är sugen 
på att spela för Leksand, att vara med och bidra till att laget etablerar 
sig i SHL igen. Vi jobbar hårt och är värda det, säger Jesper med stort 
hjärta för laget.

Vändningen som gjorde Jesper till hockeyspelare på heltid skedde i en 
bortamatch mot Skellefteå. Han var på väg att ta steget upp till A-laget 
men hade svårt att ta en plats. Som följd hade han varit utlånad till 
Arboga under en säsong. Det hade kunnat bli en säsong till om inte 
reglerna hade satt stopp, samtidigt som bortfall i laget gav honom 
chansen att spela den viktiga matchen. Jesper visade sin kapacitet 
genom att sätta två puckar själv och assistera till ett tredje mål.
– Allt vände verkligen i en enda match. Tränaren blev ”helt såld” och 
jag spelade i förstakedjan hela det året.

Jesper ingick också i den hårt kämpande ”krigarkedjan” som gav 
allt och lite till i varje match. En mentalitet som fortfarande präglar 
Jespers vilja att vinna. Flytten till Brynäs för några år sedan hyllades 
inte av fansen, men chansen att spela i den högsta serien och utvecklas 

som hockeyspelare gjorde att han tog möjligheten när han fick den. 
– Som spelare har man hela tiden en vilja och motivation att spela 
på en högre nivå. Det hade gått väldigt bra för mig i allsvenskan ett 
par säsonger och min agent sa att det borde finnas intresse från SHL, 
berättar Jesper.

Sagt och gjort, Jesper ville göra ett försök. Tiden gick men inga anbud 
kom, och Jesper förklarade för agenten att han skulle ta det anbud 
han fick. Då visade Brynäs intresse. Ett möte med sportkommittén 
resulterade i ett kontrakt och han blev kvar fem säsonger totalt.
– Det var verkligen upp och ner, men väldigt utvecklande för mig som 
hockeyspelare och person. Att direkt få vara med och vinna SM-guld 
var otroligt. Har man varit med om det förstår man vad som krävs och 
det är väldigt motiverande. Men som spelare är guldet inget man blir 
mätt på, man vill vinna om och om igen, förklarar Jesper.

Samtalet från Tre Kronor
Jespers tredje säsong i Gävlelaget gick väldigt bra, med många gjorda 
poäng. Folk runt omkring sa att ”nu får du nog vara med” och syftade 
på Tre Kronor. Mycket riktigt kom samtalet från förbundskaptenen 
Pär Mårts.
– Jag hade inte riktigt trott på det innan för det finns så många bra 
spelare. Det var häftigt. Jag avslutade samtalet med att tacka för 
förtroendet men Mårts svarade bara ”tacka dig själv, det är inte mig du 
ska tacka”. Då tänkte jag att han kanske har rätt, berättar Jesper.

Året efter började oturligt när Jesper skadade sig redan första fyspasset 
och var borta hela säsongen. Den femte och sista säsongen blev 
därför ett år för att ta sig tillbaka i fysisk form. Nu 2016/17 är Jesper 
tillbaka i Leksands IF igen, i hembygden där han trivs allra bäst. Nere 
i samhället är det många som vill träffa honom och prata en stund, 

”Jag kände tidigt 
att jag skulle få en 
ledande roll i laget”
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och Jesper tycker det är viktigt att vara en bra förebild och ambassadör 
för hockeyn. – Jag tycker jag har blivit väl mottagen och när jag pratar 
med folk är jag nästan alltid hockeyspelaren Jesper Ollas. Det är roligt, 
men jag älskar också att träffa människor som knappt vet vad hockey 
är, det är skönt på sitt sätt.

Getingarna surrar runt på altanen och Jesper reser sig för att ställa 
undan kakfatet. På allmänningen utanför tomtgränsen är det full 
fart på gungorna och studsmattan. Flera av grannarna har småbarn i 
samma ålder som Jesper och Johannas barn, Ebbe och Max. Det blir 
tydligt att hockeyspelare är helt vanliga människor också.

I en framtid kan Jesper se sig själv som ledare eller sportchef inom 
hockeyn och redan nu har han en ledande roll i laget.
– Lagidrott är en bra ingång för unga i livet. Jag har dragit lärdom av 
alla ledare jag har haft, både goda och mindre goda egenskaper. Det 
skulle vara intressant att sätta ihop en grupp spelare och ledare och 
göra det bästa av det här som jag har hållit på med i 25-30 år. Jag vill 
också göra mer för bygden även om jag har svårt att få tiden att räcka 
till just nu, berättar Jesper, som på fritiden även går ekonomi- och 
ledarutbildningen Sport Management.

Lagspelaren Jesper Ollas var faktiskt talangfull fotbollsspelare en gång 
i tiden. Han provspelade för Göteborg och var med på träningsläger 
inför fotbollsgymnasiet, men valet föll ändå på hockeyn.
– Jag hade nog redan valt eftersom jag hade varit med i TV-pucken 
och ett av fyra regionslag i Sverige. Det går knappt att välja något annat 
än hockey i Leksand och jag är glad att jag satsade som jag gjorde.

Träffade Johanna i en ishall
Även om hockeyn tar mycket tid och engagemang är det familjen 

som är viktigast för Jesper. Kärleken till Johanna tog snabbt fart efter 
det första mötet i en ishall i Borlänge. Hockeyn fanns redan i hennes 
familj genom pappan Jan-Ove Viberg som spelade i Leksands IF 
under storhetstiden på 70-talet. 
– Familjen betyder mest i livet. De gör sådana uppoffringar och det 
gäller att ge tillbaka allt man kan. Fansen har kanske inte förståelse 
för alla beslut man tar, men det finns fler med i bilden än bara 
hockeyspelaren, säger Jesper.

Mer än bara hockey
Det är oftast Jesper som lagar maten hemma, helst med svenska 
råvaror, närproducerade och ekologiska. Inte så konstigt när sambon 
är kostrådgivare.
– Ja, ett säkert kort är wok med grönsaker och asiatiskt ”stuk”, berättar 
Jesper, som gärna vill lära sig laga indisk mat och precis som Johanna 
älskar kryddad mat.

Tillsammans med ett gäng kompisar har han också ägt en travhäst.
– Ja, vi hade häst en gång men det gick inte så bra. Vi köpte ett 
kallblod som inte var så sugen på att springa. Den hatade att komma 
till banorna och galopperade mycket, ler Jesper som mest såg det som 
en rolig grej.

Signalen från Jespers mobil blandar sig med barnens skratt från 
lekparken. Det är hans far som undrar över rivningen av festtältet. De 
diskuterar en kort stund innan de avslutar samtalet, och Jesper ansluter 
till resten av familjen vid studsmattan. Pappa Jesper, lagkaptenen med 
nummer 17 på tröjan, som spelar för familjen, laget och bygden. Jesper 
Ollas, en ödmjuk krigare som vänt hem till byn.
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Ingen dag är den andra lik, förutom att den bjuder på nya roliga 
utmaningar. För en fibersäljare på företagssidan har varje projekt 
sina specifika behov och jobbet går ut på att optimera varje lösning 
för att göra kunden nöjd. Och det finns en stor fördel – i stort sett 
alla vill ha produkten.

Företagskunder innebär ofta komplicerade projekt, med stora fastighets-
nät, flera kunder på samma anslutning och all teknisk utrustning som 
ska fungera ihop.
– Jag har ett variationsrikt jobb och är ofta spindeln i nätet mellan 
kunden och vårt eget team, säger Erik Bröms, som försöker vara ute 
på fältet så ofta det går.

– Vi har ett stort och attraktivt utbud av tjänsteleveratörer i vårt öppna 
nät. Många företagskunder uppskattar att de kan få samma tjänste-
leverantör som även har nuvarande support av kundens IT-miljö. 
Andra kunder är vana att samarbeta med Telia vilket är den största 
tjänsteleverantören i vårt fibernät. Det innebär bland annat att kunden 
kan behålla Telias e-postadresser.

Oftast beställer kunden tjänster via Qmarket, men Erik hjälper givet vis till 

om det behövs. Han ser också att fastighetsägare har speciella behov.
– Till skillnad från företag som primärt ser på bredbandskapacitet vill 
fastighetsägare även erbjuda en bra TV-lösning. Som enda leverantör 
kan vi utöver digital-TV även erbjuda kabel-TV, där vi nyttjar husets 
befintliga antennuttag. Det minimerar invändig kabeldragning och ger 
ett bra programutbud till lågt pris.

Med få undantag vill alla kunder ha fiberanslutning och det är hög 
belastning på utförandesidan.
– Nyligen fick vi förtroendet att ansluta Fastighetsbolaget Nils Skoglunds 
hela bestånd av lägenheter och kommersiella lokaler. Ett stort projekt 
med fler än 100 huskroppar och drygt 500 lägenheter, som beräknas 
vara klart redan våren 2017. Som alltid är det viktigt att hålla hög 
servicegrad och vara öppen för kundens önskemål. Ett företag med 
nöjda kunder brukar oftast må bra.

Erik kom nyligen hem från Österrikes alptoppar, men hans topp-
notering är Aconcagua på 6 962 möh (meter över havet). Han har även 
paddlat kajak från Strömstad till Haparanda och korsat Grönland på 
skidor, beväpnad mot isbjörnar med endast pepparsprej.

Uppdrag:
Fibersäljare
Företag

TEXT: MIKAEL GR ANLUND
FOTO: L ARS DAHLSTRÖM

ERIK BRÖMS GILL AR UTMANINGAR , GÄRNA PÅ HÖ G HÖJD.
HANS EGEN TOPPNOTERING ÄR 6  962  METER ÖVER HAVET.
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Dala Energi planerar att under de kommande fyra åren investera 
mer än 200 miljoner kronor i elnätet.
– Alla har rätt till ett bra elnät och behoven är lika vare sig man 
bor i Stockholm eller på landsbygden. Våra kunder efterfrågar 
leveranssäker elförsörjning alla timmar på dygnet och nu ökar 
vi våra satsningar på att förnya elnätet, berättar Bengt Östling, 
nytillträdd vd på Dala Energi.

Bakgrunden är satsningarna på 60- och 70-talet, då det genomfördes 
stora utbyggnader av elnäten i Sverige.
– Trots löpande investeringar under åren har vi idag ett elnät som 
delvis byggdes för över 40 år sedan. Då, precis som nu, byggde vi elnät 
som skulle hålla i minst 40 år. Vi vill säkerställa att elnätet även de 
kommande åren fungerar som det ska så att våra kunder alltid har el. 
Därför investerar vi för framtiden, förklarar Bengt Östling.

Smart elnät i framtiden
Investeringarna i nya, vädersäkrade elnät kommer att medföra 
betydligt färre avbrott och lägre underhållskostnader. I dagsläget är en 
stor del av Dala Energis elnät vädersäkrat för att stå emot hårt väder 
och vind, men det finns mycket kvar att göra.
– Vi ska också utveckla vårt elnät till ett smart elnät, som möter framtida 
behov av decentraliserad elproduktion. Genom smart styrning i ett 
integrerat system kan vi minska energianvändningen och antalet effekt-
toppar, säger Bengt Östling.
 
För att klara alla investeringar kommer Dala Energi under kommande år att 
höja nätpriset inom den intäktsram som Energi marknadsinspektionen 
har beslutat. Bengt Östling noterar att det är en åtgärd som behövs.
– Vi anser att det är en rimlig ram som ger oss möjlighet att bygga för 
framtiden, för ett hållbart samhälle med leveranssäkerhet alla timmar 
på dygnet, året runt.

Dala Energi byter ut befintliga elmätare till så kallade smarta 
elmätare hos sina elnätskunder. Nya regler, förbättrad kvalitet och 
bättre kostnadskontroll är de främsta skälen.

Kostnaden ingår i nätavgiften och som abonnent kommer du att bli 
informerad i god tid innan installatören kommer och byter elmätaren 
i hemmet. Magnus Gifting, nätmarknadschef på Dala Energi, 
framhåller tre drivkrafter bakom bytet till smarta elmätare. 

Teknisk livslängd. Alla elektroniska produkter har en begränsad 
teknisk livslängd. För att upprätthålla en bra standard behöver de bytas 
ut med jämna mellanrum. Det senaste bytet av elmätare i stor skala 
skedde 2000-2009.

Förbättrad kostnadskontroll. Med smarta elmätare kan Dala Energi 
skapa mer kostnadsriktiga tariffer. Idag baseras de på huvudsäkringens 

storlek (strömstyrka), så kallad säkringstariff. I framtiden kan tarifferna 
komma att baseras på effekt (energi per tidsenhet), så kallad effekttariff.

Nya myndighetsregler. Elmarknadsinspektionen har utrett och 
lämnat förslag på vilka parametrar man ska kunna hämta från ett 
mätinsamlingssystem, i det här fallet informationen från elmätaren. 
Efter regeringens beslut i frågan kan Dala Energi besluta om tidpunkt 
och hur bytet av elmätare ska ske. År 2026 förväntas samtliga elmätare 
i Sverige möta de nya kraven.

Magnus Gifting förklarar också att det nya systemet ger kunden möjlighet 
att få information om energianvändningen i hemmet – i real tid. – Det 
blir lättare för kunden att se sin energianvändning och påverka sina 
egna kostnader. Bytet till smarta mätare ger även bättre kvalitet på vår 
leverans av el. Med ett bättre insamlingssystem kan vi direkt se om det 
mot förmodan sker ett strömavbrott hos en kund. 

Investerar 
200 miljoner kronor 
i bygden

Smarta elmätare 
ger kunden bättre 
koll på kostnader



24

KUNDSERVICE
0247-738 20
info@dalaenergi.se
Måndag – Fredag kl. 08.00 – 15.00
Lunchstängt kl. 12.00 – 13.00

VÄXEL
0247-738 00

KONTOR
Övermovägen 15, 793 35 Leksand
Riksvägen 15, 795 32 Rättvik
Norrtullsvägen 11, 783 35 Säter
Måndag – Torsdag kl. 07.00 – 16.00 
Fredag kl. 07.00 – 15.00
Lunchstängt kl. 12.00 – 13.00

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

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

MINA SIDOR
minasidor.dalaenergi.se

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 QMARKET:
Beställ bredband, TV och telefoni från våra  
tjänsteleverantörer via dalaenergifibernat.qmarket.se

ÖVRIGT
Ledningsanvisning:  
ledningskollen.se
Gatubelysning, felanmälan: 
dalaenergi.se/elnat/gatubelysning-felanmalan
Tillfällig elanläggning/byggström: 
dalaenergi.se/elnat/fardiganmalan-och-inkoppling

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

HEMSIDA
www.dalaenergi.se

Viktig information  
och telefonnummer

Dala Energi är en lokal leverantör av el, 
värme och fibernät. Våra kunder är också 
våra grannar, vänner och affärsbekanta
som lever här. Att vi är nära innebär att
vi känner till och vill utveckla bygden,
som vi kallar vårt hem. Dala Energi värnar
om bygdens framtid.

Hembyggt.
För din hembygd.

dalaenergi.se

 Porto 
betalt


