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Nu växer
vi kraftigt
DalaFrakt är inne i en kraftig tillväxtfas inom alla affärsområden.
Vi stärker därför successivt upp
bolaget med nya medarbetare, både
inne på kontoret och ute bland bilar
och maskiner.
Människan gör skillnaden och vi
behöver därför ta tillvara de medarbetare vi har för att utveckla deras
talanger. Det gör vi genom personlig
coachning, en tydlig organisation
samt bra arbetsmiljöer och strukturerade arbetsprocesser.
Som kund kan du alltid förvänta
dig att mötas av en kunnig, trevlig
och lösningsorienterad människa
som representerar DalaFrakt. Gör
du inte det har vi misslyckats som
den goda strategiska partner vi vill
vara till dig som kund.
Idag har vi ett mycket starkt lag
i DalaFrakt. Vi kommer att fortsätta
stärka den nuvarande organisationen i en takt som vi hinner och kan
vi hitta rätt människor som vill vara
med på resan och utveckla våra
kunderbjudanden – så vill vi gärna
ha hit dem.
Vi söker också fler medleverantörer inom både flis och anläggning.
Som ett led i talang- och samhällsutvecklingen har DalaFrakt startat
upp ett samarbete med tre dalatalanger inom olika områden. Dessa
tre verkar inom DalaFrakts talangutveckling som ambassadörer för
DalaFrakt i olika sammanhang, och
du som kund kommer att ha möjlighet att möta dem på någon av våra
kundträffar framöver.
Jag är därför glad över att kunna
hälsa Anna Dyvik, Sara Junevik och
Casper Ingels välkomna in i DalaFraktgänget.
Sköt om er och njut av den friska
höstluften.
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DalaFrakt satsar på unga talanger
Nu inleds DalaFrakts talangutveckling. En satsning på att hjälpa dalatalanger inom olika områden så att de
kan uppfylla sina mål och drömmar.

Tre mycket lovande framtidsnamn blir ambassadörer för DalaFrakt.
Casper Ingels, 18, aktör inom
film och skådespeleri, som bor i
Falun.
Anna Dyvik, 22, landslagsskidåkare, som tävlar för IFK Mora.
Sara Junevik, 17, simmare i
juniorlandslaget, som tävlar för
Falu SS.

– För DalaFrakt är det viktigt att ta
aktiv del i samhällsutvecklingen
och bidra till att det ska vara bra
och kännas inspirerande att bo,
leva och utvecklas i Dalarna. Därför startar vi upp DalaFrakts talangutveckling, säger Mats Aspemo, vd
för DalaFrakt.
Han utvecklar företagets tankar
bakom satsningen:
– Vi vill stödja unga framtidsnamn i det skede av karriären när
de som mest behöver stöd. Dessutom är Dalarna starkt förknippat
med kultur och idrott. Vi är mycket
stolta över att få hjälpa dessa talanger till fortsatt utveckling inom
sina områden.
De utvalda talangerna förklarar

vad stödet betyder för dem:
– Tack vare supporten från DalaFrakt kan jag åka på fler träningsläger. Bland annat som ”gästsimmare” på Elitcenter i Stockholm
där Sarah Sjöström tränar, säger
Sara Junevik.
– Jag kommer att få möjlighet
att producera fler kortfilmer. Det
är ett bra sätt att visa mina färdigheter inför filmbranschen, säger
Casper Ingels, som blev otroligt
glad över det här stödet eftersom
han aldrig tidigare uppmärksammats på detta sätt.
– Samarbetet med DalaFrakt hjälper mig att kunna gå vidare med
min skidsatsning och utvecklas
som skidåkare, säger Anna Dyvik.

Fakta/Profilerna i DalaFrakts talangutveckling
Casper Ingels

Anna Dyvik

Sara Junevik

Filmskapare och skådespelare

Landslagsskidåkare

Simmare

Ålder: 18.
Bor: Falun.
Gör: Filmar, skådespelar och
studerar på gymnasiet.
Främsta meriter: Som skådespelare: Olika roller i Himlaspelet. Spelar Thomas Quick
i en brittisk film gjord av
BBC och Channel 4. Som
filmare: Gjort komedifilmen
CSI:Leksand med bland annat
Måns Möller och Hasse Aro.
Fått flera priser för kortfilmen
Swedish Psycho.
Övrigt om Casper Ingels:
Flera av hans filmer på Youtube
har redan noterat över 100 000
visningar.
– Efter gymnasiet planerar
jag och en god vän att starta ett
eget filmbolag.

Ålder: 22.
Bor: Falun, men tävlar för
IFK Mora.
Gör: Åker skidor.
Främsta meriter: 2017: U 23VM: Två guld (sprint och 10
km). 2014: JVM: Ett guld och
brons (stafett och skiathlon).
Övrigt om Anna Dyvik:
I vintras fick hon sitt stora
genombrott med två guldmedaljer på U23-VM på OSbanorna i Salt Lake City. Hon
etablerade sig också i seniorlandslaget. Bland annat genom
att bli uttagen till VM i Lahtis
och ingå i stafettlaget i världscupen i franska La Clusaz.
Nu siktar Anna Dyvik på
kommande vinter, som också
är OS-säsong.

Ålder: 17.
Bor: Falun. Tävlar för Falu SS.
Gör: Simmar och studerar på
gymnasiet.
Främsta meriter: 2017: JVMsilver (50 m fjäril), Ett JEMbrons (50 m fjäril) 2016: JEMsilver i Ungern (50 m fjäril).
Övrigt om Sara Junevik:
Hon är uppvuxen i en orienteringsfamilj, men fastnade för
simningen. I dag ser hon det
som en bra kombination.
– Det är ett bra komplement
i min träning att ibland också
kunna orientera, säger Sara
Junevik, som har ett tydligt
mål med sin simmarkarriär:
– Närmast är det EM på
kortbana som i december
avgörs i Köpenhamn.

DalaFrakt kommer att rapportera via sociala medier, hemsidan och i DalaFrakt News hur det går för de tre
talangerna. Talangerna kommer också att vid något tillfälle delta på kundevents där ni kan få träffa dem
och höra dem berätta lite mer om sig själv och sin resa.
MATS ASPEMO. VD, DalaFrakt

TEMA ANLÄGGNING

DalaFrakt rustar för
den heta marknanden
Byggmarknaden i Dalarna är
superhet.
Det märker DalaFrakt som den
senaste tiden är engagerat i flera
projekt runt om i länet.
Samtidigt säger Magnus
Lindblad, anläggningschef på
DalaFrakt, att det är uppdrag som
förpliktigar.
– Vi går mot en utveckling
som innebär att vi både
får fler uppdrag och utför
många egna entreprenader. Det
medför att arbetet med kvalité,
miljö och egenkontroll mot beställarna blir ännu viktigare. Därför har
vi ett stort fokus på att stärka organisationen som är grunden för verk-

Magnus Lindblad, anläggningschef.

samheten, säger Magnus Lindblad.
Han tänker bland annat på
Thomas Jonssons roll som är KMA
(Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) på
Anläggning.

DalaFrakt har också gjort personella förstärkningar i organisationen, som exempelvis Mats Anderssons nya uppdrag som säljare och
arbetsledare i norra Dalarna.
Noterbart är att Herman Hultgren blir platschef. Han ersätts som
transportledare av Mikael Strand
från Mora.
Magnus Lindblad poängterar
samtidigt att det ökade intresset för DalaFrakts tjänster gör
att det blir ännu viktigare att
verkligen ha en resurspark som
svarar upp mot förväntningarna.
– Det ser ljust ut för DalaFrakt
och det jag nämner här är angenäma utmaningar för oss, menar
Magnus Lindblad.

Omfattande
sanering i
Långshyttan
– grundar för
en bra framtid
Det har gått en tid sedan
Outokumpu lade ner bruket
i Långshyttan.
Nu är det dags att gå
vidare. Outokumpu ska sälja
den använda industrimarken
samt ett par fastigheter. Men
för att det ska bli möjligt
krävs ett omfattande saneringsarbete.
DalaFrakt har fått uppdraget av
Eco Kem/Fortum att göra jobbet
som består av två etapper.
Etapp ett handlar om att
sanera en cirka tusen kvadratmeter stor yta, som till stor
del ligger under en byggnad,
6–7 meter djupt och 7–8 meter
in under byggnaden.

Till Kumla
Med hjälp av större och mindre
grävmaskiner har DalaFrakt
grävt fram förorenat material
som sedan körts till bearbetning
i Kumla. Därefter har man
återfyllt med morän från en
intilliggande täkt.
– Här var utmaningen att vi
tvingades jobba under en fastighet och därför måste använda
fordon av olika storlekar för att
komma åt mellan pelarna som
byggnaden vilar på, berättar
Lennart Nyling på DalaFrakt.

DalaFrakt mitt i projektet i Nygårdarna.

DalaFrakt grundar för BoKlok
Skanska har inlett BoKlokbyggande vid Nygårdarna
i Borlänge.

Det blir åtta hus med totalt 16
lägenheter.
DalaFrakt har fått i uppdrag
att utföra grundarbetet för att
skapa förutsättningar för vägar,
vatten och avlopp. Ett arbete som
ska vara klart före midsommar
2018.
– Min bild är att DalaFrakt
är ett kunnigt och seröst företag som kan det här arbetet.
Vi tror på dem. Dessutom var
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det bra att DalaFrakt kunde
erbjuda en bra prislapp, säger
Göran Jagelius, affärsutvecklare
på BoKlok.
Faktum är att arbetet i det
aktuella området innebar två
uppdrag för DalaFrakt. Projektet
”tjuvstartade” nämligen med
med grävning för VA-arbete åt
Borlänge Energi.
– Det var en tilläggsbeställning. Bra när det samtidigt blir
två uppdrag i samma område,
säger Magnus Lindblad, anläggningschef på DalaFrakt.

Fakta / BoKlok
Ett boendekoncept utvecklat av
Skanska och IKEA. Det går ut på
att bygga hållbara bostäder med
god design, funktion och kvalitet
till ett lågt pris. BoKlok ansvarar
för hela värdekedjan, från produktutveckling, projektutveckling
och tillverkning i fabrik till byggnation, försäljning och kundrelationer efter inflyttning.
Källa: www.boklok.se

Trevligt uppdrag
Den etappen blev klar nyligen.
Etapp två, som startar i mitten
av oktober, handlar om att byta
ut 50000 kubikmeter material
på ett öppet område utanför
fastigheten.
Det innebär ett enklare arbete
eftersom vi kan använda stora
grävare hela tiden, berättar
Lennart Nyling och fortsätter:
– Generellt är detta ett exempel på ett trevligt uppdrag som
leder till positiva effekter för
miljön samtidigt som vi grundar
för framtiden.
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Kulverterar
en bäck
I Borlänge ska det byggas en
förskola vid Plogstigen.
DalaFrakt har fått i uppdrag
av NCC att kulvertera det öppna
vattnet i Lusbäcken så att det
istället rinner igenom en kulvert
(ett rör). Detta för att det ska gå
att bygga en väg och fastigheter
i området.
Slutbeställare av uppdraget är
Borlänge Energi.
Detta är ett av flera exempel
på att DalaFrakt nu kommit in på
allvar i Borlänge.

“Lärarna har svårt att få
in eleverna till lektionerna.”

Lussi-Mats (Mats Andersson) testar att lekplatsen håller kvalitén.

Barnen uppskattar
DalaFrakts lekparker
DalaFrakt har ställt till problem för en del lärare i Rättvik.
Lekplatserna som DalaFrakt byggt blev så populära att
lärarna har problem med att få in eleverna till lektionerna
efter rasterna.
– Det är signaler som vi
fått och vi ser detta som
ett bra betyg, säger LussiMats (Mats Andersson), arbetsledare på DalaFrakt, samtidigt som
han själv testar en av lekplatserna.
– Det ser bra ut. Grejerna håller
klassen, säger han.
Lekplatserna på förskolan DalJerk och Ingels grundskola var

slitna och i behov av upprustning.
DalaFrakt fick uppdragen att både
ordna markberedningen och bygga
lekplatserna enligt befintliga ritningar. Två enheter på förskolan
och två på grundskolan.
Jobbet gjordes i somras och blev
klart i samband med skolstarten.
– För oss innebar det här uppdraget en speciell känsla eftersom

Grundarbete
vid Mora
lasarett
I Mora sker en utbyggnad av
lasarettet. Det handlar om en
utbyggnad på totalt fyra våningar
plus källare. I anslutning till detta
byggs också en 600 kvadratmeter stor modulbyggnad.
Ett stort byggprojekt, som
när allt är klart, kommer att
betyda mycket för vården i
norra Dalarna.
Där gör DalaFrakt markarbetet
på uppdrag av Nils Skoglund AB
som har Landstinget Dalarna
som slutkund.
DalaFrakts del av projektet
ska vara klart 2018 när våren
övergår till sommar.

Lussi-Mats (Mats Andersson).

vi visste att så många barn skulle
uppskatta vårt arbete. Faktum är
att detta kanske kan bli en framtida nisch för DalaFrakt, säger
Lussi-Mats.

Upprustning i Leksandsparken
Under en tid har de flesta som bor
eller verkar i Leksand kunnat följa
plattsättningen och den allmänna
upprustningen av Sparbanksparken.
DalaFrakt har gjort markarbetet
så det blivit möjligt att bygga en ny

fontän i parken, kombinerat med
plattsättning och nya gräsytor.
– Det här är ett arbete som vi
hoppas kommer att uppskattas av
många leksingar, säger Magnus
Lindblad på DalaFrakt.

Mats Andersson från DalaFrakt, tvåa från vänster, i arbete med Leksandsparken
tillsammans med medarbetare från Sohlbergs stenhuggeri.
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SÅ HAR DU INTE SETT OSS FÖRUT
Vad gör DalaFrakts medarbetare när de inte är på jobbet?
I den här serien presenterar vi medarbetare på DalaFrakt, med fritidsintressen som ibland också har betydelse för deras dagar på jobbet.
Tidigare inslag: Nr 3 2016: Elin Hedman Erikssons liv är hästar. Nr 4 2016: Fredrik Nallgård, skoteråkning. Nr 1 2017: Andreas Thimberg,
jakt. Nr 2 2017: Peter Loman cykling.

Erik klarar stressen bättre
– tack vare skytteintresset
Erik Dehner är pistolskytt på fritiden.
Därför har han förmågan att alltid vara extra fokuserad
på sina arbetsuppgifter, även om det är hög volym och
full aktivitet i rummet.
– Då har jag stor nytta av min hobby, säger pistolskytten.
Det var fyra år sedan Erik
Dehner upptäckte tjusningen med skytte. Han
blev medlem i Leksands pistolskytteklubb.
– Det såg spännande ut så jag
anmälde mig och började skjuta.
Det har jag aldrig ångrat.
I dag tränar han regelbundet
skytte flera gånger i veckan. Antingen på skjutbanan i Leksand,
hemma i Siljansnäs eller vid barndomshemmet i Venjan.
Det här är en tuff sport och det
krävs att man skjuter kontinuerligt
för att behålla nivån på skyttet.

Två grenar
Det är två grenar som gäller för
Erik Dehner:

Precisionskytte, som också
finns i OS-programmet. Då skjuter man mot tavlor där mitt i
prick är tio poäng. Max 50 poäng
per omgång.
Fälttävlan, som är en form av
snabbskytte. Ofta mot rörliga mål.
– Jag tycker fälttävlan är roligast.
Då gäller det att skjuta snabbt.
Det är lite mer action med fälttävlan, även om det är bra träning med precisionskytte, säger
Erik Dehner, som ibland också
ställt upp i en del skyttetävlingar.
Det gör jag mest för att det är
roligt. Men det var en häftig känsla
att en gång få skjuta maxnivån
50 poäng.

Nytta på jobbet

En träffsäker Erik Dehner.

Erik Dehner berättar att han
ibland får stor nytta av sitt skytteintresse på jobbet.
– Skytte är en koncentrationssport som gjort att jag övat upp
en förmåga att fokusera mig i
f lera olika sammanhang. Bland
annat på jobbet. Jag stressar sällan
upp mig och kan behålla koncentrationen även om det är livat i omgivningen.
Han berättar sedan om trivseln

Dala Frakt AB
Box 116, 793 23 Leksand
Limhagens Industriområde

Skytteintresset har ökat Erik Dehners förmåga att vara mer fokuserad i samband med
stressiga situationer på jobbet.

på jobbet och den spännande känslan att vara delaktig i att utveckla
rundvirkestransporterna.
– Vi introducerar nu ett nytt
koncept för att effektivisera returkörningarna. På det viset blir vi
mer effektiva. Det är ett helt nytt
tänkande som DalaFrakts transportörer och kunder får nytta av.

Telefon växel: 0247-647 00
Telefax: 0247-647 99
E-post: info@dalafrakt.se

Fakta/Erik Dehner
Ålder: 28.
Bor: Siljansnäs.
Familj: Flickvän.
Övriga intressen: Förutom
skyttet, även motorfordon som
skoter och fyrhjulingar.

www.dalafrakt.se

