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I förra numret skrev vi om den glädjande ketchupeffekten för fiber. 
Ibland kan det komma mer än det finns plats på tallriken, något vi nu 
upplever och gör vårt yttersta för att hantera. Vissa projekt har levererats 
i tid medan andra har tagit för lång tid. Nu förstärker vi organisationen 
med en ny projektchef som heter Rebecka Olsson. Vi lyssnar självkritiskt 
och ödmjukt på de synpunkter som kommit fram under resans gång 
och strävar efter att alla ska bli nöjda.

På Rättvikstravet träffar vi Kajsa Frick, framgångsrik travtränare och 
kusk, med en verksamhet som växer starkt. Trava fram till sidan 18 för 
att läsa mer. På sidan 8 avslöjar vi vad som händer bakom kulisserna 
i Dalhalla. Vi är glada för att nu kunna knyta arenan till oss som 
samarbetspartner. Med el från Dala Energi kan barnen i Nedre Åkerö, 
Leksand, snöra på sig skridskorna även när det är mörkt. Läs om 
initiativet på sidan 23. Behöver du ladda batterierna kan du göra det vid 
den prisade laddstationen i Rättvik. Om du har en elbil vill säga. Vi är 
glada för utmärkelsen som du kan läsa mer om på sidan 22. Lägg också 
märke till att Qmarket har bytt namn till Zmarket, på sidan 17.

Det finns de som hävdar att en gång är ingen gång – två gånger en vana. 
En trevlig vana är att ge ut Synergi och vi hoppas att du uppskattar 
tidningen. Trevlig läsning!

TVÅ GÅNGER ÄR EN VANA

!

I SEPTEMBER FÖRRA ÅRET LANDADE 
PREMIÄRNUMRET AV SYNERGI HOS 
VÅRA KUNDER, PARTNER OCH ÄGARE. 
VI FICK MYCKET UPPSKATTNING OCH 
KÄNDE ATT VI HITTAT RÄTT MED 
VÅR AMBITION. STORT TACK FÖR ALL 
RESPONS.

Synergi är ett magasin
från Dala Energi.
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”LITE MER FÖR BYGDEN”

Den förändrade rollen för Dala Energi är noga förberedd och resulterar 
också i en ny organisationsstruktur som lanseras under våren, med 
fokus att förbättra kundupplevelsen.  
– Vår nya vision, tillsammans för bygdens bästa investering, handlar om 
att vi tillsammans skall utveckla vår bygd och se det som en investering 
för kommande generationer. Det skall självklart också vara bra för våra 
ägare att man har investerat i ett framgångsrikt Dala Energi, slår Bengt 
Östling fast.

Med den nya affärsidén vill han tydliggöra att kunderna, företag 
likväl som privata, skall bjudas på en förbättrad upplevelse inom alla 
områden:

”Dala Energi är en regional koncern som agerar lokalt på våra olika 
marknader. Dala Energis affärsidé är att erbjuda lösningar inom energi 
och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva 
och utvecklas i vår bygd – på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.
Vårt fokus skall ligga på att leverera en kundupplevelse som är lite 
mer. Dala Energi strävar efter att betraktas som det mest attraktiva 
varumärket i vår bransch. Vi ska uppfattas som innovativa och vara 
ledare med smarta lösningar.”

– För att efterleva vår affärsidé jobbar vi med åtgärder inom våra fyra 
fokusområden, förklarar Bengt:

• Kund – en kundupplevelse som är lite mer

• Hållbarhet – för bygdens utveckling

• Medarbetare – bygdens attraktivaste arbetsplats

• Ekonomi – bygdens bästa investering

Han sammanfattar riktningen med en kärnfull devis – Lite mer för bygden.

Investerar för bygdens framtid
Bengt Östling lyfter fram exempel på aktuella investeringar, bland 
annat inom fiberutbyggnad och elnät.
– Förra året tecknade vi avtal för över 2 000 villaanslutningar och vi 
har byggt och anslutit cirka 1 600 fastigheter, en utveckling som även 
fortsätter under 2017.  Totalt var det 26 fiberprojekt som genomfördes, 
med över 30 schaktlag och över 100 yrkesarbetare där ett flertal 
engagerades genom olika integrationsprojekt. Det är ett högt tryck på 
fiberutbyggnaden i Sverige vilket visar sig på flera sätt, ibland utanför 
vår kontroll och det resulterar i att vi inte alltid kan leverera fiber på 
det sätt vi önskar.

– På elsidan har vi genomfört 22 projekt för att förbättra leverans-
säkerheten, varav 15 har skett i samverkan med utbyggnaden av fiber. 
Vi är även delägare i Dalakraft som är Dalarnas största elhandlare. 
Dalakraft erbjuder idag prisvärd el som till 100 % är förnyelsebar. För 
att stärka kundupplevelsen börjar vi nu samverka i större utsträckning 
och jag kommer att berätta mer om samarbetet under våren. 

Bred samverkan stärker
Elnätbolagen i Norrland har skapat ett nätverk med namnet Elinorr. 
Där är Dala Energi ett av 18 självständiga bolag som samverkar mot 
samma mål – framtidsäker elförsörjning. Tillsammans har föreningen 
294 000 elnätskunder, 3 350 mil elledningar och 550 anställda.
– Genom Elinorr kan vi utnyttja kompetens över bolagsgränserna 
eller gå samman och göra större inköp av exempelvis elmätare. Vi kan 
spara tid och pengar, bygga robusta nät och skapa större samhällsnytta 
tillsammans. Ett annat exempel är Smedjebacken Energi Nät AB där 
vi samarbetar inom kundservice och drift. Jag vill också lyfta fram 
Malungs Elverk där vi bland annat samverkar inom laddinfrastruktur, 
summerar Bengt.

Möjlighet att bli ägare i Dala Energi
Bengt Östling ser gärna att kunderna engagerar sig i Dala Energis 
framtid.
– Att äga en del i sitt energibolag är en ganska unik möjlighet för våra 
kunder. Vi ägs idag av cirka 3 500 privata ägare tillsammans med tre 
kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef. Det är ett unikt samarbete 
som kan ses som en utveckling av bygden på affärsmässiga grunder. 
Det är viktigt att bekvämligheter som el, värme och fiber fungerar på 
bästa sätt för våra kunder. Vår strävan är att skapa en framtidssäker 
infrastruktur med ett värdeskapande arbetssätt som ger skälig 
avkastning till våra ägare.

I slutet av maj varje år håller Dala Energi sin välbesökta bolags- 
stämma. I år sker det i Rättvik och Bengt Östling ser redan fram emot att 
träffa alla aktieägare på plats. En skara som han hoppas ska bli ännu fler. 
– Bli en ägare du också, och kom på vår stämma!

Visste du att?
Du kan bli ägare i Dala Energi på Alternativa 

aktiemarknaden – www.alternativa.se

DET  KOM 
ETT  KORT
Det har nu gått ett halvår sedan vårt kundmagasin Synergi landade 
i brevlådorna. Samma vecka hade vi även smyglanserat tidningen i 
samband med en hemmamatch med Leksands IF. Sedan dess har vi 
fått glada tillrop, kommentarer och synpunkter på många olika sätt, 
både muntligt och skriftligt. En del noterade också ett par felaktigheter 
som smugit sig in, som att Tegera Arena och Leksands Kulturhus 
inte ligger i Rättvik. Där håller vi med helt. Vi är tacksamma för all 
respons och känner att tidningen i det stora hela blev som vi hade 
tänkt, ett magasin som ger våra läsare en större inblick i Dala Energi 
och vårt engagemang för bygden. Vår gemensamma bygd.

Hälsningar från redaktionen.

Ett drygt halvår har gått sedan Bengt Östling axlade rollen som vd. Efter mycket 
funderande är tiden mogen att rulla ut en ny vision och affärsidé för Dala Energi. 
Riktningen är utstakad – och viktigast av allt är kunden.
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Johanna Holmstedt har tävlat för Leksands Snowboard- och 
Freestyle Club i nio år. För henne är snowboardåkningen mer än en sport. 

Den är hennes dröm – som hon också lever varje dag.

NÄR JOHANNA GICK PÅ SNOWB OARD GYMNASIET I  MALUNG B ÖRJADE HON 
TR ÄNA DE YNGRE ÅKARNA I  LEKSANDS SNOWB OARD- O CH FREEST YLE CLUB.

När Synergi träffar Johanna Holmstedt under 
mellandagarna är det bara några dagar kvar 
tills hon ska packa sina väskor och flytta till 
Schweiz för den stundande vintersäsongen.
– Men jag kommer hem i slutet av mars för 
att tävla i halfpipe i snowboard-SM som går 
i Kläppen i år. När Johanna berättar om sitt 
åkarliv lyser det om hela henne. Men för den 
oinvigde kan snowboardvärlden kännas som 
en bubbla – med ett helt eget språk:
– Vi som åker, ”shreddarna”, kan vara jätteolika 
men när vi är i ”parken” (snowboardbacken) 
är alla lika. Det är en sådan connection mellan 
oss, trots att det egentligen är en individuell 
sport. Vi peppar varandra, det är high-fives, 
klappar och hejar. Inget fejk, det är sådan 
glädje, inte bara en sport. Det är en livsstil.

Åkte så ofta hon kunde
Johanna började åka skidor när hon var i tre-
fyraårsåldern. Men snowboardfilmerna på tv 
introducerade henne snart till en häftigare 
värld.
– Jag började med småhopp och visst var det 
läskigt, men det roliga vägde tyngre. Nästa 
gång ville jag testa högre, mer fart.

I tonåren satt hon ofta på bussen 
tillsammans med sin bror när skolveckan 
var slut. Makaroner och korv i en termos 
i ryggsäcken som mamma hade gjort i 
ordning. Sedan stannade de i backen tills det 
blev mörkt. Varje helg. Hon säger att hon är 
lyckligast när hon är i backen, står på ett berg. 
– Det är farten, adrenalinet och gemen-
skapen som gör att jag håller på, att jag har 
inrättat livet så att jag ska kunna åka hela 
säsongen, förklarar hon.

Tävlar för Leksand
Självklart blev det snowboardgymnasiet i 
Malung när det började bli dags att tänka på 
framtiden. Och det var under tiden i Malung 
som Johanna kom i kontakt med Leksands 
Snowboard- och Freestyle Club via några 
klasskompisar.
– Jag har tävlat för klubben sedan 2008.

Hon berättar att klubben tar väl hand om sina 
åkare.
– När Leksand har hemmamatch får vi 
gå ut på isen och visa upp oss och ta emot 
olika utmärkelser. Klubben står också för 
våra tävlingsavgifter. Det var under åren i 
Malung som hon också brukade träna yngre 
snowboardåkare i Leksand en gång i veckan.
– Det var nyttigt och givande att försöka lära 
ut det som jag själv hade i ryggmärgen. Att 
fundera över hur jag egentligen gör när jag 
svänger och trixar på brädan.

Tjejerna premieras inte
Under gymnasietiden tävlade Johanna också 
en hel del. SM var obligatoriskt (tre guld och 
ett silver kammade hon hem i mars 2016), 
men idag har hon lagt det mesta av tävlandet 
på hyllan.
– Jag är egentligen ingen tävlingsmänniska, 
det är inte därför jag älskar åkningen. 
Dessutom är det dyrt att resa runt och tävla.
Johanna berättar att snowboardgrenen half-
pipe har varit en olympisk sport i snart tjugo 
år, men att det inte är alldeles enkelt att slå sig 
fram till toppositioner som svensk. 
– För oss tjejer är det ännu svårare – idag 
finns det inte längre några tjejer kvar i 
landslaget. Johanna berättar att det dels 
handlar om svårigheten att hitta relevanta 
backar i Sverige, dels om strukturer och 
invanda mönster som gör att killarna och 
deras åkning är norm och det som premieras 
och lyfts fram i snowboardvärlden.
– Jag skulle gärna stanna i Sverige om det 
funkade, men den enda halfpipen finns i 
Kläppen och den brukar smälta bort redan 
efter några veckor.

Säsongsjobbar för att kunna åka
För att finansiera sin åkning kommer Johanna 

hem varje sommar för att jobba ihop pengar.
– Under säsongen lever jag så billigt som det 
bara går. Hyr ett hus tillsammans med andra 
shreddare, gör storkok och lever snålt.
Två sponsorer har hon kvar, trots att hon inte 
längre tävlar så ofta. Motprestationen?
– Vi som åker filmar ofta våra åk och lägger ut 
filmer och bilder på Instagram. Sedan taggar 
vi våra produkter och sponsorer. På så sätt 
når företagen våra följare och får på så sätt 
reklam, förklarar hon.

Framtiden?
– Om jag tänker tio år framåt ser jag att 
snowboarden fortfarande finns med på något 
sätt. Kanske utbildar jag mig till fysioterapeut. 
Då kan jag hjälpa andra åkare som råkar illa 
ut, dessutom är det ett yrke som funkar, var 
man än befinner sig i världen. 
– Jag skulle också vilja bidra till att hjälpa 
tjejer att uppfylla sina snowboarddrömmar.

I de alpina grenarna tävlar man – precis som 
skidåkare – i backar med utstakade banor. 
Grenarna i fristil innehåller många inslag av 
terrängåkning, hopp och trick. I halfpipe kör 
åkarna i en bana som ser ut som ett itusågat 
rör (ett halvt rör, halfpipe). De åker mellan 
vallarna och gör hopp, volter och andra trick. 
Tävlingen avgörs genom poängbedömning 
utifrån höjd, rotation, svårighetsgrad i hoppen 
samt helhetsintrycket.

LYCKLIGAST NÄR JAG 
STÅR PÅ ETT BERG

TEXT:  EWA BROBÄCK 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

VISSTE DU ATT?
Föregångaren till dagens snowboard 

hette Snurfer och var en miniskida 

med ett snöre i spetsen.

• När snowboard blev en OS-sport 
 i Nagano 1998 tävlade man 
 i halfpipe och i storslalom.
• 2002 strök man storslalom  
 och införde parallell storslalom 
 i tävlingsprogrammet. 
• 2006 började man tävla 
 i snowboardcross.
• 2014 infördes slopestyle 
 och parallellslalom i  
 snowboardtävlingarna.

FAKTA SNOWBOARD

”BRÄDAN ÄR 
EN LIVSSTIL SOM 
JAG ÄLSKAR”
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På visit i Rättvik

Stora internationella bokningar – och svenska 
artister – verkar vara receptet för publiksuccéer i 
Dalhalla. Förra sommaren slogs publikrekord 
då 70 000 personer besökte anläggningen från 
juni till den avslutande fyrverkerikonserten i 
september.
– Också i år vill vi kunna erbjuda ett brett 
program, något för alla, säger Conny Gesar 
som är verksamhetsledare för Dalhalla och 
som just nu har bråda dagar. I skrivande 
stund har biljetterna släppts till sju konserter 
där Laleh, Per Gessle och Sting är de hetaste 
namnen. 
– Vår långsiktiga målsättning är att locka 
100 000 besökare per säsong och då behöver 
vi locka hit artister i den här kalibern, fort-
sätter Conny. Totalt kommer det att bli ett 
tjugotal akter i sommar, så än väntar många 
frågetecken på att rätas ut till utropstecken. 
Dessutom är en operafestival inbokad vecka 
32-33, så utbudet är minst sagt rikt och varierat.

Underhåll som ingen märker
För en utomhusarena som Dalhalla är säsongen 
kort och intensiv. I värsta fall kan snön ligga 
ända in i maj och den sista konserten äger rum 
i september. För det viktiga underhållsarbetet 
återstår bara några futtiga vår- och höstveckor.
– Därför måste dessa insatser planeras mycket 
noga och i detalj, förklarar Conny.
Förra säsongen byttes de gamla och skraltiga 
stolarna i salongen ut, dessutom inleddes 
arbetet med att säkra bergväggarna. Man 
började också gjuta i salongen, ett arbete som 

kommer att fortsätta i år – marken i Dalhalla 
rör sig nämligen sakta men säkert ner mot 
vattnet. I år planeras dessutom stora insatser 
när det gäller vatten och avlopp.
– Det här är tunga, ”tråkiga” och dyra jobb 
som ingen lägger märke till, men som är 
nödvändiga för att anläggningen ska fungera 
och utvecklas på lång sikt, konstaterar Conny.
För två år sedan försågs Dalhalla dessutom 
med fiber. Inte bara kortbetalningar och 
biljetthantering kräver uppkoppling. Också 
artisterna och deras team måste ha tillgång 
till nätet för att kunna planera alla detaljer 
runt sina turnéer. 
– Tack vare Dala Energi har vi fått den kapa- 
citet som vi behöver för att kunna bedriva 
verksamheten på ett modernt sätt, säger Conny.

Arenan har utvecklats
En person som kan Dalhalla på sina fem 
fingrar är Bengt Park, en tredjedel av Bröderna 
Park, som har haft hand om ljudet och ljuset i 
trettio år.
– Jag har varit med sedan den allra första 
invigningskonserten, berättar han.
Bengt och hans bröder har bland annat ritat 
taket som skyddar scenen, men företaget har 
också bidragit med konsultinsatser när det 
gäller annan byggnation.
– När den allra första operaföreställningen 
genomfördes fanns det inga fasta installa-
tioner, bara ett betonggolv, och artisterna fick 
byta om i baracker. Allt var mycket primitivt. 
Sedan dess har omfattande investeringar 

Allt hänger på att 
tekniken fungerar

gjorts och det så kallade scenhuset har kommit 
till. Dessutom har de som jobbar med tekniken 
fått tillgång till skydd och kabeldiken. 
– Utrustningen och tekniken har förbättrats, 
men också kraven och förväntningarna från 
publiken och artisterna, konstaterar Bengt. Men 
fortfarande är det mycket utrustning som måste 
fraktas till Dalhalla inför varje säsong. Många 
artister väljer att förlita sig på Bröderna Park 
och deras utrustning, från instrument samt 
ljud-, ljus- och bildlösningar till de hjälpmedel 
som musikerna behöver på scenen. 
– Dessutom är vårt högtalarsystem dimen- 
sionerat för Dalhalla samtidigt som vi ”kan” 
arenan och har möjlighet att optimera akterna 
utifrån våra unika förutsättningar.

Många vill komma tillbaka
När Bröderna Park inte jobbar i Dalhalla är det 
många andra arrangörer som ropar efter deras 
tjänster; Skid-VM, Vasaloppet och andra stora 
event. Men också bolagsstämmor som drar 
mycket folk, till exempel Clas Ohlsons och 
Dala Energis.
– Vi kan ta hand om hela event, inte bara ljus 
och ljud, understryker Bengt.
Som totalupplevelse är Dalhalla helt unik, 
speciellt när mörkret sänker sig och ljuset 
spelar på bergväggarna.
– Då kan man verkligen använda ord som 
magiskt, man kan inte ha en bättre arbetsplats. 
Och jag är inte ensam om att tycka så. Många 
artister som uppträder här vill gärna komma 
tillbaka.

I Dalhalla är det tyst och släckt. Konserter, 
folkliv och bara ben känns långt borta. 
Men på Rättvik Events kansli i centrala 
Rättvik jobbas det för högtryck. 
Det är nu som allt ska planeras och bokas; 
artisterna och deras akter, men också 
de underhållsinsatser som måste göras 
i kalkbrottet.

TEXT:  EWA BROBÄCK 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

 
C ONNY GESAR

 
BENGT PARK

DALHALLA HAR FÅTT FIBER OCH NYA STOLAR. INFÖR SOMMAREN 2017 ÄR DET DAGS ATT TA ITU MED 
VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEMET, ETT VIKTIGT ARBETE SOM NÄSTAN INGEN KOMMER ATT LÄGGA 
MÄRKE TILL.
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På visit i Leksand

När Bengt och Elisabet flyttade in i sitt nybyggda hus 1979 var det 
självklart att de skulle elda med ved. Skog har de själva, där även 
stockar och virke till huset hämtades. Dessutom var vi fler händer på 
den tiden som kunde hjälpas åt med allt från huggning till eldning.
– När farsan levde ryckte han ofta in och eldade när vi bar bortresta. Vi 
hade även elpatroner i pannan som höll grundvärmen när ingen var 
hemma, berättar Bengt.

Gillar jobbet med veden
Bengt har alltid gillat pysslet med veden.
– Jag brukade se till att ligga ett år före, så att vi alltid hade torr ved, 
och om jag ska vara riktigt ärlig så saknade jag skogsarbetet och allt 
det andra till att börja med, när fjärrvärmen var installerad.

Nu styr Elisabet upp samtalet något och berättar att riktigt så 
synd om Bengt är det faktiskt inte. Sedan fjärrvärmen kom i huset 
införskaffade de en braskamin till vardagsrummet – utöver den som 
redan fanns i källarvåningen – som de ofta och gärna eldar i.
– Dessutom har våra barn kaminer och köksspisar, så nog finns det 
avsättning för den ved som Bengt så gärna kommer hem med från 
skogen, förtydligar hon.
Anledningen till att fjärrvärmen kom över tröskeln hos Bengt och 
Elisabet är bekvämlighet, trygghet och ekonomi.
– Vi blir inte yngre, så det känns tryggt att veta att uppvärmningen 
är ordnad när vi inte längre orkar hålla på med veden. Dessutom är 
vedeldarna ett utdöende släkte.

Det första som ungdomar frågar efter som står inför att skaffa hus 
är om huset är uppvärmt med fjärrvärme och om det finns fiber, säger 
Bengt. Men än har Bengt och Elisabet inga planer på att flytta till något 
mindre.

– Jag älskar när huset är fullt av barn och barnbarn, säger Elisabet och 
visar bagarstugan i källaren, där det bakas tult och tjockbulla, framför 
allt till jularna.

Att värdet på huset steg när fjärrvärmen installerades tänker hon 
och Bengt glädja sig åt i framtiden.

Alltid varmvatten
Elisabet är kanske den som är allra mest nöjd med ”nyordningen” på 
uppvärmningsfronten.
– Nu finns det alltid varmvatten när jag behöver, och när Bengt är 
borta i flera dagar på jakt- eller fiskeresor behöver jag aldrig bekymra 
mig över att något ska krångla.

Och krånglat har fjärrvärmen inte gjort på alla år, berättar Bengt 
och Elisabet. Några längre driftavbrott har Bengt och Elisabet heller 
inte råkat ut för och dessutom erbjuder Dala Energi serviceavtal för 
värme för den som vill känna sig extra trygg..
– Jag vet att det har uppstått tillfälliga läckor vid några tillfällen, men 
det är inget som vi har märkt av här i huset, säger Bengt.
Han har heller inte hört om några problem hos grannarna i området, 
som anslöt sig till fjärrvärmenätet samtidigt som familjen Sellner.
– Frågan var aktuell redan 2005 men då var det för få som ville ansluta 
sig. När Leksands Strand stugby och camping byggdes för cirka åtta 
år sedan var det fler som hakade på, eftersom många stod inför att se 
över uppvärmningssystemen i sina hus.

Fjärrvärmen från flis
Bengt och Elisabet bor på drygt 200 kvadratmeter fördelat på två 
plan. Deras årsförbrukning brukar landa på cirka 13 000 kWh och en 
kostnad på cirka 11 500 kronor, hushållselen oräknad.

– För oss är fjärrvärmen inte det billigaste alternativet, men nu 
betalar vi inte längre bara för värmen, utan också för tryggheten och 
bekvämligheten.

Bengt berättar att fjärrvärmekunderna i Leksand inte kommer 
riktigt lika billigt undan som de i Falun och Borlänge.
– Där byggdes fjärrvärmen ut betydligt tidigare än här i Leksand och 
i Borlänge har man tillgång till spillvärme från KP och SSAB. Här i 
Leksand är fjärrvärmenätet betydligt yngre, och fjärrvärmepannorna 
eldas bara med flis.
– Det känns bra att det bara behöver eldas på ett ställe i kommunen 
och att det som släpps ut i luften renas och i princip bara består av 
vattenånga, menar Bengt och Elisabet.

Nu hugger
Bengt bara när 
han har lust
Bengt och Elisabet Sellner har eldat med ved sedan de flyttade in 
i sitt egenhändigt ritade och byggda timmerhus på Sturbåtsvägen 
i Leksand. För sju år sedan anslöt de sig till fjärrvärmenätet.

Fjärrvärmen i Leksand
1980-talet Kommunen och Riksbyggens panncentral i simhallen eldades 
med flis och värmde upp de flesta fastigheter och hyreshus i centrala 
Leksand.

1990-talet Kommunen och Riksbyggen sålde sin anläggning till Dala 
Energi. En kulvert byggdes mellan vårdcentralen och Dala Energis 
nät. Dala Energi tog över vårdcentralens panncentral. Några villor på 
Hagagatan anslöts till fjärrvärmenätet.

Slutet av 1990-talet Planerades det för en utbyggnad vid simhallen. 
Grannarna var skeptiska. Ny fjärrvärmecentral byggdes slutligen på 
Limhagen. Samtidigt med kulverten byggdes en gång- och cykelväg. 
Många villaägare på Gamla Kärringberget behövde byta ut sina 
oljepannor och anslöt sig till fjärrvärmenätet.

2009/2010 Leksands Strand byggdes och anslöts till fjärrvärmenätet. Fler 
hyreshus anslöts samt friidrottsarenan vid Lugnet inklusive Tegera Arena.

Idag Enstaka villor ansluts – om det samtidigt finns underlag att ansluta 
fler i samma område. Dessutom möjliggörs anslutning av nybyggnationer 
som ligger i anslutning till befintligt kulvertnät.

BENGT SELLNER ÄLSKAR ARBETET MED SIN VED. MED FJÄRRVÄRME 
I HUSET HAR ARBETET FÖRVANDLATS TILL EN HOBBY.

TEXT:  EWA BROBÄCK 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

Bor du i Leksand eller Insjön? 
Då kan du ansöka om fjärrvärme.

• Dala Energi Värme levererar fjärrvärme till industrifastigheter,   
 flerfamiljshus, förvaltningslokaler, skolor och småhus 
 i Leksand och Insjön. 
• Produktionen av fjärrvärme sker till 99 % med biobränsle från   
 Dalarnas skogar. 
• Dala Energis fjärrvärme produceras av biobränsle i form av flis   
 från sågverk och rester från skogsavverkning. 
• Dala Energi säljer värme till kunder i Leksand och Insjön. 
 I Insjön ägs anläggningen som producerar värmen  gemensamt   
 med Bergkvistsågen, i ett bolag som heter BioDal. I Leksand 
 äger Dala Energi hela produktionsanläggningen.
•  Dala Energi erbjuder serviceavtal, jourberedskap och andra   
 tjänster för trygghet och driftsäkerhet.

Visste du att?
Produktionen av Dala Energis fjärrvärme sker till 99 % 

med biobränsle från Dalarnas skogar.
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På visit i Gagnef

BYTER EN ARENA 
MOT ARTON HÅL
Efter fyra framgångsrika år som klubbchef för Gagnefs golfklubb slutar 
Benny Astor. Hans efterträdare blir Mikael Norman, som närmast 
kommer från Leksands IF där han har varit försäljningschef i sex år.
– Det har varit tuffa men roliga år. Jag har byggt ett starkt nätverk och 
fina relationer med många kunder, summerar han tiden som ligger 
bakom. 

Det är en kulen dag i december och sommaren känns avlägsnare 
än någonsin när Synergi träffar Mikael. Vad gör man egentligen som 
klubbchef och vd mitt i vintern, när snön ligger vit på greenen?
– Att vara ansvarig för en sådan här verksamhet handlar om att jaga 
pengar och kostnader, det vet jag sedan tidigare, så det första jag har 
att göra är att börja ta kontakt med våra sponsorer.

Dessutom, berättar Mikael, måste han hitta en ny restaurangchef 
samt restaurang- och banpersonal innan säsongen drar igång.
– Den som är intresserad får gärna höra av sig till mig, tipsar han.

”Fawlty Towers” i Karlshamn 
Mikael har själv ett förflutet som aktiv inom hockeyn, bland annat 
spelade han i Borlänge och Mörrum, men han har också jobbat som 
tränare, klubbchef och sportchef, bland annat för Mörrum Hockey. 
Under fem år drev han hotell och restaurang utanför Karlshamn.
– Eftersom jag också bodde i hotellbyggnaden gick allt i ett, både jobb 
och fritid. Det var Fawlty Towers på riktigt och jag var Basil, summerar 
han med ett skratt.

Sommaren 2016 tillbringade han ofta och gärna på Gagnefs 
golfbana, utan att ha en tanke på att det skulle bli hans nya arbetsplats.
– Jag har 18 i handicap så jag spelar väl inte jättebra, men nu ska det 
bli ändring på det. Det blir att boka upp några lektioner med vår pro 
Ronny Malmlöf tidigt i vår, säger han beslutsamt. 

Dalarnas vackraste golfbana
Trots att Mikael inte har hunnit tillträda officiellt när intervjun äger 
rum talar han sig varm för sin nya arbetsplats. Det är Dalarnas 
vackraste golfbana, säger han bestämt och visar en bild på sin 
mobiltelefon. 
– Miljön är fantastisk och banan blir bättre och bättre för varje år, 
och alla som jobbar gör ett jättejobb, både anställda och de ideella 
krafterna. 

Och visst är det vackert; den ljus- och mörkgröna banan ligger 
på en halvö som den djupblåa Västerdalälven rundar mjukt. Mikael 
framhåller också att det både är enkelt och billigt att golfa i Gagnef.
– Vi har ungefär 750 medlemmar, och vi vill gärna bli några fler, men 
heller inte för många, eftersom vi vill kunna behålla den familjära 
känslan i klubben och att det fortfarande ska vara relativt enkelt att 
komma ut och spela. Kanske ska vi sätta ett tak på 800 medlemmar, 

då tror jag klubben skulle må ganska bra och medlemmarna skulle få 
spela mycket golf.

Han avfärdar också att det är dyrt att hålla på med golf. I alla fall i 
Gagnef, där vi som bor här är kända för att vara lite ”försiktiga” med 
pengar ...
– Man kan ta grönt kort under ett veckoslut för 2 500 kronor, 1 500 kr för 
juniorer, och då ingår medlemsavgiften och spelrätten för ett helt år, 
understryker han.

Kurser och tävlingar i vår
Sommaren 2017, hur kommer den att se ut? Mikael berättar att hans 
ambition inte är att gå in och göra revolution, utan att jobba varsamt 

med helheten. Behålla och skaffa fler sponsorer, skapa en ekonomi så 
att klubben ska kunna utveckla verksamheten och banan över tid.
– Jag vill också föra en dialog med medlemmarna; vad vill de göra med 
sin bana? De måste få vara delaktiga eftersom detta är något vi ska 
jobba med tillsammans, understryker Mikael.

Det som ligger närmast i ”pipen” är golfens dag som arrangeras på 
golfbanor i hela Sverige den 20 maj.
– Jag vill också ordna tävlingar och andra event när jag har kommit 
igång och blivit lite varm i kläderna. Nybörjarkurser ska vi också 
ordna under våren, lovar han.
Restaurangen kommer självklart vara öppen alla dagar under säsong.
– Det ska vara enkelt och trevligt för alla att komma hit, även för 
människor som inte spelar golf. Miljön är ju fantastisk och jag hoppas 
att vi ska hitta en riktigt bra restauratör, eftersom klubbhuset – 
nittonde hålet – är ett viktigt inslag på en golfbana.

MIKAEL NORMAN, NY KLUBB CHEF O CH VD FÖR GAGNEFS GOLFKLUBB, 
HAR VARIT FÖRSÄLJNINGSCHEF I  LEKSANDS IF.  NU VÄNTAR HAN 
IVRIGT PÅ AT T GOLFSÄSONGEN SKA DR A IGÅNG.

TEXT:  EWA BROBÄCK 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

Den 1 januari blev Mikael Norman klubbchef och vd för Gagnefs golfklubb. Nu ser han fram emot att säsongen 
ska dra igång. – Jag har jobbat med föreningsliv och idrottsklubbar i hela mitt liv. Nu ska det bli roligt att lära 
mig en helt ny sport och en ny verksamhet.
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På visit i Säter

Det är 
super-
viktigt 
att ha 
en plan
Jakten på Dalarnas framtid har  
börjat. Sedan våren 2015 reser  
två kommunikatörer runt 
i Dalaskolorna för att prata 
arbetsmarknadskunskap. 
– Vi motiverar och inspirerar 
eleverna och deras föräldrar 
att göra medvetna studie- och 
yrkesval, säger Pierre Mörk 
på Falun Borlänge-regionen.

Bristen på arbetskraft som har ”rätt” kompetens 
gör det svårt för privata företag och offentliga 
organisationer att rekrytera personal. Samtidigt 
är det svårt för många unga att hitta jobb, 
eftersom de saknar relevant utbildning och/
eller erfarenhet.
– Än så länge är läget inte akut för oss på Dala 
Energi, men vi är medvetna om att vi måste 
börja se om vårt hus, säger Camilla Ollas 
Hampus, HR-chef på Dala Energi.

Det är alltså mot denna bakgrund som 
Dala Energi, tillsammans med ett 40-tal 
andra företag och kommuner, har anslutit sig 
till konceptet Arbetsmarknadskunskap som 
drivs av Falun Borlänge-regionen. 

Arbetsgivarnas röst
Företagen själva har av förklarliga skäl varken 
tid eller råd att åka runt i skolorna och prata 
med eleverna. Istället är det de två experterna 
Pierre Mörk och Ingrid Saksvik som har 
fått uppgiften att vara arbetsgivarnas röst. 
Syftet är att eleverna ska få en tydligare bild 
av vad som kommer att förväntas av dem på 
arbetsmarknaden.
– Vi försöker inte slå ner deras drömmar, utan 
vi vill ge dem kunskap och bidra till att göra 
dem nyfikna och rustade, berättar Pierre.

Han understryker att föräldrarna har ett 
större inflytande över elevernas studie- och 

yrkesval än de kanske själva – och deras barn
– inser. Därför är det viktigt att föräldrarna 
rustar sig och tar ett större ansvar.
– Men det är helt okej att känna sig osäker som 
förälder och att inte veta. Det man däremot 
kan göra är att vara nyfiken tillsammans med 
sin tonåring, säger Pierre. 

Pluggar och jobbar extra
På Dahlandergymnasiet i Säter går Emma 
Westerhagen och Shukri Hassan sista året på 
omvårdnadsprogrammet. I december träffade 
de Pierre och Ingrid för andra gången. De 
hade även en lektion tillsammans med dem 
förra året, när de gick i tvåan. Tjejerna är 
mycket målinriktade och har framtiden 
tydligt utstakad. Emma vill bli ambulans-
sjuksköterska, men först vill hon jobba med 
akutsjukvård som undersköterska. Hon tänker 
även satsa på att göra lumpen efter skolan för 
att sedan bli militärsjukvårdare eller soldat 
inom hemvärnet. 
– Jag vill göra en insats för samhället. 
Shukri utbildar sig inom psykiatri, men har 
siktet inställt på att bli socionom.
– När Pierre och Ingrid var här berättade de 
att det är viktigt att vi började tänka på vad vi 
vill jobba med i framtiden och att vi måste se 
till att gå klart gymnasiet, berättar de.
Både Emma och Shukri gör praktik under 

TEXT:  EWA BROBÄCK 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

utbildningstiden och passar även på att arbeta 
extra när möjlighet ges. Båda två vet att de 
kommer att vara efterfrågade på arbets-
marknaden när terminen är slut. För både 
Emma och Shukri kommer inspirationen till 
yrkesvalen hemifrån. Shukris mamma var 
barnmorska i hemlandet, Emmas mamma är 
undersköterska.
– Vi pratar mycket om framtiden med våra 
föräldrar, men också med kompisarna, 
berättar de.

Projektledare och distributionselektriker
Även inom tekniska yrken är behovet av 
arbetskraft skriande i Dalarna. På Dala Energi 
kommer man framför allt att fråga efter 
projektledare, projektörer och distributions-
elektriker de kommande åren.
– Men vi pratar inte om enskilda företag när vi 
är ute i skolorna, vi berättar mer övergripande. 
Men om vi besöker en utbildning inom 
exempelvis el och energi, då blir det naturligt 
att prata om hur det ser ut i företag som Dala 
Energi, förklarar Pierre.

Pierre och hans kollega Ingrid har träffat 
drygt 11 000 elever i tio Dalakommuner 
sedan Arbetsmarknadskunskap drog igång i 
Dalarna för två år sedan. 
– Vi har fått jättemycket positiv återkoppling, 
inte bara från elever och föräldrar, utan också 

från företagen och skolorna. Det är viktigt att 
det kommer in vuxna utifrån som säger samma 
saker som lärarna, fast på ett annorlunda, och 
kanske lite mer provocerande, sätt.

EMMA WESTERHAGEN O CH SHUKRI HASSAN VET EX AKT  
VAD DE SKA GÖR A EFTER GYMNASIET.  DE HAR EN PL AN.

PIERRE MÖRK PÅ FALUN B ORL ÄNGE-REGIONEN ÄR ARBET SGIVARNAS RÖST 
I  KL ASSRUMMEN RUNT OM I  DAL ARNA.

Bristyrken 2016• Undersköterskor• Sjuksköterskor• Psykologer• Läkare
• Lastbilsmekaniker• Kockar

• Gymnasielärare  i naturvetenskapliga  ämnen
• Förskollärare• Civilingenjörer,  olika inriktningar• Barnmorskor

(Källa: Region Dalarna)

Arbetsmarknadskunskap behövs
• Cirka 14 % av eleverna som lämnar
 grundskolan är inte behöriga till gymnasiet.
• Cirka 30 % av gymnasieeleverna fixar inte 
 sin examen på tre år.
• Ungdomsarbetslösheten ligger f.n. på 12,1 %
• Eleverna som Pierre och Ingrid möter 
 känner till 30-50 yrken. I Sverige finns 
 8 737 yrken, enligt SCB.

Öka dina jobbchanser
• Yrkesutbildning, högskolestudier eller 
 arbetslivserfarenhet ger bättre chanser 
 till jobb. 
• Arbetsuppgifter som inte kräver någon 
 utbildning eller erfarenhet blir allt färre. 
• På hela arbetsmarknaden i länet önskar 
 en femtedel av arbetsgivarna att de nya 
 arbetstagarna ska ha en högre utbildning.
• Dina möjligheter till jobb ökar om du har 
 körkort och till och med tillgång till egen bil. 
• Jobbmöjligheterna ökar om du har 
 yrkesbevis och utbildningar som krävs, 
 exempelvis YKB och ADR inom transport.
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Från kontoret i Borlänge levereras bredband 
och IP-telefoni till kunder i hela Dalarna, och 
företaget finns med när det byggs fibernät i 
Leksand, Rättvik, Gagnef och Säter.
– Vår styrka är att erbjuda väldigt bra support 
jämfört med de stora jättarna som inte finns på 
plats. Vi kan åka hem till kunder och kunderna 
kan även komma till vårt kontor och ställa 
frågor och känna på prylarna som installeras 
i huset. Det blir en hel del sladdar och många 
kunder känner sig osäkra på hur de ska 
anslutas säger Kjell Andersson, vd på företaget.

Stabil tillväxt år från år
Bredbandstjänster i Dalarna firar tioårs-
jubileum under 2017 och företaget har ökat 
omsättningen med 25-30 % varje år de senaste 
fem åren.
– Vi anställde en supporttekniker från Leksand 
förra året och nu i februari kommer vi att 
anställa Maria från Rättvik som har varit 
vikarie för Ingela på ekonomiavdelningen. 
Ingela kommer tillbaka nu efter ett års barn-
ledighet. Så då har vi fyra anställda. Under 2017 
ska även en tjänst som IT-säljare tillsättas, allt 

IT System i Dalarna är en lokal tjänsteleverantör 
med kontor i Leksand. Med 8 anställda bygger 
företaget infrastruktur med servrar och nät-
verk, samt hjälper till med drift, service och 
underhåll. Bredbandstjänster och telefoni 
erbjuder man via tjänsteportalen Zmarket.
– Vi har runt 1 000 kunder på bredband, 
berättar Magnus Karlsson, vd. Vi har även 
installerat och sköter driften av en bra bit över 
100 radiolänkar för trådlös kommunikation, 
där det saknas fiber.

På FMV i Enköping arbetar ytterligare 6 
anställda med Försvarets kommunikations-
lösningar.

Många placerar boxen fel
Fiberanslutna hus och fastigheter har en så 
kallad mediabox installerad. Magnus Karlsson 
och teknikern Simon Jones förklarar att boxen 
bör vara centralt placerad och att man ska 
undvika källare, vindar och såklart badrum där 

den i vissa extrema fall blivit placerad.
– Många kunder har mediaboxen placerad på fel 
ställe beroende på att fiberkabeln oftast dras in i 
huset vid närmaste punkten från tomtgränsen. 
Eftersom alla tjänster utgår från boxen måste 
man då ofta dra onödigt många nätverkskablar 
till olika rum, med separat kabeldragning till 
varje TV. Om man kopplar in en trådlös router 
för datorer, surfplattor och mobiler bör man 
även tänka på att signalerna dämpas av väggar 
och eventuell installation för golvvärme.

Nära till support
Magnus Karlsson framhåller fördelarna med att 
välja en lokal leverantör.
– Vi har ett nära samarbete med Dala Energi 
och kommunikationsoperatören Zitius och 
känner därför väl till det lokala fibernätet. 
Hos oss är det sällan telefonkö och det är 
alltid en tekniker som svarar. Därför får du 
rätt svar direkt.

Tjänster och support nära

Planera din 
fiberanslutning

för att kunna hålla hög service till våra kunder.
Utöver bredband, telefoni, webb- och 

mejltjänster levereras också ”hosting” i egen 
serverhall i Borlänge, något som främst 
nyttjas av företag. Sedan september 2015 har 
Bredbandstjänster i Dalarna även hand om ett 
antal ADSL-noder som skulle läggas ned, det 
vill säga bredband via fasta telefonnätet.
– Ja, det gäller bland annat byarna Vikarbyn, 
Backa, Furudal, Lerviken och Rasjön och 
sträcker sig fram till hösten 2018. Vi gör det 
här för att kunderna inte ska behöva vara utan 
bredband innan Dala Energi kommer med 
fiber, berättar Kjell.

Möter en digital framtid
På Bredbandstjänster i Dalarna möter man  
digitala utvecklingen, och lyssnar på kund-
ernas behov. Exempelvis erbjuder man nu 
e-faktura som alternativ till autogiro eller 
mejlfaktura, samt rutavdrag vid installation. 
Kjell Andersson framhåller att omtanken inte 
bara gäller kunderna.
– Vi tänker också på miljön och försöker 
undvika att skicka brev.

Vad händer när fiberavtalet är påskrivet?

– Vi bygger stamnät, områdesnät och trans-
mission till husen samt driftsätter aktiv 
utrustning – i stort sett allt från första spadtag 
tills kunden kan titta på digital-TV, berättar 
Jonas Björklund och Mattiaz Ullström.

DalaLink sköter mycket av projekteringen 
tillsammans med berörda hus- och fastighets-
ägare, inklusive hur schaktningen på tomten 
ska ske. I uppdraget från Dala Energi ingår 
att göra en så kallad avlämningspunkt, vilket 
oftast är mediaboxen där alla signaler samlas. 
Jonas och Mattiaz framhåller hur viktigt det 
är att välja rätt plats för monteringen.
– Det är svårt för oss att bestämma en lämplig 
placering så det är bra om kunden har tänkt 
igenom hur fiberanslutningen ska användas. 
Om kunden har ADSL idag kan det vara 
lämpligt att montera mediaboxen på samma 
ställe så man kan utnyttja det befintliga 
husnätverket. Det är även bra om kunden vet 
var befintliga kablar finns i marken, exempelvis 
gräsklipparkabel och elkabel till uthus.

Snart dags att gräva igen
DalaLink är inne på ett tidigt stadium och 
jobbar ofta med stora projekt, men gör även 

enstaka anslutningar och efteranslutningar. 
I många fall har DalaLink totalentreprenad 
för projekten. Alla schaktarbeten hyrs dock 
in från underleverantörer, säger Jonas och 
Mattiaz.
– Vi tar hand om allting och har mest jobb 
i fjärde kvartalet, sedan är det lugnare under 
vintern. Nu under våren tar det fart igen och 
vi börjar gräva i april. Det har varit mycket 
under jobb under 2016 och vi räknar med 
minst samma tryck under 2017.

Fiber:
Här är vi 
på gång 
Säter:
Backa Gustafs, Burhagen, Dalkarlsnäs, 
Daniels Hage, Maggsta, Enbacka
Gustafs Sjöstaden, Kykrberget Stora 
Skedvi, Mora By, Naglarby, Storhaga, 
Gruvby, Solvarbo, Våbäck Gustafs, 
Åsen

Gagnef:
Bodarna, Myrheden , Brötjärna
Bäsna Etapp 1, Bäsna etapp 2, Djurås 
City, Djurås Färjbacken, Ersholen,
Gagnef kyrkby etapp 2, Gagnef kyrkby 
etapp 3, Nedre & Övre Tjärna , Gärde 
Övre gårdarna, 

Leksand:
Centrala Insjön, Centrala Leksand,
Djura, G:a Käringberget, Gamla 
Källberget, Grytnäs, Sundsnäs,
Hagbacken-Gläntan, Heden, Skålhol
Holsåkern, Hälla, Romma, 
Häradsbygden, Karlsarvet, 
Knippboheden, Laknäs, Sätra, Brenäs,
Leksbod, Lugnet- Barkdal, Norr 
Bergsäng, Nya Käringberget, Plintsberg 
Södra, Plintsberg Tällberg, Styrsjöbo,
Tibble, Lycka, Ullvi skola, Tunsta,
Västanvik, Yttermo, Ytteråkerö,
Åkersbodarna, Hästberg, Övermo,
Brändan Hedby

Rättvik:
Born, Centrala Rättvik, Gärdebyn
Ingels, Övre & Nedre Gärdsjö, Lerdal, 
Nyheden, Vikarbyn, Vålsveden, Västanå,
Sjurberg, Utby

Lägg märke till
Tjänsteportalen Qmarket har bytt 

namn till Zmarket. Du hittar den på 

dalaenergifibernat.zmarket.se

Tänk på!
• Kartlägg kablar på tomten, t.ex.  gräsklipparkabel eller elkabel till uthus.• Har du ADSL och befintligt fastighetsnät   idag kan det vara lämpligt att välja    samma plats.

• Tänk långsiktigt, du kanske vill riva en  vägg eller rusta inomhus.
• Väggar och golv stör signalerna  i trådlösa nätverk.

Förra året var året då antalet beställningar av fiberanslutning exploderade. DalaLinks åtta 
tekniker, projektledare och projektörer har nu fullt upp med att ansluta och driftsätta alla 
nya fiberkunder.

Stegen i ett fiberprojekt
• Förstudie/projektering
• Tillståndssökning hos myndigheter/
 upprättande av markavtal med 
 fastighetsägare
• Kundbesök/Tomtprojektering
• Schaktarbeten
• Fiberkabelblåsning
• Fibersvetsning i markskåp och 
 kopplingsstation
• Installation och driftsättning av kunder
• Dokumentation
• Slutbesiktning

Placeringen av mediaboxen är ett av de viktigaste 
besluten för en smidig fiberinstallation. Det börjar 
redan vid tomtgränsen och det gäller att tänka till 
innan. Hos tjänsteleverantören IT System i Dalarna 
vet man hur det ska gå till.

MAGNUS KARLSSON O CH HANS MEDARBETARE 
SVAR AR SNABBT PÅ TEKNISKA FR ÅGOR .

Har du fiber från Dala Energi och vill ha nära till support? Då finns ett flertal lokala 
tjänsteleverantörer som du hittar i tjänsteportalen Zmarket. Bredbandstjänster i Dalarna är 
en av dem – som gärna hälsar på när det behövs.
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Här är upplopp 
en vardagssak
Det är en gråkall vinterdag på Rättvikstravet. Prisade travtränaren och 
kusken Kajsa Frick dundrar fram med varmblodiga travaren Tide Water. 
Det pigga stoet andas i korta stötar och ånga stiger från den spänstiga 
kroppen när ekipaget susar förbi. En vanlig dag på jobbet på Stall Kajsa Frick.

TEXT:  MIKAEL GR ANLUND 
FOTO:  L ARS DAHLGREN
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Samtidigt som solen går ned med ett rödskimrande sken saktar Kajsa 
ner ekipaget och stannar längs långsidan.
– Tyckte du att det gick fort, frågar hon med ett leende. Det där gick 
högst 30 km/h, på tävling kör vi 50, säger hon och det är tydligt att hon 
gillar när det går undan.
Travhästen Tide Water är en av hästarna som är kopplad till Leksands 
IF i Rikstravet Team SHL, en tävling där hästintresserade kan köpa en 
andel och prova på att äga häst under en period.
Med 56 hästar i Rättvik har teamet på Stall Kajsa Frick fullt upp med 
träning och tävling. Men, underlaget på travbanan är inte optimalt för 
att träna hästar just nu, förklarar Kajsa.
– Det här är en uppbyggnadstid för oss, med många hästar i 
vinterträning. Vi vill ha snö så att vi kan mängdträna och köra på 
dem ordentligt med muskler. Men nu är det stenhårt ute, så det är en 
nackdel.

Intresse för både hästar och tävling
Inne i fikarummet i stallbyggnaden är det varmt och skönt, och Kajsa 
bjuder på färskbryggt kaffe. Hon berättar att yrkesvalet i stort sett var 
förutbestämt, med en pappa som är travtränare och en morbror som 
tidigare har varit det.
– Ja, jag är invuxen i det och ända sedan jag var liten har jag varit 
otroligt hästintresserad. Sedan är jag ju en tävlingsmänniska också, 
så det blev två saker som slogs ihop. Det finns ingenting bättre än 
när man har följt en häst hela livet, från inskolning och inkörning till 
tävling. Att sedan få vinna med den hästen, det är en otrolig känsla.
Att arbeta på ett stall är fritt men med mycket att göra,  dagarna blir 
ofta långa.
– En vanlig fredag brukar det vara tävlingar i Romme på kvällen. Då 
börjar vi halv sju på morgonen med att ge hästarna mat, tar tempen 
och kontrollerar att ingen är sjuk. Sedan släpper vi ut dem i hagen och 

gör rent i boxarna. Vid halv nio brukar vi komma ut på banan och kör 
fram till halv ett innan det är klart med körning. 
– Sedan är det lunch en halvtimma, det brukar inte bli mer. Efter det 
är det vidgörning, då kontrollerar vi hästen efter körningen så att det 
inte finns några tjocka ben eller svullnader. Vid tretiden transporterar 
vi hästarna till Romme, sedan är det fullt upp med värmning av hästar 
och olika tävlingslopp. Kvällen slutar vid halv tolv och förhoppningsvis 
har det gått bra, så man kan känna sig nöjd.
Teamet ser olika ut beroende på hur många hästar som startar. Om 
det är fyra hästar brukar ett par av hästskötarna från stallet åka med.
Dörren till fikarummet öppnas och in kliver en av dem, Ibrahim, med 
en tårtkartong i handen. Han fyller år, och Kajsa passar på att lyfta 
fram sina medarbetares betydelse för stallet.
– I en sådan här liten bygd är det otroligt svårt att hitta personal som 
brinner för det. Men jag är jättetacksam för att jag har hittat så bra 
människor, utan dem skulle det inte gå. De har ett otroligt intresse för 
hästen och det är a och o, säger hon nöjt.

Driva stall är ett helt företag
Livet som travtränare och egenföretagare handlar om så mycket 
mer än att bara träna häst, inte minst kontakter med veterinärer och 
kunder, det vill säga hästägarna, berättar Kajsa.
– För 1,5 år sedan hade jag 20 hästar, nu har jag mer än dubbelt så 
många. Då gäller det att få med hela organisationen så att vi strävar 
åt samma håll. Det finns en del att utveckla som ledare, men jag är 
lyckligt lottad och min sambo hjälper till med både pappersarbete och 
annat.
– Förra året var inte det bästa, med så många hästar vi har i träning.  
Jag tror att vi har lite växtvärk och hoppas att 2017 blir året då 
pusselbitarna läggs på plats och att det släpper ordentligt. Det ska bli 
mycket spännande.

Kontakten med hästägarna är mycket viktig och något som Kajsa 
månar mycket om.
– En del kommer hit med en morotspåse bara för att få hälsa på hästen 
och känna samhörigheten. Det är det som ägarna tycker är otroligt 
roligt med oss lite mindre tränare som håller till på landsbygden. 
Det blir ju en helt annan gemenskap tror jag, med hästen, tränaren, 
skötaren och alla runt omkring.
– Matchning är jättesvårt på hästar, man försöker matcha dem på 
bästa sätt, alltså välja passande lopp. Vissa kanske ska ha tre veckors 
återhämtning medan andra mår bäst om de får starta med 10-14 
dagars mellanrum. En del ägare trycker på och säger ”nu måste vi 
starta”, men hästen kanske inte är färdig för tävling och kan bli bättre 
om man väntar lite och bygger upp den. Då tar vi en diskussion men 
det är jag som tar det slutliga beslutet. Ibland har hästen tränat otroligt 
starkt inför starten, sedan levererar den inte som man har tänkt sig. 
Det är frustrerande, då kliar man sig i huvudet och blir gråhårigare 
och gråhårigare, skrattar Kajsa.

Kräver otroligt tålamod
Går det att träna en dålig häst till att bli bäst? Hur mycket av 
framgången beror på tränaren och kusken? Kajsa funderar lite innan 
hon svarar.
– Hästen måste ha anlag, det är inte alla som är tävlingsindivider 
och har tävlingsinstinkten. De kan vara hur bra som helst när det 
är träning, men när det blir tävling fungerar ingenting. Många har 
fysiken, men om inte huvudet hänger med är det otroligt svårt att få 
till det. Då är det bättre med hästarna som man måste balansera för att 
hitta tekniken, men som har huvudet med sig.
– Som travtränare och kusk måste du nog ha ett otroligt tålamod så att 
du inte jäktar på en individ som inte är klar. Du behöver ha känslan 
för djuret, att hästen kan prestera på topp. Det tror jag är största 
egenskapen.
– När du tävlar behöver du ha ett samspel med hästen, känna hästens 
egenskaper och köra därefter. En del kuskar har ”det” och en del har 
det inte, så är det bara. Sedan är det så att ju mer du kör desto mer 

erfarenhet får du. Ibland känner man kraften direkt, att det här vinner 
jag. Det kan hända på upploppet men det kan också avgöras direkt 
från start. Jag känner också direkt om jag gör ett misstag och sitter 
med alla krafter i hästen kvar, då gäller det att chansa på att få en lucka, 
att ha den turen.
– Innan varje lopp läser jag på och försöker göra en bild av hur det ska 
köras. Man vet ungefär hur startsnabba hästarna är, vilka som gillar 
att gå i ledning eller vilka som helst vill ha ett rygglopp. Men sedan 
kanske det inte blir så ändå, man måste ha många planer. 

Idag kan alla äga en andel i en travhäst
– Det är otroligt roligt att äga häst, säger Kajsa och brister ut i ett 

skratt. Det är gemenskapen med att äga häst och få uppleva så mycket 
mer än tävling. Andelshästägandet i travet har ju blivit jättestort och 
när det är många delägare på en häst behöver det inte kosta så mycket. 
Sedan kommer spänningen och upplevelsen när det är tävling.

Det roligaste minnet från travbanorna hoppas Kajsa att hon 
fortfarande har framför sig, men det saknas inte glädjeämnen i 
karriären.
– Det roligaste hittills var när jag vann ett lopp med min häst B.W.L. 
Champion under en Elitlopps-söndag. Det var inte själva Elitloppet, 
men ändå en otroligt häftig känsla att få segerdefilera inför så stor 
publik.

På väggen i fikarummet hänger en inramad teckning med Kajsa 
i tävlingsdräkt, en present hon fick på sin 30-årsdag. I en pratbubbla 
kan man läsa ”En dag ska jag vinna Prix d’Amérique och Elitloppet”. 
Kajsa ler när hon tittar på tavlan.
– Det vore en höjdare.

Jag är jättetacksam för 
att jag har hittat så bra 
människor till stallet, utan 
dem skulle det inte gå.”

KAJSA LYFTER FR AM HUR VIKTIGT DET ÄR MED BR A 
MEDARBETARE NÄR MAN DRIVER ET T PROFESSIONELLT STALL.

DET ÄR OTROLIGT ROLIGT AT T ÄGA HÄST,  INT YGAR KAJSA
O CH TIPSAR OM ANDELSÄGANDE.

Visste du att?

När Dalatravet Rättvik arrangerar Marknadsloppet 5 maj 

körs ett av loppen i Dala Energis namn.

”Det roligaste hittills var när 
jag vann ett lopp med min häst 
B.W.L. Champion under en 
Elitlopps-söndag.”
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Fågelvägen är avståndet bara 4,5 kilometer. Men spänner du på dig 
längdskidorna kan du få en tur på sammanlagt tre mil. Lagom till 
sportlovet 2013 blev spåret, 16 kilometer enkel väg, som binder 
samman Granberget och Källan klart. Det var skidklubben Leksand 
och kommunen som med hjälp av roddarklubben Brudpiga – och 
ekonomiskt stöd från Dala Energi – lyckades förverkligade idén 
att knyta samman två av kommunens längdskidspår. Dala Energi 
har främst bidragit till att binda ihop de båda skidspåren med 
varandra; från Källan till Västanviks Folkhögskola. 
– Vi har flyttat bergsstag för stolpar och röjt linjegatan samt lagt 
pengar till markarbete för att skidspåret skulle kunna komma fram, 
berättar Maria Michels Staffas, kommunikatör på Dala Energi.  

Utmed spåret finns skyltar som varnar för branta backar, men 
har man baskunskaper i skidåkning så ska det inte vara några 
problem att ta sig fram i spåret. 

Vintern 2015 fick området runt Granberget dessutom tillgång 
till wifi (trådlöst nätverk), tack vare Dala Energi. Tillsammans med 
ytterligare utvecklingsinsatser har besökssiffrorna i backen ökat, 
säsongen 2016 blev ett rekordår.

Man kan även hoppa på spåret vid Leksands Ridklubb och vid 
Västanviks Folkhögskola. Spåret underhålls av Leksands kommun, 
Leksand Fritid. 

Åkningen utvecklas  
– på längden och på tvären 

– Tack vare lite hjälp från Dala Energi kan barnen ha det kul på 
isen, fast det är kôlsvart ute. Det säger Thomas Gudmundsson, en 
av entusiasterna som har sett till att ”Laxrinken” i Nedre Åkerö 
i Leksand har återfått sin forna glans. Laxrinken var tidigare en 
populär vintrig samlingsplats för byns barn och ungdomar. Men 
åren gick och underhållet blev eftersatt, tills Thomas och hans 
vapendragare Sören Holmberg bestämde sig för att kavla upp 
ärmarna. Lokala företag ställde upp med byggmaterial och Dala 
Energi såg till att en stolpe med tre stora LED-lampor kom på 
plats. I januari 2016 kunde den nygamla hockeyplanen börja 
användas igen.
– Vi har också fått hjälp av några familjer som har varit med och 
byggt sargen runt planen.

Thomas, som själv har haft en ”hockeykille” i familjen brinner 
så klart för att barnen i byn ska ha tillgång till åkis på nära håll.
– Men det är viktigast att de har det roligt på isen, att de kommer 
ut och rör på sig, understryker han.

LEK, BUS 
OCH HOCKEY 
– fast det är kôlsvart ute

Snabbladdningsstationen för elbilar i centrala 
Rättvik invigdes i samband med midsommar-
helgen. Den 19 november fick Dala Energi ta 
emot utmärkelsen ”Årets laddplats 2016”* i 
samband med eCar Expo i Stockholm. Hög 
effekt, perfekt läge och väderskydd var faktorer 
som bidrog till segern.
– Vi är jätteglada för det här. Hela processen, 
från start till drifttagning, har varit en tuff 
utmaning, säger Robert Nilsson, arbetschef på 
Dala Energi.

Han berättar att Dala Energi har jobbat 
aktivt med laddinfrastrukturfrågan en längre 
tid tillsammans med Malungs Elnät och 
Dalakraft.  
– Vi har hämtat information och input från 
olika workshops och seminarier runt om i 
landet, men vi har även sneglat på projekt 
utomlands, fortsätter han.

Projektgruppen har också samarbetat med 
kommunerna i Leksand och Rättvik samt med 
Bilkompaniet i Leksand gällande placering av 
stationerna.

Ur nomineringen: Dala Energis snabbladdare 
i Rättvik kan tack vare sin effekt på 100 kW 
ladda upp till tre elbilar samtidigt, vilket mini-
merar risken för laddkö när elbilarna blir fler på 
vägarna. 

* Det är användare/brukare som nominerar, 
och föreningen Elbil Sverige och tidningen 
Elbilen i Sverige som utser vinnaren.

”ÅRETS LADDPLATS 2016” 
FINNS I RÄTTVIK

ETT NYARE OCH SÄKRARE ELNÄT

Förra året lanserade elnätsföretaget Ellevio sin största satsning 
någonsin. Elnätet i Dalarna ska vädersäkras och moderniseras, och 
kapaciteten ska ökas. Totalt handlar det om investeringar på cirka 600 
miljoner fram till 2019. I förhållande till sin storlek satsar även Dala 
Energi enorma summor för att elen ska fungera även i framtiden.
– Vissa av våra anläggningar är gemensamma med Ellevio och vi 
gör därför saminvesteringar i vissa projekt. Samtidigt fortsätter vi att 
vädersäkra våra egna anläggningar och strävar efter projekt där vi kan 
förlägga fiber och elnät på samma gång. Vi samverkar även med andra 
företag, bland andra Malungs Elverk och nätverket Elinorr, säger Lars-
Erik Löf , ansvarig för nätutveckling och teknik på Dala Energi.
– Det är en väldigt spännande resa i perspektivet att ersätta gammalt 
med nytt, och att nätverka är viktigt för att klara det som komma skall.

Fördubbling på två år
Dala Energi ökar nu investeringstakten från 35-40 till 70-75 miljoner, 
vilket är en fördubbling på två års sikt.
– En viktig del av arbetet är att göra nätutredningsplaner där vi 
försöker förstå samhällets krav och vart vi är på väg. Vi vill också 
vara med ur ett hållbarhetsperspektiv, bland annat genom utökad 
laddinfrastruktur och solceller för elproduktion och energilager i 
framtiden. Vi ser även ett ökat antal vindkraftanläggningar i vårt elnät. 
Vindkraftsatsningarna är beroende av ett starkare regionnät, vilket ägs 
av Ellevio, förklarar Lars-Erik.
– Den stora ökningen är ansträngande för hela organisationen och 
därför anställer vi många nya människor nu, där utmaningen är att 
hitta rätt kompetens.

Genom bra planering ska vädersäkring och andra arbeten ske så 
smidigt som möjligt, enligt Lars-Erik.
– Vårt mål är att bara gräva en gång.

Det investeras som aldrig förr i vårt elnät. Förnyelse och krav på
tillgänglighet är två drivande faktorer. Nu krävs stora insatser, när 
gammalt ska bli nytt.

DAL A ENERGIS VD BENGT ÖSTLING TAR EMOT 
UTMÄRKELSEN ”ÅRET S L ADDPL AT S 2016”.
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Du har väl också Dalakraft!

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

Den som känner sig hemma i Dalarna känner sig hemma hos 
oss och därför har vi kunder i hela Sverige. 

Här i Dalarna frodas ännu allmogetraditionen, hantverket och 
folkmusiken. Men Dalarna är också ett landskap av nytänkan-
de idrottsevenemang, vintersport, turism, exportindustri, teknisk 
spetskompetens, miljötänkande och nyfikenhet. Mångsidigheten 
och flexibiliteten är Dalarnas styrka.

Har du inte Dalakraft är du välkommen att ringa oss på 
0771 48 80 00.

Du har väl också Dalakraft!

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

Den som känner sig hemma i Dalarna känner sig hemma hos 
oss och därför har vi kunder i hela Sverige. 

Här i Dalarna frodas ännu allmogetraditionen, hantverket och 
folkmusiken. Men Dalarna är också ett landskap av nytänkan-
de idrottsevenemang, vintersport, turism, exportindustri, teknisk 
spetskompetens, miljötänkande och nyfikenhet. Mångsidigheten 
och flexibiliteten är Dalarnas styrka.

Har du inte Dalakraft är du välkommen att ringa oss på 
0771 48 80 00.

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.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/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
  
MINA SIDOR
minasidor.dalaenergi.se

Viktig information  
och telefonnummer

 Porto 
betalt
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