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Vi ökar 
takten, för 
din skull.
Ibland önskar jag att dygnet hade någon timme till, 
särskilt nu när hela vårt företag gör en fartfylld resa med 
stora förändringar längs vägen. Vi gör det för att möta 
framtidens krav och ständigt ökande förväntningar på 
oss som partner och leverantör. Med andra ord, vi gör 
det för dig. 

I det här numret av Synergi berättar vi om flera förändringar som vi 
redan genomfört och vad vi har framför oss. Ett exempel är det utökade 
samarbetet med Dalakraft som gjort det lättare att kontakta oss med 
frågor och andra ärenden. Tveka inte att höra av dig vid behov, du 
hittar all kontaktinformation på baksidan av tidningen.

Vår vd Bengt Östling passar på att uppmärksamma vår 120:e födelsedag 
samtidigt som han siar om framtiden för vårt bolag. Vår projektchef 
Rebecka Olsson berättar om en typisk dag på jobbet, och som vanligt 
besöker vi våra kommuner och lyfter fram vad som händer där. 

Vi bjuder också på ett reportage från Gagnef, där kulturarbetaren 
Anna Ihlis tolkar och tonsätter Erik Axel Karlfeldts dikter. En skiva 
och turné kommer under våren.

Hur rustad är du för ett bortfall av viktiga samhällsfunktioner? 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vill att svenska 
hushåll ska klara mat, vatten och värme på egen hand i minst 72 timmar. 
Vi tipsar om en bra ”krislåda”. 

Det blir allt enklare att köra elbil, även längre sträckor. I slutet av 
tidningen kan du läsa om hur vi bygger ut laddinfrastrukturen 
i Dalarna.

Under hösten lanserar vi även en ny hemsida som är bättre anpassad 
för mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Där blir det även lättare att 
följa fiberutbyggnaden i byarna.

Efter hektiska dagar är det viktigt att varva ner, med egna funderingar 
eller umgänge med familj och vänner. Eller bara landa i soffan med en 
tidning, till exempel Synergi. Trevlig läsning!
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VI SKA VARA PRISVÄRDA I 120 ÅR TILL
År 1897 – för 120 år sedan – registrerades nuvarande Dala Energi 
i Rättvik, Dalarnas län, som Nya Ickå Tullkvarns aktiebolag och då var 
ändamålet att idka kvarnrörelse och driva försäljning av spannmåls-
produkter. Drygt 10 år senare påbörjades en ny verksamhet i form av 
generering av elektrisk kraft i Nykvarn vattenkraftstation, och det har 
runnit mycket vatten under kvarnen sedan dess. 

Sverige spås bli kontantlöst före 2030. Storbritannien förbjuder 
försäljning av diesel- och bensinbilar från 2040 och Frankrike har tagit 
ett liknande beslut. Det är händelser som kan kännas som långt in 
i framtiden. Men har man väl bestämt sig brukar det gå ganska fort – 
det tog sex år från att förslaget att förbjuda glödlampor presenterades 
till att tillverkningen av dem förbjöds. När alla glödlampor är borta 
beräknas elanvändningen i Europa minska med 39 miljarder kilo-
wattimmar och i Sverige med 2 miljarder kilowattimmar per år. 
Sveriges minskning motsvarar årsförbrukningen för 700 000 elbilar.

Att köra bil på el och betala med kort eller Swish fungerar utmärkt 
redan idag. Men för att det ska fungera smärtfritt krävs ständig tillgång 
till el och internetuppkoppling – idag en självklarhet – vilket det också 
ska vara år 2017. Det är mer än 100 år sedan som krafttillgången från 
bygdens stora och små vattenkraftverk och utbyggda eldistributionsnät 
möjliggjorde att elkraften blev varje persons egendom för belysning, 
motordrift och uppvärmning. Man får nog gå tillbaka till 80-talet 
sedan man såg rubriken ”Strömavbrott gav babyboom” i någon av 
våra kvällstidningar (som också kom på kvällen). Elkraften var något 

exklusivt, idag är el och internet primära behov lika självklara som 
rent dricksvatten – och med all rätt accepteras inte störningar alls.
Att alltid ha tillgång till elnät och internetuppkoppling ska självklart 
vara prisvärt. Ständig tillgång till el kostar cirka 8 kr/dag, och internet 
cirka 7 kr/dag. Är det prisvärt? Man kan som exempel jämföra det med 
en lokal morgontidning som kostar 11 kr/dag, vatten cirka 16 kr/dag 
och tillgång till egen bil cirka 100 kr/dag.

Vår kommunikationslösning via fiber ska vara mer prisvärd än 
alternativen på marknaden, vilket innebär att den totala kostnaden för 
anslutningsavgift och tjänsteleverans under fastighetens livslängd ska 
vara mer prisvärd än våra konkurrenters lösningar, vilket den också är.

Vi ska sträva efter att distribuera el med hög tillförlitlighet, och lång-
siktigt hållbart. Vi ska ständigt förbättra oss för att leverera en av 
Sveriges mest prisvärda elnätstjänster.

Vi fortsätter att bygga ut fibernätet som är grunden för en bra internet-
uppkoppling och vi fortsätter att utveckla vårt elnät så att det ska 
klara framtidens krav – 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. För 2018 
innebär det att vi ser oförändrade priser för fiber och värme, men vi 
behöver justera elnätspriserna med cirka 1 kr/dag för att klara 
utvecklingen av framtidens elnät och leverera en kundupplevelse som 
är ”lite mer” – i 120 år till.

Kundservice växlar upp
Svar på alla dina frågor vid första kontakten, det är visionen för den nya 
och förbättrade kundservicen som lanserades 1 maj. Med generösare 
öppettider ökade även antalet samtal – och nöjda kunder – direkt.
 – Nu kan vi lösa alla ärenden vid ett och samma tillfälle och det 
upplevs mycket positivt av kunderna, säger Rita Adolfsen, ansvarig 
för marknad och försäljning på Dalakraft.
 – Vi ser fakturorna för kunder till både Dala Energi och Dalakraft 
och många blir förvånade och tacksamma när vi löser deras ärenden 
direkt. I framtiden kommer fakturorna dessutom att slås ihop, 
utlovar Rita.
Utöver el levererar Dalakraft även bredband via fiber och berörda 
kunder får redan idag kostnaden för el och bredband på samma faktura. 
Och, som sagt, i framtiden även nätavgifterna från Dala Energi.

 – Det är en stor fördel, samtidigt är vi tydliga med att kunderna är 
fria att välja andra leverantörer när det gäller bredband och elavtal, 
understryker Rita.
 – Samarbetet är även roligt för våra medarbetare, som utvecklar 
sin kompetens och lär sig nya saker. De svarar på runt 4 000 samtal 
i månaden, varav 80-90 % med svarstid inom en minut, och ansvarar 
även för kundärenden via chatt, mejl och sociala medier för båda 
bolagen, summerar Rita Adolfsen. 
Hon lyfter fram vikten av tillgäng-lighet och personlig service.
 – Hos oss är det människor som svarar, inget tonval för olika 
kundärenden.

Läs mer på dalaenergi.se/kontakt

Utökat samarbete med Dalakraft

Utökat 
samarbete 
ger ”lite mer”
Den 1 januari 2018 inför Dala Energi och Malungs Elverk en 
gemensam driftorganisation. Kundernas behov och framtida 
krav ligger bakom förändringen.

 – För att erbjuda våra kunder en trygg och säker elförsörjning nu 
och i framtiden behöver vi nätbolag samarbeta över gränserna. Det är 
viktigt att vi blir attraktivare som arbetsgivare, där vår egen och många 
andra branscher konkurrerar om kompetent personal. Genom att 
utöka vårt samarbete vill vi möta framtidens krav och vara ett nätbolag 
i tiden, berättar Kjell Jansson, vd för Malungs Elverk.
Bengt Östling, vd för Dala Energi, menar också att samverkan bidrar 
till att möta framtidens utmaningar.
 – Vi vill 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. Genom samarbetet skapar vi 
förutsättningar för fortsatt utveckling av vårt arbetssätt, effektivisering 
av driftprocesser och lösningar som ger våra kunder upplevelser som 
är ”lite mer”.

Vd Bengt Östling

VI VILL VARA ET T NÄTBOLAG I TIDEN SÄGER 
KJELL JANSSON, VD MALUNGS ELVERK.

FOTO:  PRESSBILD

FOTO:  PRESSBILD
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Det har gått ett drygt halvår sedan du 
började på Dala Energi i februari. 
Hur känns det?
 – Det har varit jättekul. Personligen är det 
något nytt och det är ett kul företag. Man är 
nära kunderna, vanliga människor som 
köper våra produkter och tjänster. Det har 
också varit utmanande och vissa gånger 
frustrerande och hektiskt. När grävsäsongen 
började i våras var det ett intensivt arbete med 
att få ihop planeringen med vem som skulle 
göra vad, och att ha allting på plats så att 
grävningen kunde sätta igång. Samtidigt 
behöver man hålla koll på ekonomin och 
kvaliteten på arbetet som utförs.

Hur gick det till när du fick jobbet 
som projektchef?
 – Jag hade arbetat med högspännings-
produkter på ABB i Ludvika i 8 år och kände 
att det var dags att prova något nytt. När jag 
hittade annonsen på Facebook sökte jag 
jobbet – och fick det. Det är mycket som är 
nytt och jag tycker om att lära mig nya saker.

Vilken är din roll som projektchef?
 – Min uppgift är att vara ansvarig för 
projektgruppen med projektledarna för de 
stora investeringsprojekten. I min organisation 
har jag sju interna medarbetare och fyra 
konsulter på heltid, dessutom finns ytterligare 
konsulter som utför arbete. Vi har även ansvar 
för enstaka, mindre anslutningar när kunder 
hör av sig och vill ha el eller fiber. När vi får ett 
investeringsbeslut från vår ledning tar vi fram 
en projektering och gör en plan för hur 
projektet ska genomföras. Det kan ta ganska 
lång tid att gå igenom allt.

Vilken är projektgruppens uppgift?
 – I projektgruppen samordnar vi alla 
projekt inom alla produktområden. Tidigare 
gjordes det för el, fiber och värme var för sig, 

men nu har vi en organisation där alla produkt-
områden hanteras tillsammans. Det är en 
viktig poäng att lyfta fram med vår verksamhet, 
att vi ser till att samförlägga projekt. När vi ska 
gräva ner fiberkabel ser vi över behovet av att 
uppgradera elnätet och gör det samtidigt. 
Det är verkligen en stor fördel att göra allt vid 
samma grävning. Ett plus är att vi får ett 
fräschare elnät lite snabbare, även om det blir 
lite mer tungrott eftersom planen för utbyte 
av elnät är en längre process.

Vilka andra resurser har ni till 
ert förfogande?
 – När det gäller resurser är vi alltid i en 
situation där vi konkurrerar med oss själva för 
att vi har så många projekt. Våra grävare och 
andra entreprenörer som vi använder har inte 
obegränsat med resurser. Bara att tillgodose 
vårt behov kan vara en utmaning för dem och 
jag tror den här situationen kommer att 
fortsätta under hösten.

Vad ser du som den största 
utmaningen framåt?
 – Den största utmaningen är att sy ihop nya 
organisationen och förbättra kommunika-
tionen till våra kunder. En viktig ingrediens är 
att vi har vuxit otroligt mycket och mängden 
investeringar har ökat. Vissa planer är prelimi-
nära och det kan hända saker så att man 
behöver omvärdera, men det är alltid bättre 
att ge ett tråkigt besked till kunderna än att 
inte säga något alls.

Hur vill du att kunderna ska uppfatta 
ert arbete på sikt?
 – Jag hoppas att de känner att vi är ett 
modernt företag som arbetar för sina kunder, 
att vi bryr oss om vad de tycker. Även om vi 
inte är i mål ännu, anstränger vi oss för att 
möta kundens förväntningar. Det gäller att få 
allt att fungera.

Gör verklighet 
av besluten

Rebecka Olsson – Projektchef Dala Energi

En typisk arbetsdag 
för Rebecka

06.30 
Väckarklockan ringer, 
frukost med familjen.

07.30
Kör barnen till förskolan och vidare till 
kontoret i Leksand alternativt Säter.

08.00
Börjar arbetsdagen med att kolla mejl 
och ta hand om det viktigaste först. 

08.30
Administrativa sysslor, godkänna 
fakturor med mera.

09.00
Dagens första möte: avdelningsmöte 
eller uppföljning med projektledare.

10.30
Möte med kollegor eller en extern 
aktör om något aktuellt problem.

12.00
Lunchpaus: egen lunch eller restaurang.

13.00
Möten med entreprenörer, 
avstämning i pågående projekt.

15.00
Eget arbete: hanterar kundärenden, 
följer upp projektekonomi, pratar 
med medarbetare, o.s.v.

16.30
Lämnar kontoret och passar på att göra 
några jobbsamtal i bilen på vägen hem.

17.00
Fixar mat, leker med barnen.

19.30
Lägger barnen och passar i bästa 
fall på att träna lite efter det.

22.30
Släcker sänglampan och säger god natt.

Rebecka Olsson kom till ett Dala Energi i stark förändring för 
att möta krav och förväntningar från kunder och omvärld. 
Hennes uppgift är att ansvara för utförandet av de investerings-
beslut som tas av ledning och styrgrupp – ett hektiskt och 
roligt arbete.TEXT:  MIKAEL GR ANLUND 

FOTO:  L ARS DAHLGREN
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Bufféskylt hamnade i media
I somras fick Stiftsgården mycket skriverier för en liten skylt vid sin 
egen lunchbuffé. Dalarnas tidningar, kvällspressen och norsk media 
skrev om tricket som minskade matsvinnet.
 – Ja, vi satte upp en skylt där vi skrev att man får ta så mycket mat 
man vill, men gärna äta upp allt, och en siffra på hur många kilo vi 
tvingades kasta dagen innan. Det uppskattades och vi fick till och med 
nya, nyfikna matgäster som ville komma och titta, berättar Matilda.
 – Vi har även ekologiskt kaffe och te, och komposterbara papp-
muggar. I den mån det går plockar vi blommor ute på gården istället 
för att åka och köpa. Alla små grejer som man kan tänka på hjälper till.
Anna-Lena fyller i och berättar hur man värnar om miljön.
 – Vi är KRAV-certifierade så vi försöker att handla närproducerat så 
mycket det går. På fredagar serverar vi en vegetarisk buffé med olika 
teman, det kan till exempel vara säsongsbetonat som svamp, eller med 
inspiration från olika länder.
 – De rätter som går bäst är husmanskost, som stekt strömming med 
potatismos. Vi lagar inte mer mat än det vi tror går åt och ibland tar 
populära rätter slut. Våra stammisar brukar hänga på låset för att få den 
mat de vill, tillägger Matilda med ett leende.

En gård öppen för alla
Stiftsgården är en alkoholfri anläggning och hit kommer många 
ungdomar för konfirmationsläger och andra aktiviteter. Det kanske är 
ett skäl till att verksamheten inte är så känd bland lokalbefolkningen.
 – Många som bor här i Rättvik säger att de inte har varit här. 
Men man kan komma hit och äta lunch, eller bara sitta i gräset. 
På sommaren har vi jättefina familjerum och man kan hyra kanoter, 
låna cyklar eller gå olika sträckor, det finns hur mycket som helst att 
göra. Vi finns också till för dem som inte har det så lätt och behöver 
få en paus, då kan man söka pengar ur en vistelsefond som vi har. 
Dessutom har vi konferenser och företagsmöten. Alla är välkomna 
oavsett religion och även om man är icke troende, säger Matilda. 
 – Det är verkligen öppet för alla.

Se bilder från årsstämman på baksidan av tidningen.

På visit i Rättvik En gård öppen för alla

 – Redan när vi fick förfrågan började vi fundera på hur vi skulle 
få ihop den personal som behövs. Vi har egen personal och extra-
personal, men det är inte så vanligt med stora bolagsstämmor och 
trerätters middag. Den varma maten ska ut på max en halvtimme 
och vi som arbetar på Stiftsgården räcker inte till för ett så stort 
arrangemang, berättar Matilda Sjögren som är servitris och ansvarig 
för logistik och servering.
 – Vi jobbade som ett team och satte oss ner och tänkte igenom vad 
som skulle fungera, säger Anna-Lena Tärnström, köks- och restaurang-
chef, som skapade menyn och provlagade maten tillsammans med 
sina fasta kockar.

Stiftsgården ansvarade för middagen även förra året och fick även då 
hjälp av Mora gymnasium, så det var naturligt att kontakta dem igen. 
Anna-Lena tog hand om kockeleverna medan Matilda tog hand om 
eleverna som serverade. Eleverna hade också en annan uppgift att 
förbereda, en presentation av sig själva inför alla gäster.
 – De är så duktiga och det är särskilt “strongt” av förstaårseleverna 
som hoppar in och gör det så bra. Precis innan maten skulle gå ut 
blev det knäpptyst, och efteråt blev det en euforisk känsla hos allihop 
…vi klarade det. Det är väldigt imponerande faktiskt, 
berömmer Matilda.

Visst händer det missöden ibland men i det stora hela flyter det på.
 – Förra året gick propparna när vi körde igång ugnarna, och i arenan 
blåste servetterna bort när man startade en stor fläkt. Men i år gick allt 
som det skulle och jag har hört att folk var jättenöjda.

Lärarna stolta över sina elever
På Mora gymnasium blev lärarlaget glada för att få samma förfrågan igen.
 – Vi hade ett jättebra samarbete med Stiftsgården, de är så pedagog-
iska. Ett så här stort evenemang kan vi aldrig ge eleverna själva och 
eleverna växer otroligt när de kommer ut, säger Margareta Holm, lärare
i servering, service och bemötande.
Eleverna i tvåan och trean var med under större delen av veckan medan 
ettorna anslöt på fredagen då middagen hölls.
 – Vi skjutsade eleverna till Stiftsgården när de hade kökstid, 
övriga dagar och tider läser de andra ämnen på schemat, berättar 
Anders Forsman, en av tre lärare för kockeleverna.

Vid Dala Energis årsstämma på Rättvik Arena serverade Stiftsgårdens kockar och serveringspersonal en uppskattad 
middag till cirka 800 gäster. Till sin hjälp hade de elever från Restaurang- och livsmedelsprogrammet på 
Mora gymnasium. Ett spännande kraftprov för alla.

Fakta om Stiftsgården Rättvik

• Stiftsgården invigdes på sin nuvarande plats 1952 och är 
 en egen stiftelse där Västerås stifts biskop är ordförande. 

• Restaurangen serverar frukost, lunch och 
 middag nästan varje dag, året om.

• Plats för 250 matgäster fördelat på flera matsalar.

• Plats för 270 övernattande gäster, där ungdomar svarar för   
 huvuddelen av de cirka 30 000 övernattningarna per år.

• Ett flertal konferensrum där det största 
 rymmer upp till 150 sittande. 

• Kapell för andakt och gudstjänst, 
 med 100 platser för dagligt bruk. 

• Fritids- och friluftsaktiviteter året runt.

ANNA-LENA TÄRNSTRÖM OCH MATILDA SJÖGREN MED 
KOLLEGOR GILLAR AT T ORDNA STORA EVENEMANG.

”Precis innan maten skulle gå ut blev 
det knäpptyst, och efteråt en euforisk 
känsla …vi klarade det”

MARGARETA HOLM OCH ANDERS FORSMAN VID MORA GYMNASIUM 
SER ELEVERNA VÄX A VID UTMANINGAR.

TEXT:  MIKAEL GR ANLUND |  FOTO:  L ARS DAHLGREN
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På visit i Leksand

Baseboll är en sport som får lite eller inget medieutrymme alls 
i Sverige. Men i stora delar av världen är sporten jättestor: 35 miljoner 
registrerade spelare kan jämföras med ynka 1,8 miljoner registrerade 
hockeyspelare i världen.
 – Vår klubb, Leksand Lumberjacks, har drygt 200 medlemmar 
varav 100 licensierade spelare från sju år och uppåt, fortsätter Per.
Den förhållandevis lilla klubben som inte har några anställda drar 
idag runt en imponerande verksamhet på enbart ideella krafter: 
två seniorlag, två juniorlag och en ungdomsverksamhet med ett 
fyrtiotal spelare. Varje sommar anordnas dessutom en fem veckor 
lång sommarskola i klubbens regi.

Lag i de högsta serierna
Historien om hur Leksand kom att bli ett ”mecka” för baseboll- och 
softbollentusiaster började redan på 1950-talet, då tre bröder Leander 
(Ove, Rune och Kjell) kom över ett basebollkort som var förpackat 
i ett tuggummipaket. Bilden föreställde Don Hoak, tredje basman 
i Brooklyn Dodgers. Bröderna lärde sig mer om sporten och började 
spela, och 1962 grundades Leksands basebollklubb. 
 – 1977 tillkom softbollen och idag är vi landets mest traditionsrika 

klubb och den enda som har lag i de högsta serierna, både i baseboll 
och i softboll, berättar Per.
Leksand är inte bara baseboll och softboll på klubbnivå. Här finns 
också ”Akademin”, en nationell idrottsutbildning (NIU) på gymnasie-
nivå, som startade 2006. Eleverna från Akademin i Leksand utgör 
idag en majoritet i de lag som spelar i basebollens elitserie och de utgör 
också stommen i landslagen.

Eldsjälarna bär klubben
Per, som alltid har varit involverad i olika idrottssammanhang – till 
exempel ishockey och Vasaloppet – kom i kontakt med softbollen 
genom sin dotter som hann prova många olika idrotter innan hon 
slutligen ”hittade rätt”. 
 – Jag älskar att gå ner på planen och se hur kul kidsen har, säger Per 
som tycker att han får otroligt mycket tillbaka genom sitt engagemang. 
Klubbens intäkter kommer från Riksidrottsförbundet och det 
kommunala aktivitetsstödet, från medlems- och träningsavgifter och 
sponsring, samt inte minst från de arbetsinsatser som medlemmarna 
själva gör.
 – Vi har många spelare och föräldrar som inte drar sig för att 

hugga i och jobba som funktionärer i samband med evenemang som 
exempelvis Putte i parken, Allsången med Kalle Moraeus, under 
Vasaloppet och i en av LIF:s kiosker i Tegera Arena. 

Amerikanska spelare varje år
Klubben har alltid haft starka band till USA. Den amerikanska energin 
och positivismen är några av klubbens signum och de spelare som 
gästar Leksand varje år har viktiga och fostrande roller som förebilder.
 – När vi värvar coacher/spelare som dels ska passa in i klubben dels 
här i lilla Leksand, tittar vi inte bara på deras kvaliteter som spelare, 
utan lika mycket på deras personlighet och mognad.
Per berättar att en av årets spelare från USA, Joel Belk, är andra 
generationen basebollspelare i Leksand.
 – Hans pappa var här tre år i rad i slutet av 70- och början av 
80-talet, så vi pratar verkligen om starka relationer och traditioner.

Viktigast att ha kul
Under de senaste åren har Leksand Lumberjacks till största delen bestått 
av elitspelare, men i år har detta ändrats. Alltfler barn och ungdomar 
har nämligen börjat upptäcka sporten.
 – Den positiva stämningen i klubben smittar av sig på barn och 
ungdomar som följer med sina kompisar för att titta. De får låna en 
handske, testa att kasta och de får lära sig hur de ska slå och springa. 
 – Våra ledare försöker förmedla att det är viktigare att ha kul än att 
vinna. Kortsiktigt elittänkande funkar inte i den här sporten eftersom 
det tar många år att bli en riktigt bra spelare.
För den som vill se baseboll och softboll på tv är utbudet stort 
i amerikanska tv-kanaler, men tyvärr sänds de flesta matcherna nattetid. 
Den som kommer och tittar på Leksand Lumberjacks matcher i Leksand 
får mycket hjälp av speakern som hjälper till att förklara vad det är 
som händer på planen. 
 – Och man ska absolut inte vara rädd för att ta kontakt med någon 
av oss åskådare. Jag lovar att vi alltid hjälper till att förklara, så att 
nykomlingar får hjälp att förstå spelets alla finesser, välkomnar Per. 

Energin och 
lagandan är 
jättestark 
i vår klubb

TEXT:  EWA BROBÄCK 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

Fakta om baseboll/softboll
• Baseboll och softboll har vissa likheter med brännboll.

• Det finns 35 000 000 registrerade spelare i hela 
 världen men bara knappt 800 i Sverige.

• Det är bara det lag som slår som kan springa in poäng. 

• För att få slå måste det försvarande laget 
 på något sätt ”bränna” de som slår. 

• Sporten var en officiell OS-gren från 1992–2008. 
 Kommer att återinföras i OS 2020.

• Baseboll är en av världens bäst betalda idrotter. 

• I Sverige finns ca 40 klubbar.

Visste du att?
Leksands seniorlag har tagit 21 SM-guld i baseball och 

13 SM-guld (varav fyra inomhus) i softball.

LEKSAND LUMBERJACKS HAR IDAG NÄRMARE 100 AKTIVA SPELARE 
SPRIDDA I POJK- OCH FLICKLAG, JUNIORLAG I BÅDE SOFTBOLL OCH 
BASEBOLL, SAMT SENIORLAG.

LEKSAND LUMBERJACKS

”Strike”, ”ball” och ”pitch” är ord som är helt obekanta för de flesta. 
Om man inte brinner för baseboll förstås, en sport som tillsammans 
med softboll har långa och starka traditioner i Leksand. 
 – De amerikanska coacher och spelare som kommer hit varje år 
har bidragit till klubbens utveckling och starka ställning i Sverige, 
säger Per Strid, kassör i Sveriges största baseboll- och softbollklubb, 
Leksand Lumberjacks.
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Hemma hos familjen Kaiser Lööf i Gröntuv i Gagnef är det mamma 
Sara som är it-ansvarig. Hon älskar teknik och datorer, att lära sig nya 
program och att lösa de teknikutmaningar som hon och hennes nära 
och kära ställs inför. 
 – Att inte ha tillgång till fiber är ett gissel. Jag och resten av familjen 
ser verkligen fram emot snabbare bredband.

Den som reser mellan Leksand och Borlänge passerar en fantasi-
eggande byggnad efter cirka två mil – på vänster sida om man kommer 
norrifrån – med många och små fönsterrutor. Huset som var Gröntuvs
byskola fram till 1962 har även tjänstgjort som kokosbollsfabrik fram 
till 1980-talet då det blev privatbostad. 1997 köpte Sara Kaiser Lööf 
huset tillsammans med sin man Micke och 2012 förvandlade de den 
lilla gymnastiksalen och ett av klassrummen till fotoateljé.
 – Ateljén är det absolut bästa rummet i hela huset; ljuset, rymden och 
mina teknikprylar. Jag får abstinensbesvär när jag inte har varit här på 
ett tag, berättar hon. 

Brinnande teknikintresse
Sara utbildade sig till porträttfotograf direkt efter gymnasiet och har 
varvat fotojobben med inhopp som vikarie i skolan och barnomsorgen. 
Efter lite mer än ett år som anställd i det anrika företaget Siljabild 
i Leksand tog hon över verksamheten 2009 och flyttade så småningom 
hem företaget till den nyrenoverade ateljén. Men att försörja sig som 
porträttfotograf har blivit allt svårare.
 – Många fotografer har blivit utkonkurrerade sedan billiga och 
användarvänliga kameror har blivit tillgängliga för alla, berättar hon.
Eftersom Sara också har ett brinnande teknikintresse bestämde hon 
sig för att slå in på en helt ny väg och i höst börjar hon andra året på 
en tre år lång högskoleutbildning till systemvetare vid Högskolan 
Dalarna i Borlänge.

 – Det är verkligen jätteroligt. Jag önskar bara att jag hade börjat 
med det här tidigare, säger hon entusiastiskt.
Hemma hos familjen Kaiser Lööf är det nämligen Sara som har bäst 
koll på teknikprylarna, trots två ungdomar i huset.
 – Jag älskar att lära mig nya saker och nya program och jag sitter ofta 
och letar information på nätet, säger Sara och berättar att hon fick en 
3D-skrivare för plastprodukter av familjen i mors dags-present i våras. 
Hon visar stolt fram en vas och ett smycke i form av en dalahäst som 
hon själv har ”skrivit ut”.
 – Med hjälp av skrivaren kunde jag också tillverka en detalj till en 
kamera som en kompis till mig inte kunde få tag på i handeln, 
fortsätter hon.

Två silvermedaljer
Trots att Sara är äldst bland systemvetarstudenterna känner hon sig 
inte gammal.
 – Jag är lika intresserad och motiverad som de. Skillnaden är att 
jag kanske inte är lika inriktad på att ”knacka kod” som många av de 
yngre killarna. 
Eftersom Sara har hunnit jobba med många och olika saker har hon ett 
lite bredare perspektiv på möjliga tillämpningar av det som hon och 
hennes kurskamrater får lära sig. I framtiden vill hon arbeta mot 
företagsledningar i en mer övergripande roll, eftersom hon har skaffat 
sig kompetens inom så många områden genom åren. 
 – Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att bli it-chef någonstans, 
konstaterar hon. 
Företaget Silja Bild kommer dock att leva vidare på ett eller annat sätt, 
också efter examen. Sara har stamkunder som hon vill fortsätta att 
arbeta med och fotograferandet i sig är en livslång passion. Två år i rad 
kammade hon hem silvermedaljer i foto-SM för yrkesfotografer.
 – Men nu hinner jag inte tävla. Studierna tar mycket tid och att 
tävla kräver enormt mycket förberedelsearbete eftersom juryn tittar 
på hela hantverket, från idé till den färdiga produkten.

Hela byn längtar
För dagens fotografer är varje moment i arbetsprocessen digitaliserad; 
från fototillfället via bildredigering till leverans och det ögonblick då 
någon betraktar bilden, bildspelet eller filmen. Att ladda ner bilder 
och filmer via modem går förhållandevis snabbt, men att skicka iväg 
bilder och filmer – det är där det hänger upp sig för Sara. Och när åskan 
slog ut hennes modem för några veckor sedan var hon strandsatt 
i flera dagar.
 – Ofta slutar mina kommunikationsproblem med omvärlden med 
att jag kopplar upp datorn via telefonen för att få tillgång till 4G, något 
som kostar dyr mobilsurf. 
Sara berättar att det inte bara är hon som ser fram emot dagen då fiber-
trådarna har ringlat sig fram till Gröntuv och det röda huset med de 
enorma och spröjsade fönstren. Många barnfamiljer har flyttat till byn
de senaste åren och idag gör de unga ”allt” på nätet; spelar spel, chattar, 
producerar musik och filmer och kollar på film. Vanlig tv är det få som 
tittar på och telefonerna används till det mesta – utom till att ringa med.
 – Jag tror det är nästa år som Dala Energi ska börja sälja in fiber-
konceptet här i byn och kanske kan vi koppla upp oss under 2019, 
summerar Sara.

På visit i Gagnef

Jag älskar mina 
teknikprylar

TEXT:  EWA BROBÄCK 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM

Silja Bild – fotograf Sara Kaiser Lööf

Brudpar | Gravid/bebis | Barn | Företagsfotografering 
Porträtt | Art | Video | Skador | Id-foto

Foto-SM för yrkesfotografer: 2012 silver i klassen 
”brudpar” samt två hedersomnämnanden. 
2013 silver i klassen ”fine art”. www.siljabild.se

Sara Kaiser Lööf – fotografen som vill bli it-chef

Ateljén är det 
absolut bästa 
rummet i hela 
huset
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På visit i Säter

Vill göra Säter större, 
roligare och bättre

Säters kommun ska växa och bli större. Därför måste fler bostäder och 
arbetstillfällen skapas, och i det arbetet har näringslivsenheten en viktig roll. 
 – Samverkan är grunden i allt vi gör, både i kommunens interna 
organisation, men också gentemot företagen och kommuninvånarna, 
säger Helena Åkerberg-Hammarström, näringslivschef i Säters kommun.

Förutom Helena arbetar också två näringslivsutvecklare, Kjell Bergqvist 
och Ulrika Andersson, på näringslivsenheten. De håller till i trivsamma
lokaler ovanpå Turistbyrån vid Salutorget i centrala Säter. Helena, som 
bor i Bispbergshyttan med sin familj, växte upp på en gård i närheten 
och hon känner sin kommun väl. Hon berättar att många av arbets-
tillfällena i Säterbygden finns inom jordbruket och träindustrin, och att 
många lantbruk i kommunen investerar för att möta framtiden. 
 – Den traditionella produktionen på gårdarna har också börjat 
kompletteras med förädling och försäljning, vissa har till och med blivit 
attraktiva besöksmål, berättar Helena.

Samverkan mellan kommuner
Men det är inte bara på landsbygden som förändringens vindar blåser. 
Många Säterbor pendlar idag till arbetsplatser på andra orter, vilket gör
att banden mellan Dalakommunerna blir allt starkare. Handeln i Säter 
har också ändrat karaktär och många butiker i staden är inriktade på 
ett specialiserat och exklusivt sortiment. Istället för att försöka ta upp 
kampen mot handeln i Falun och Borlänge har lösningen blivit att 
komplettera. 
 – Till Säter reser medvetna kunder som uppskattar kvalitet och 
god service, förklarar Helena.
De senaste årens stora samhällsomvandlingar – på många olika plan – 
har också bidragit till att kommunen har börjat arbeta och organisera 

Näringslivsenheten jobbar på många fronter

sig på ett nytt sätt. En liten kommun som Säter kan inte på egen hand 
möta alla de alltmer komplexa krav på samhällsservice som 
medborgarna förväntar sig.
 – Vi måste ha ”kompisar” som vi kan dela viktiga och special-
iserade funktioner med, säger Helena.
Hon berättar att det är i organisationen Falun Borlänge-regionen 
som mycket av det gemensamma arbetet planeras och verkställs, 
tillsammans med kommunerna i Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika 
och Smedjebacken.
 – Vi samarbetar bland annat kring näringslivsutveckling och infra-
struktur.
Men samarbetet är mycket större och mer långtgående än så. Det handlar 
också om samverkan kring bland annat kommunala upphandlingar samt 
kring tillsynen av alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 – Inom kommunen arbetar vi just nu med att förbättra våra interna 
system och rutiner för att kunna hantera de företagsärenden som kommer 
in till oss på ett snabbare och mer effektivt sätt, fortsätter Helena.
En viktig och central fråga de närmaste åren handlar om att bidra till att 
skapa nya bostäder, både i det kommunala bostadsbolaget Säterbostäder, 
men också genom att skapa förutsättningar så att privatpersoner och 
företag ska kunna bygga nytt.

Arrangemangen roliga och viktiga
När Helena ska beskriva sitt uppdrag rör sig intervjun hela tiden mellan 
stort och smått, högt och lågt. Näringslivsenhetens uppdrag handlar 
i grunden om att säkerställa företagens perspektiv, vara deras ögon, öron 
och röst, i olika sammanhang, men med det kommunala uppdraget som 
utgångspunkt – som i grunden handlar om att säkerställa medborgarnas 
behov av skola, vård och omsorg. Men grundförutsättningarna stavas 

skatteintäkter och arbetstillfällen skapas främst i små och medelstora 
företag. Och för att företag ska vilja och kunna verka i Säter måste 
infrastrukturen fungera, liksom övrig samhällsplanering och service. 
Allt hänger ihop.
 – Företagarna är också medborgare som är beroende av att 
barn- och äldreomsorg fungerar, och det är därför som vårt arbete 
handlar om att ha omfattande kontakter internt i kommunen, med de 
företag som är – eller skulle kunna bli – verksamma i Säter samt med 
människor som arbetar ideellt.
Säter har nämligen också blivit en kommun med viktiga, uppskattade 
och återkommande arrangemang. Evenemangens stora betydelse för 
bilden av kommunen samt för näringslivets och föreningarnas intäkter 
har därför bidragit till att kommunen har tagit fram en evenemangs-
strategi för att förstärka det kommunala evenemangsstödet. 
 – Det är i samband med våra olika evenemang som många av våra
besökare kommer i kontakt med Säters anrika stadskärna och vackra 
omgivningar för allra första gången, avslutar Helena.

Återkommande marknader, fester och tävlingar i Säter
• Konstspaning i Säterbygden, påskafton och påskdagen.
• Klippingracet i MTB, under våren.
• Nostalgidagarna i juli.
• Säter Triathlon i juli, startade 1984.
• Säterstampen i augusti – ett arrangemang då Säter
 öppnar upp sin trästad.
• Skördefesten i september, matspaning med klass i södra Dalarna.
• Solvarbo höstmarknad.
• Gammeldags julmarknad och julskyltning, 1:a advent.

HELENA ÄR BOSAT T I BISPBERGSHYT TAN, DÄR HON OCKSÅ 
ÄR FÖDD OCH UPPVUXEN PÅ EN GÅRD.

Faktaruta Helena

Ålder: 
42 år.

Familj: 
Två söner, 9 och 11 år, samt maken Henrik.

Yrke: 
Näringslivschef i Säter sedan 2013.

Bor: 
Bispbergshyttan, Säters kommun.

Okänd talang: 
Luftgevärsskytte. Vill minnas att jag var bättre 
än brorsan redan som barn! 

Fritidsintressen: 
Barnens aktiviteter, så just nu fotbollstränare och 
hockeymamma, föreningen Ladies Circle samt 
tankar energi genom att fixa hemma. 

Drömyrke när jag var tio år: 
Arkitekt, jurist eller arkeolog. Sedan kom jag på 
att jag skulle bli bröllopskoordinator – jag är en 
jättebra organisatör och man kan ju inte annat än 
älska bröllop.

NÄRINGSLIVSENHETEN MED KJELL BERGQVIST, 
HELENA ÅKERBERG-HAMMARSTRÖM OCH 
ULRIKA ANDERSSON HÅLLER TILL OVANPÅ 
TURISTBYRÅN, MIT T I STAN.

TEXT:  EWA BROBÄCK 
FOTO:  L ARS DAHLSTRÖM
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Vill du ha hjälp 
med den nya 
tekniken?
Vilken dator, tv eller telefon ska jag köpa? Hur ska prylarna installeras 
och användas? Vem vänder jag mig till när grejerna börjar krångla? 
Vi ställs inför alltfler vardagstekniska utmaningar och det är inte alla 
som har en vän eller anhörig som kan rycka in. Det är här som 
Daniel Tysk och hans medarbetare på Tekniklänken kommer in i bilden.

 – Vi hjälper till med konsultation, installation och service av i stort 
sett all teknik som vänder sig till privatpersoner, berättar han. 
Tekniklänken finns i Falun, men företaget har uppdragsgivare över 
hela Dalarna. Killarna på Tekniklänken kan inte bara stötta sina 
kunder i valet av operatör i fibernätet. De kan också hjälpa till att 
lägga upp planer för dragningar i huset från fiberboxen.
 – Självklart gör vi också dragningar och driftsättning av all slags 
utrustning när det gäller datorer, telefoni och tv.
Och det är den här kombinationen som har blivit alltmer ovanlig, 
att företaget har kompetens både när det handlar om tv och datorer.
 – Den som är kund hos oss behöver bara ringa och så ser vi till att 
problemet blir löst, säger Daniel.

Behöver du hjälp med fibertjänster som tv, bredband och telefoni? 
Teknikernas arbetstid berättigar till rutavdrag. 

Läs mer på www.tekniklanken.se

Siljansbygdens nya nyhetskälla
Siljansbygden har fått en ny digital nyhetskälla, Siljan News. Bakom den 
står två entreprenörer som vågar satsa på lokaljournalistik, trots att 
mediebranschen anses vara i kris. 

 – Vi har fått ett väldigt varmt välkomnande sedan vi startade i april 
och fler och fler hittar till siljannews.se. Det finns ett sug efter att 
få veta vad som händer lokalt och så mycket spännande och viktigt 
att berätta om, säger Mats Ingels, som tillsammans med Thorbjörn 
Carlsson driver nyhetssajten.

Siljan News är delvis annonsfinansierad och vänder sig till dem som är 
nyfikna på vad som händer i Leksands och Rättviks kommuner.
 – Vi ser välgjord lokaljournalistik som en bra affärsidé, där annons-
örer kan nå ut på ett nytt sätt till sina målgrupper. Förutsättningen 
är förstås att människor har tillgång till internet. Därför är vi väldigt 
glada att Dala Energi bygger ut och drar fiber även till mindre byar. 
Inte bara för vår skull utan också för att det ger goda förutsättningar 
för bygden att utvecklas och blomstra även i framtiden, menar 
Thorbjörn Carlsson.

Bra att ha hemma för att klara en kris

• Fotogenlampa och bränsle 
• Alternativ värmekälla som inte drivs av el 
• Sovsäck, filtar och varma kläder
• Tändstickor
• Stearin- och värmeljus
• Ficklampa med extra batterier
• Dunkar att förvara vatten i
• Förbandslåda och nödvändiga mediciner
• Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), 
 solceller eller tillgång till bilradio
• Extra batteripack (powerbank) eller 
 vevladdare (dynamo) till mobiltelefon
• Hygienartiklar, till exempel tvättlappar
• Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök 
• Mat som klarar förvaring i rumstemperatur
• Kontanter
• Telefonlista på papper med nummer till exempelvis 
 anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, 
 elleverantören och sjukvården

Källa: dinsakerhet.se

Plötsligt blir lampan svart. Du tittar ut och ser att det är mörkt i kvarteret 
där du bor, då är det troligtvis fel på en ledning eller utrustning i vårt 
nät. Dala Energi har ständig beredskap för störningar i elnätet och 
startar felsökning direkt:

• Beredskapsledare och beredskapsvakter larmas.
 Kvällar och helger går larmet först till SOS Alarm, 
 som kontaktar vår beredskapspersonal.

• Dala Energis hemsida uppdateras automatiskt med information. 
 Vid en större störning går information även ut via radio.

• I akuta fall kan vi erbjuda hjälp via vår el-jour för kunder 
 som behöver hjälp med att få igång sin anläggning. 

• Distributionselektriker påbörjar felsökning. Genom att 
 stänga av och koppla på elen i sektioner lokaliseras felet 
 till ett mindre område.

• Felet åtgärdas genom reparation eller byte av delar.

• Elnätet kopplas på igen.

Störningar beror ofta på väder och vind, djur, skogsmaskiner, fel på 
utrustning eller ledning. Avbrott kan också orsakas av fel på det 
överliggande regionala nätet. Elavbrott kan påverka både el och fiber 
för telefon, tv och larmtjänster, och även värme, vatten och avlopp. 
Därför arbetar Dala Energi så snabbt som möjligt för att du ska få 
tillbaka din el.

Vad händer när 
elen är borta?

Visste du att?
Svenska kraftnät ansvarar för distributionsnätet 

och energibalansen i Sverige. Vid större elbrist prioriteras 

leverans till samhällsviktiga funktioner. För offentliga 

institutioner krävs egen reservkraft.

Klarar du dig vid en kris?
Om en kris inträffar är det bra att ha tänkt på vissa saker i förväg. 
Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer 
de allra flesta att behöva klara sig själva en tid, minst 72 timmar 
enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar 
som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och 
värme, och att kunna ta emot viktig information. 

Har du funderat på vilken mat som är energirik samtidigt som den 
kan förvaras i rumstemperatur under lång tid? Eller hur du laddar 
upp din mobiltelefon om du varken har el eller extra batterier?

TEXT:  TORBJÖRN CARLSSON
FOTO:  LINDA AXELSSON

VI SER TILL AT T PROBLEMET BLIR LÖST SÄGER DANIEL T YSK.

THORBJÖRN CARLSSON OCH RASMUS NÄSMAN UTANFÖR 
REDAKTIONEN PÅ NORSGATAN I LEKSAND.
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Det känns som 
jag haft en vän 
i honom
Redan som femåring skrev Anna Ihlis sin första dikt, en tidig debut som kulturarbetare. 
Efter flera skivsläpp, hyllande recensioner och turnéer är hon snart klar med ett mycket 
personligt projekt – sin tolkning av diktaren Erik Axel Karlfeldt.

Anna Ihlis tonsätter Erik Axel Karlfeldt

TEXT:  MIKAEL GR ANLUND 
FOTO:  MARIT BERGELIN ILIS
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Annas man Are står i köket med yngsta dottern Astrid på armen. Hon är 
på strålande humör och ler lyckligt med hela ansiktet. Astrid är nästan 
alltid glad, berättar Anna när vi sätter oss ned i familjens ombonade 
vardagsrum. Den äldre dottern Selma är fortfarande i skolan. 
Sångerskan, textförfattaren och kompositören Anna Ihlis från Gagnef 
kallar sig själv kulturarbetare och är nästan klar med ett mycket 
personligt projekt, tonsättningen av tio dikter av Erik Axel Karlfeldt. 
Hon berättar att allt handlar om det som händer i livet.
 – Ja, musiken handlar om födelse och död, huvudbry, själslig vånda, 
konstnärskap, familjeliv, natur – och samhällsengagemang – som är en 
viktig anledning för mig att hålla på med musik. Egentligen är det ordet 
som är viktigt för mig och musiken råkade bli kostymen. Det som ligger 
mig varmt om hjärtat är det mänskliga perspektivet. Om man skalar 
av yrkesroller, kulturella skillnader och samhällsskillnader överallt 
i världen, så är vi ju lika. Vi behöver kärlek och omsorg, vi behöver bli 
sedda, vi behöver känna att vi har en mening i livet, och så behöver vi 
äta och sova. Vare sig det är krig eller inte krig så är det det som pågår. 
Har man det perspektivet med varje människa man möter skulle man 
ha mycket bättre möten.
 – Mitt eget liv har varit stormigt under den här processen, som tagit 
fyra år. Jag har fått en till dotter och förlorat min farfar som var väldigt 
viktig och nära, det är svårt att prata om. I händelserna har jag hittat 
dikter som på något vis har läkt mig, jag har fått sitta ner och tonsätta 
dem och få till en känsla. Det är Karlfeldt men det är väldigt mycket 
jag, kan man säga.

 – Vilka dikter jag har valt att tonsätta är nästan en slump. När jag 
varit med om något i livet har jag hittat det i hans ord. Och verkligen 
inte bara lite grann, utan väldigt mycket. Det finns en dikt som heter 
“Gratulation” som han skrev till sin dotter Anna när hon fyllde ett år. 
Jag själv var i småbarnsperioden och Astrids dop närmade sig. 
Karlfeldt hade haft ett år med sitt barn, jag hade haft åtta månader med 
mitt, och i dikten skriver han ”fyra själar och tre små rum, det är ditt 
imperium”. Det är så fint, att beskriva ett barns liv med ord som är så 
vackra. Jag har gjort dikten som en sång till Astrid, med en kör av alla 
som var på dopet, berättar Anna.
 – Det finns också en låt som heter ”Avsked” och den handlar 
verkligen om min farfar, som gick bort i april. Han var den som 
presenterade Karlfeldt för mig, och han läste dikter ur huvudet fram 
tills han dog. Kontentan i dikten är ”allt som våren framskred, ditt liv 
smalt bort som snö, men du bjöd mig glatt ditt adjö”. Det tog lång tid 
innan jag klarade av att tonsätta den och jag tänkte skriva en ganska 
ledsen hymn, men det visade sig att jag var arg för att min farfar hade 
dött, jag var inte ledsen, så låten blev något helt annat. Då fick jag följa 
den impulsen. Låten har en sorg och är jättearg, men också glad, för min 
farfar var levnadsglad. Jag hann spela in honom när han läser Karlfeldt 
utan att jag bett honom och det finns med på skivan, så genom honom 
har jag en relation.

Anna berättar om hur meningar i dikterna dyker upp som rörliga 
bilder i hennes huvud, och hur hon fångar dem i sin musik.
 – Jag ser först varje dikt som en liten film, sedan hittar jag olika 
sätt att förstärka scenen musikaliskt. Den första dikten jag tonsatte, 
”En vandringsdag”, är ganska naturbeskrivande. Den handlar om när 
Karlfeldt lämnar sitt barndomshem och har svårt att bryta upp från 
det här landskapet. Jag ser hur han kommer vandrande, och efter ett 
tag blir han jag. Den låten handlar om min flytt till Stockholm när jag 
var drygt 20 år. Jag grät hela vägen dit, för jag tyckte att allt som jag åkte 
ifrån var så vackert. ”I soluppgångens timma då bröt jag upp från byn”, 
det är det han beskriver. Min dotter Selma sjunger också en vers i en av 
låtarna; ”På en stol står en kista, den är liten och vit, vi går dit”. 
Vem kan bättre förklara det, än ett barns röst?

Annas uppbrott från Gagnef skedde redan när hon var 15 år, då för 
skolgång i Falun, och fortsatte med elva års flyttande och nytt boende 
varje eller vartannat år – innan återkomsten till hembygden.
 – Jag var en udda fågel och gick alltid min egen väg, men det gick 
inte så bra här trots att jag bara ville vara ifred och skriva dikter och 
ha mitt hennafärgade hår. Jag skulle verkligen inte tillbaka hit, tills en 
sommar då jag kom till den här byn, och jag stod och tittade ut över de 
blå bergen som jag älskar, och älven, då kände jag att här ska jag bo, nu är 
jag hemma. Och så var det. Jag har varit så sjukt arg på den här bygden, 
den har uppfostrat mig hårt och samtidigt gett mig så himla mycket.
 – Friheten, luften och allt det vackra man får i våra landskap, det ska 
vara tillgängligt för alla. Jag tycker det är fantastiskt hur folk vårdar 
historien här, det är genuint och fint och människor behöver sina rötter. 
Man behöver ha fötterna i jorden men också sitt sinne öppet. Det 
viktigaste vi kan göra, alla som bor här, är att bjuda på det här.

Tryggheten som Anna söker finns framför allt i familjens röda hus 
i Västerfors, med en frodig trädgård full av grönsaker och frukter.
 – För mig är familjen väldigt viktig, en stabil grund. Hade jag inte 
den skulle jag sväva iväg. Jag har ett enormt engagemang och en 
passion för att gå ”all in” i saker som ibland gör att jag måste säga stopp 
till mig själv. Det kanske är ett konstnärsdrag eller så är man bipolär, 
det beror på hur man vill romantisera det, säger Anna med ett leende. 
Hon fortsätter:
 – Karlfeldt skriver ”jag är lust och jag är längtan, gränsbo mellan 
höst och vår”. Det är kanske därför han skriver så många dikter om sitt 
alter ego Fridolin. Jag tänker mig att han kunnat skriva det han skrivit 
för att han levt som han har levt. Det är så skönt när någon annan 
redan har sagt det man själv går igenom, då känner man att ”jag är inte 
ensam”. Det känns som jag har haft en vän i honom.

Erik Axel Karlfeldt framställs ofta som en kvinnokarl, suput och 
Dalarnas ansikte utåt. Men under projektet har Anna upptäckt en 
helt annan bild av honom.
 – Karlfeldt är smart men jag upplever att han oftast blivit framlyft 
antingen som en kvinnokarl, vilket han också var, eller folkloristisk 
och pompös. Det finns ingen skörhet, men jag tror att han hade en inre 
konflikt med sitt familjeliv. Man kanske kan kalla det konstnärskap 
och en frihetskänsla. Jag tror han hade ett enormt slitage i passionen 
till människan och jag kan känna igen mig i det.

Karlfeldt har alltid varit närvarande genom Annas farfar och även 
pappa, men det var en annan händelse som väckte idén till hennes 
projekt.
 – Jag sjöng på en begravning och på gravölet efteråt hamnade jag 
bredvid en man från Karlfeldtsamfundet, och han tyckte att jag skulle 
tonsätta Karlfeldt. Jag var väldigt skeptisk till en början, men plötsligt 
fick jag hem ett bokpaket. Han skickade böcker om Karlfeldt och 
hans diktsamlingar och jag tänkte; den här gamla gubben, vad kan 
jag referera till … och jag fick verkligen betala för det. Jag har hittat en 
extremt sårbar och yvig själsfrände och det är skönt att bli bekräftad 
i det. Jag ville verkligen tonsätta honom som en fristående människa, 
inte ”nationalromantikern” eller ”Dalaskalden” utan efter det jag 
upplevde att han kände i sin själ. Jag vill göra mitt bästa för att se på 
människor, och Erik Axel Karlfeldt, som fria från manér, kostymer 
och kulturella saker och ting. Det rena och fria.

Skivan släpps senvåren 2018 och även i not- och bokform. Anna Ihlis 
berättar att det blir någon form av turné, men inte spelningar i vanlig 
mening.

 – Det viktigaste är att skivan blir klar. Vi har pratat om att göra en 
turné i föreställningsform där jag berättar om Karlfeldts liv och varför 
han skrev dikten, sedan om mitt liv och varför jag valde den. Min kusin 
Marit har tagit alla foton för skivans omslag och en ”booklet” där alla 
dikter finns med. Till varje dikt får man en personlig bild ur mitt liv så 
man förstår vad det handlar om. Så hela skivan blir en föreställning.

Låtarna på skivan är väldigt skiftande och Anna hoppas att alla kan 
hitta något som de tycker om.
 –  Jag önskar att folk sätter sig gôtt och bekvämt och lyssnar på den, 
man får verkligen vara med om en textresa. Det är inget album man 
dönar igenom, man får gärna gå tillbaka och lyssna flera gånger, på 
orden som är skrivna för så länge sedan. Karlfeldt föddes ju 1864 och 
det han skriver om är så dagsaktuellt, och jag som är kvinna i nutid 
hittar så många likheter med en man från den tidseran. Det finns 
något att lära sig av det, tycker jag.

”Friheten och 
allt det vackra 
ska vi bjuda på”

”Det är Karlfeldt 
men det är väldigt 
mycket jag”

Erik Axel 
Karlfeldt

Lärare, poet och författare, född i Karlbo by i Folkärna 
Socken i Dalarna, där han också är begravd. Ledamot av 
Svenska Akademien, tilldelades postumt Nobelpriset 
i litteratur 1931. Somrarna tillbringades i Dalarna och 
1922 byggde han Karlfeldtsgården Sångs norr om Leksand.

1864-1931

Anna Ihlis är uppväxt i en musikerfamilj i Gagnef och hennes döttrar 
har namn efter Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren – starka kvinnor 
och författare som pryder respektive 20-kronorssedel då barnen föddes.

Diskografi: I stay awake – good morning (2010), 
Long before my hair got black (2012), Känslomässig Kull (2015).
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Utvecklingen av rena elbilar och laddhybrider går fort, prognosen är att 
det 2025 finns 38 000 laddbara fordon i Dalarna. Tillsammans med 
Malungs elnät och Dalakraft storsatsar Dala Energi på att tillhandahålla 
infrastruktur för elbilsladdning.

Man delar in laddning i tre typer: hemmaladdning, destinations-
laddning och snabbladdning eller räckviddsladdning. Merparten av all 
laddning sker vid bostaden, det vill säga hemmaladdning. Därefter följer 
destinationsladdning vid exempelvis arbetsplatsen, hockeymatchen 
eller golfbanan, där man parkerar bilen en längre period utanför hemmet. 
För den normala elbilsanvändaren är behovet av snabbladdning litet, 
men vid längre resor och för besökare till Dalarna är det viktigt. Snabb-
laddare möter behovet att öka elbilarnas räckvidd och är avgörande för 
bekvämligheten vid övergången till att äga en eldriven bil. 

Under Dalakrafts varumärke bygger vi ytterligare snabbladdare 
i Noppikoski, Insjön, Gagnef, Säter, Vansbro, Särna och Älvdalen. 
De står klara under hösten 2017 då även ett betalsystem införs. 
Vi bidrar till att göra det enkelt att köra elbil i Dalarna.  

Gagnef 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Byggnation 2017
Bodarna-Myrheden, Bröttjärna, 
Bäsna Etapp 2
Byggnation 2018
Gagnefsbyn, Nordåker, Nordbäck
Byggnation 2019
Gräv, Mockfjärds industriområde (påbörjat), 
Västerfors, Västtjärna, Östtjärna
Säljkampanj 2018
Österfors, Gagnefs Gråda, Gröntuv

Leksand

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Byggnation 2017
Djura, Sätra, Grytnäs, Sundsnäs, Ullvi, 
Gamla Källberget, Yttermo, Tällberg 
(byggtid 2017-2019, säljkampanj 
fortsätter 2018)
Byggnation 2018
Brändan, Hälla, Romma, Hästberg, 
Åkersbodarna, Kråkbodarna, Leksboda, 
Ytteråkerö
Säljkampanj 2017
Fors, Berg
Säljkampanj 2018
Tällberg, Hisvåla, Almberg, Kilen, Rönnäs 

Rättvik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Byggnation 2017
Västbjörka, Röjeråsen
Byggnation 2018
Tammeråsen, Boda Kyrkby, Västergrav, 
Blecket, Lenåsen, Centrala Rättvik, 
Sjurberg, Utanåker, Västgärde, Utby, 
Övre-Nedre Gärdsjö, Ingels
Säljkampanj 2017
Stumsnäs, Öja, Granmor, Furudal,
Furudalsbruk, Näset, Altsarbyn, Bäck, 
Söderås, Östergrav, Ovanmyra
Säljkampanj 2018
Norrboda, Sörboda, Östanvik, Östansjö, 
Sunnanhed, Östra Boda, Silverberg

Säter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Byggnation 2018 
Gussarvshyttan, Stocksbro och Pingbo 
(byggtid 2018-2020)
Säljkampanj 2017-2018 
Amshyttan, Arkhyttan, Bispberg, 
Bispbergshyttan, Dala-Fäggeby, Myckelby, 
Yttre Heden och Våbäck Gustafs

Reservation för ändringar i tidplanen.

”BYGGER MEST 
FIBER AV ALLA”

E16

E16
E16

E45

E45

E45

E45

E16

Sälen

Malung

Borlänge

Leksand

Vansbro

Mora

Älvsdalen

Hamra

Idre

Särna

Furudal

Orsa

Järvsö

Falun

Hedemora

Avesta

Edsbyn

Torsby

Höljes

Sveg

Bollnäs

Enviken

Gagnef Hofors

Evertsberg

Ljusdal

1 2

10 10

6

11

8

1

9

5

2

3

7

4

NU BLIR DET ENKLARE ATT KÖRA ELBIL

Snabbladdare Dalarna:
1. Malung | 2. Leksand | 3. Rättvik | 4. Insjön | 5. Säter | 6. Sälen
7. Gagnef | 8. Noppikoski | 9. Vansbro | 10. Särna | 11. Älvdalen

Sedan starten av fibersatsningen har Dala Energi fördubblat antalet anslutna fastigheter 
varje år, med 2016 som det mest intensiva året hittills. Nu stärks rollen som den fibernät-
ägare som bygger mest i hela Dalarna och den fortsatta utbyggnaden av fibernätet sker 
etapp för etapp enligt plan, där alla byar finns med.
 – Som den lokala leverantör vi är tar vi ansvar för bygden, med en närhet till support 
som ingen annan kan erbjuda, säger Kent Byman, kommunikations- och marknadschef 
på Dala Energi.
 – En av våra styrkor är samarbetet med Sveriges största kommunikationsoperatör 
Zitius, med ett stort urval av lokala och rikstäckande leverantörer där givetvis Telia ingår. 
Via tjänsteportalen Zmarket får våra fiberkunder tillgång till ett snabbt och öppet fibernät 
med ett brett utbud av bredband, telefoni, tv och många andra digitala tjänster.
Den intensiva fiberutbyggnaden är ett led i Dala Energis nya vision – tillsammans för 
bygdens bästa investering – en satsning för att utveckla bygden idag, och en investering 
för kommande generationers behov.

Preliminär plan 
för säljkampanjer 
och fiberutbyggnad 
2017-2020

KENT BYMAN PÅ DALA ENERGI VÄNTAR MED SPÄNNING 
PÅ STRÖMMEN AV ELBILAR TILL DALARNA. UNDER HÖSTEN 
BYGGS 7 NYA SNABBLADDARE I REGIONEN.
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KUNDKONTAKT
0247-738 20
info@dalaenergi.se
Måndag  –  Fredag kl. 08.00 –  21.00
Lördag – Söndag kl. 10.00 – 14.00

VÄXEL
0247-738 00

KONTOR
Övermovägen 15, 793 35 Leksand
Riksvägen 15, 795 32 Rättvik
Norrtullsvägen 11, 783 35 Säter
Måndag – Torsdag kl. 08.00 – 16.00 
Fredag kl. 08.00 – 15.00

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

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

VID STRÖMAVBROTT
0247-738 99
Efter kontorstid kopplas samtal vidare till SOS Alarm. 

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

DALA ENERGI FIBERNÄT ZMARKET:
Beställ bredband, TV och telefoni från våra  
tjänsteleverantörer via dalaenergifibernat.zmarket.se

ÖVRIGT
Ledningsanvisning:  
ledningskollen.se
Gatubelysning, felanmälan: 
dalaenergi.se/elnat
Tillfällig elanläggning/byggström: 
dalaenergi.se/elnat

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

HEMSIDA
www.dalaenergi.se
  
MINA SIDOR
minasidor.dalaenergi.se

Här når du oss

 Porto 
betalt

Dala Energis 
årsstämma
19 maj 2017

1. Redan vid entrén till Rättvik Arena hälsas 
besökarna välkomna till årets stämma.

2. Vår vd Bengt Östling hälsar naturligtvis på 
alla som kommer.

3. Trevligt mingel när registreringen är avklarad.

4. Innan stämman drar igång finns tid och 
möjlighet att prata fiber, elbilar, aktier och andra 
saker. Självklart finns det fika.

5. Under stämman är det sedvanliga årsmötes-
förhandlingar som dras igenom. Bengt Östling 
berättar om tiden sedan han började.

6. När mötesförhandlingarna är avklarade 
inbjuds gästerna till middag och underhållning.

7. Man kan inte säga annat än att stämningen 
var hög under kvällen.

8. I det provisoriska köket är det full aktivitet. 
Kockar, kallskänkor och serveringspersonal 
trängs för att servera cirka 800 gäster.

9. Bakom en himmel av stjärnor uppträder 
Larz-Kristerz med en härlig och bred repertoar 
som passar de flesta. 
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