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Under sensommaren har 
Siljan Schakt fullföljt sin 
största grusorder någon-
sin. 40 000 ton grus har 
brutits och krossats i 
företagets täkt i Bjus åt 
Sandahls.

Gruset har använts till asfalt 
för väg 45 mellan Orsa och 
Emådalen, samt en sträcka 
mellan Heden och Skattung
byn inom Orsa. På grund av 
storleken och  på ordern har 
manskapet i täkten i vissa 

perioder jobbat dygnet runt i 
treskift.

För att blanda gruset till 
asfalt flyttade Sandahls ett 
asfaltsverk till täkten. Det 
har nu magasinerats för vin
tern, men det är fortfarande 

kvar i Orsa.
– Förhoppningsvis kan vi 

tillsammans med Sandahls 
hytta nya ordrar i området så 
att verket får stå kvar i Orsa 
även under 2010, säger Janne 
Arnesson, VD, Siljan Schakt.

40 000 ton grus Siljan Schakt har fullföljt 
sin största grus order 
någonsin
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Bengt Lundqvist, lastbilsförare på Siljan Schakt, fyller sitt fordon med asfaltsmassor från Sandahls verk i skymningen.
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Sandahls asfaltsverk som har blandat 40 000 ton av Siljan Schakts grus till asfalt.
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Tommy Jågas, 32, började 
som ny arbetsledare på Sil-
jan Schakt den 26 oktober. 
Med god fälterfarenhet 
ska han fylla ett behov som 
uppstått i samband med 
företagets tillväxt. Till en 
början ska han leda bland 
annat arbetet företaget 
utför åt Weddesågen, men 
slutmålet är att Tommys 
insatser ska låta företaget 
vara verksamt över ett-
större område. 

– Planen är att Siljan 
Schakts arbetsledare ska 
kunna arbeta närmare 
sina hem samtidigt som vi 
expanderar, säger Janne 
Arnesson, VD.

Tommy har tidigare job
bat som produktionsledare 
på Press master, efter vilket 
han gick in i norska bygg
branschen. Innan anställn

ingen på Siljan Schakt job
bade han som arbetsledare 
på Peab, där han spenderade 
tre år. Tommys meriter im
ponerade på Janne Arnesson, 
som var den som initierade 
kontakten. 

– Att driva ett företag han
dlar till stor del om att bygga 
ett bra lag. Då gäller det att 
ha koll på omgivningen och 
göra så bra rekryteringar 
som möjligt. Jag gjorde en del 
efterforskningar och Tommy 
kändes klockren, säger Janne.

Han tycker också att 
Tommys unga ålder ger ett 
välkommet tillskott av ung 
energi i ledningen.

Problemlösare
På privat tid umgås Tommy 
med särbon Åsa, och han gil
lar att jaga och har ett stort 
intresse för snickeri. Det sist
nämnda har resulterat i ett 

fritidshus som aldrig riktigt 
blir färdigt.

– Det blir något nytt hela 
tiden, säger han.

Händighet går hand i hand 
med problemlösning, vilket 
Tommy tycker är viktigt i rol
len som arbetsledare. 

– Jag försöker se möjlig
heter i det mesta. Ju krång
ligare något är, desto roligare 
kan det vara att lösa det.

Enligt Tommy är en bra 
ledare ärlig och rättfram och 
kan ge och ta kritik på rätt 
sätt.

Väl anpassad
Efter en veckas anställning är 
Tommy Jågas positivt inställd 
till framtiden på företaget. 

– Det är fina fisken! Jag 

har legat i för att ta reda på 
allt som behövs för att göra 
ett bra jobb och lösa proble
men själv, och mina arbets
kamrater är väldigt trevliga.

Förstärkning!

Behöver du kontakta 
Tommy?

Uppdatera adressboken med 
följande!
Mobiltelefon 
070380 15 87
E-post  
tommy.jagas@siljanschakt.se

Nytt ungt blod ger Siljan Schakt 
utrymme för ytterligare tillväxt

“Tommy känns 
klockren”

Tommy Jågas försöker se möjligheter i det mesta.
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Siljan Schakt landar stororder
– genom att göra den mindre
Siljan Schakt har i höst 
påbörjat arbetet med att 
anlägga virkesplaner åt 
Weddesågen i Blyberg. Det 
är ett stort uppdrag, som 
Siljan Schakt vann genom 
att hjälpa beställaren att 
minska projektkostnaden 
med nästan en femtedel.

Redan i juni förra året läm
nade Siljan Schakt anbud på 
att anlägga virkesplaner åt 
Weddesågen. Projektet blev 
dock försenat i drygt ett år, 
men nu är det alltså igång. 
Arbetet kommer att utföras i 
etapper, där den första etap
pen får kosta fem miljoner. 
Den totala ordern beräknas 
bli cirka 19 miljoner kronor, 
varav cirka tio miljoner ska 
gå till beläggningsarbete. Ti
digare var slutsumman bety
dligt mer.

– Vi har tillsammans med 
beställaren ändrat arbetets 
utförande och förutsättnin
gar så att det har blivit fyra 
miljoner billigare än det ur
sprungliga anbudet, säger 
Janne Arnesson, VD, Siljan 
Schakt.

Projektet omfattar 40 000 
m2 planer, vilket motsvarar 
hela sex fotbollsplaner.Wed
desågen är en del av Siljans
koncernen och ägs av Wedde 
Sveg Timber AB.

“Den totala 
ordern beräknas 

bli cirka 19 
miljoner”

Siljan Schakt  fick anlägga 
vinter när Orsa Grönklitt 
behövde en kilometer skidspår, 
slaskväder till trots. Sparad 
snö från kanoner användes för 
att lägga det sex meter breda 
spåret.

Vinterdags!
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Projektet omfattar 40 000 m2 virkesplaner.
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Vindkraft får vind i seglen
– och Siljan Schakts affärsidé vinner igen
Siljan Schakt har fått up-
pdraget att bygga vägar 
och planer för fem vind-
kraftverk på Tavelberget 
i Linghed åt Dala Vind. Vi 
var inte billigast, men vi 
var bäst. Vår helhetslös-
ning och kundens tillit 
till vår kompetens avg-
jorde loppet och visar att 
vi lever upp till vår mål-
sättning och affärsidé “Sil-
jan Schakt bygger förtro-
ende”.

Arbetet är budgeterat till 
cirka 4 miljoner kronor och 
sätter igång nu i vinter. Dess 
utformning och tidsläge gör 
det till en viktig del i syssel
sättningen av företagets gräv
maskiner och lastbilar under 
kommande lågsäsong.

Det är också en viktig or
der för framtiden eftersom att 
vindkraft ökar kraftigt i re
gionen. Bland annat planerar 
Bergviks Skog att bygga cirka 
650 vindkraftverk i Dalarna 

och angränsande län, vilket 
uppges innebära en invester
ing på hela 25 miljarder kro
nor.

– Det är mycket positivt 
att vi redan nu är med på ett 
hörn, säger Håkan Syrjä, som 
ligger bakom Siljan Schakts 
anbud.

Niklas Lunddaahl, projekt
ansvarig, Dala Vind, är glad 
att han hittade den kompe
tens som behövdes lokalt och 
berömmer Siljan Schakts 

upp lägg.
– Det är en helhets lösning 

som passar oss mycket bra, 
säger han.

Vindkraft växer kraftigt i regionen och Siljan Schakt är med i svängarna.

“Siljan Schakts 
helhetslösning 
passar oss mycket 
bra!”
 – Niklas Lundaahl, 
projektansvarig, Dala Vind
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Mycket positivt var ru-
briken på min förra kröni-
ka. Jag fortsätter i den 
andan och betonar posi-
tiva saker och händelser 
som också knyter an till 
företagets affärsidé ”Sil-
jan Schakt bygger förtro-
ende” . 

Bergtäkten är nu ett steg när
mare då Miljödomstolen avg
jort målet genom att avfärda 
Carlborgs överklagande. Det 
är dock för tidigt att fira och 
starta upp täkten då Anders 
Carlborg kanske åter överk
lagar. Tiden för detta går ut 
i slutet av november så vi får 
avvakta ett tag till.

Vi har trots lågkonjunk
turen lyckats sysselsätta lika 
många, kanske någon mer, 
medarbetare i år jämfört med 
förra året. Vi har fått kämpa 
med många små objekt men 
många små blir också mycket 
arbete. 

På ordersidan finns också 
flera nya positiva händelser.

Weddes förtroende
På Weddesågen är vi nu i full 
gång och jag hoppas och tror 
att vi där har flera års arbete 
framför oss, då vi om vi fort
satt har Weddes förtroende 
säkerligen får delta vartefter 
sågen expanderar. Sågen har 
stora expansionsplaner så det 
gäller att bygga förtroende.

Dala Vinds förtroende
Dala Vind har anlitat oss för 
att bygga vägar och planer 
samt utföra kabelschakter för 
fem vindkraftverk i Linghed. 
Arbetet skall starta omgående 
och vi har erhållit jobbet på 
förtroende så det gäller att vi 
även här möter deras förvän
tningar och fortsatt bygger 
förtroende. Det skall byggas 
många vindkraftverk de när
maste åren och vi har här alla 
chanser att befästa tilliten på 
vår kompetens i området.

Orsa Grönklitts förtroende
Ytterligare ett tydligt bevis 
på marknadens förtroende för 
oss är att en av våra största 

beställare Orsa Grönklitt har 
gett oss förnyat förtroende 
att bygga markarbetena för 
den nya parken för persisk 
leopard och snöleopard. Tack 
Torbjörn och Erik [Wallin re-
spektive Jågas – reds anm.]! 
Även detta arbete skall igång 
omgående. 

Lador fyllda
Vårt orderläge, delvis 
beskrivet ovan, ger oss ett bra 
slut på denna säsong, kanske 
även lite vinterjobb och, fram
förallt, en bra start på nästa 
år, vilket ju är mycket posi
tivt!

I en tidigare krönika be
tonade jag att hösten var vår 
viktigaste säsong och att det 
då är viktigt att fylla ladorna 
inför vintern. Så har det va
rit även i år och vi kan kon
statera att vi även i år varit 
lyckosamma på den fronten.

Sjuk chef; friskt företag
Själv har jag under säson
gen haft mycket trassel med 
hälsan och jag står själv för 

merparten av sjukfrånvaron i 
företaget. Med hjälp av mån
ga suveräna medarbetare har 
vi ändock lyckats väldigt bra, 
trots omständigheterna, och 
jag är mycket tacksam för alla 
positiva arbetsinsatser. 

Även om ett företags 
framgång beror på ”hela lag
ets” insats skulle jag denna 
gång särskilt vilja framhålla 
vår arbetschef Håkan Syrjä 
tillsammans med företagets 
arbetsledning, Micke, Ove 
och Tommy. Tack grabbar; 
jag lovar att jag förutom från 
mig själv talar för alla medar
betare. 

Mer positivt Janne Arnesson 
väntar en ljus vinter

Under vintern ska Siljan Schakt bland annat bygga en park för leoparder åt Orsa Grönklitt.
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Text: 
Janne Arnesson, 
VD, Siljan Schakt



SCHAKTARN.7 Siljan Schakt Entreprenad AB | November 2009

Vi har länge använt Telia 
som leverantör av våra 
mobila abonnemang, då 
ingen annan operatör har 
kunnat erbjuda jämförbar 
täckning i skogen och av-
lägsna områden som vårt 
jobb tar oss. I glesorterna 
är ofta Telia det enda al-
ternativet, och det vet de. 
Som Teliakund i trakten 
är det som oftast bara att 
tacka och ta emot priser 
satta med lite konkurrens 
i åtanke.

Det var därför en välkommen 
nyhet att det numer finns ett 
fåtal andra operatörer som 
använder Telias nät. Samma 
master, samma täckning – 
billigare pris. Till följd av 
detta har vi för avsikt att 
byta operatör till Size Mobile 
och kommer därför att kunna 
sänka våra telefonikostnader 
avsevärt.

0 kr/min 
De nya abonnemangen har 

fast månadskostnad, vilket 
innebär att alla anställda 
ringer för 0 kr/min till både 
fasta och mobila nummer 
efter bytet. Observera dock 
att öppningsavgifter och be
taltjänster (som till exempel 
nummerupplysning) fortfar
ande debiteras.

Hur bytet går till
Alla anställda kommer innan 
årskiftet att få ett – eller två, 
beroende på om du har ett 
duoabonnemang – simkort 
från Size skickade på posten, 
som ska ersätta nuvarande 
kort. 

Alla nuvarande nummer 
kommer att kvarstå, men de 
nya simkorten har inga kon
takter sparade. Detta innebär 
att du bör se till att dina kon
takter ligger sparade på mo
biltelefonen och inte simkor
tet innan du byter. 

Maskinförare får inte hel
lar glömma att dra ut ströms
ladden ur monterade telefon
er innan byte för att undvika 

att skada utrustningen. 
Vidare instruktioner kom

mer att följa med simkorten, 
och om du behöver hjälp med 
något av ovanstående är det 

bara att besöka mig på mitt 
kontor så fixar jag (Martin 
Arnesson) det.

Notiser för anställda
Byte av mobiloperatör

E-postadresser

Siljan Schakts anställda 
uppmanas att snarast 
möjligt lämna in sin 
epostadress till Martin 
Arnesson på kontoret för 
att underlätta kommuni
kationen inom företaget.

Adresser kan även 
skickas till:
info@siljanschakt.se

Siljan Schakts maskin-
park har uppdaterats 
som följer. 

• Janne Damm kör numer 
en Volvo FH13lastbil av 
årsmodell 2007. 

• Kent Anderssons Volvo 
BM L120Dlastmaskin har 
bytts ut mot den förbät
trade L120F av samma 
märke från 2009. 

• Företaget har en ny 
dumper i form av en Volvo 
BM A25D, vilken är den 
första dumpern av D
modellen i regionen. Tack 
vare dess steg 2motor 
uppfyller den särskilda 
miljökrav för arbeten åt 
vägverket.

I samband med dessa ny
investeringar har följande 
maskiner bytts in eller 
sålts: Daewoo 340 LC-V, 
Fiat-Hitachi FH165W, 
Volvo BM L120D.

Investeringar Nyanställda

Peter Emanuelsson, 
25, har tagit ratten på 
företagets nya dumper. 
Peter lever ungkarlsliv 
i Älvdalen och gillar att 
skruva i saker, som till 
exempel skotrar.

Tommy Jågas är ock
så nyanställd; läs mer 
om honom på sidan 2.
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0250-420 35
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25 26 40-8

BANKGIRO
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