
Björn varvar
ned

SCHAKTARN.

– Efter 52 år som maskin-
förare

Björn Nyström är en vet-
eran i branschen som har 
52 år som maskinförare 
under bältet. Nu, först tre 
år efter pensionsålder, går 
han ned i arbetstid.
Björn började redan som 
16-åring att köra bandtraktor 
åt Rune Kusén i Torrbotten. 
Det var 1958 och han hade 
ingen särskild utbildning för 
jobbet.

– Sådant var ett senare 
påfund, skrattar Björn.

Genom sin karriär har 
han dock hunnit lära sig 
mer än de flesta. Han blev 
anställd av Astor Arnesson 
på en föregångare till Siljan 
Schakt 1973 och har sedan 
dess kört alla möjliga sorters 
anläggningsmaskiner.

– Jag tror att jag har kört 
nästan varenda maskin på 
hela företaget, säger Björn.

Björn slutade att hoppa 
mellan maskiner 1985, då 
Astor Arnesson köpte en 

gammal grävmaskin av 
märket Åkerman som Björn 
fick i uppdrag att köra. Han 
blev snabbt uppskattad i den 
rollen och det har länge varit 
vanligt att kunder frågar 
specifikt efter honom.

Oerhörd kunskap
Den nuvarande VD:n 
på Siljan Schakt, Janne 
Arnesson, har arbetat med 
Björn Nyström i 34 år och 
talar mycket varmt om 
honom. Björns substansiella 
branscherfarenhet har varit 
en viktig resurs för företaget 
och Janne personligen.

– Björn besitter en oer-
hörd kunskap och en varm 
personlighet. Det är ett nöje 

att diskutera olika arbetens 
utförande med honom, säger 
Janne.

Fortsätter att jobba
Att bli heltidspensionär är 
dock inget Björn ännu är redo 
för. Hans mångsidighet ger 
honom möjlighet att fylla di-
verse roller på företaget när 
det behövs, och han kommer 
regelbundet att köra lastmas-
kin i Siljan Schakts nyöpp-
nade bergtäkt.

Men mer fritid blir det, 
och Björn planerar att spend-
era mer tid åt att bygga mod-
ellflygplan. Det är en hobby 
han haft sedan 70-talet.

– Folk tror väl att jag är 
tokig, men jag har en hel lä-
genhet full av dem. Allt från 
konstplan till sportflyg.

Slutar aldrig lära sig
När han blir tillfrågad om det 
viktigaste han har lärt sig i 
sin karriär, svarar Björn Nys-

tröm att det är att det alltid 
går att lära sig någonting 
nytt. Men  ser praktiskt på 
sitt och jobb och gillar inte att 
filosofera så mycket om det.

– Jag är nöjd om jag har 
fått bygga lite vägar som folk  
kan ha nytta av, säger han.

Och få har byggt lika mån-
ga vägar som Björn.

Björn Nyström
ÅLDER: 68

FAMILJ: Särbo och “ungefär” 
sex vuxna barn.

YRKE: Grävmaskinist på 
Siljan Schakt
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“Utbildning var ett 
senare påfund.”
 – Björn Nyström om att börja 
jobba som 16-åring 1958.
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Grönklitsgruppen anställer ny bygg chef
Siljan Schakts storkund 
Grönklitts gruppen – som 
om fattar flera turistanläg-
gningar i länet, inte minst 
av vilka Orsa Grönklitt 
– har i våras rekryterat 
bransch veteranen Roger 
Tylén som ny byggchef.

Torbjörn Wallin, VD för 
Grönklittsgruppen, säger att 
de valde Tylén på grund av 
hans långa erfarenhet i ledar-
positioner. Tylén har bland 
annat varit distrikts- och 
kundcenterchef på Ramirent 
maskinuthyrning, samt plats- 
och distriktchef på NCC i 
Mora. Han har också styrt 
över flertalet stora norska 
byggprojekt. Torbjörn Wal-
lin tillägger dock att det inte 
bara var en fråga om bakgr-
und.

– Han har en social läg-
gning som jag tror kan vinna 
folk.

Nya tider, nya ansvar
I takt med att Grönklitts-

gruppen har vuxit, har också 
tjänsten ändrats genom åren. 
I jämförelse med vad den in-
nebar för några år sedan har 
den nu ett mer övergripande 
ansvarsområde. Tylén ska 
vara inblandad i fler projekt 
men ha en mindre direkt roll i 
individuella anläggningar. 

– Fler kommer att vara en-

gagerade i byggen framöver, 
säger Torbjörn Wallin.

Tidigare byggchefen Erik 
Jågas, som nu ägnar mer tid 
åt att njuta av pensionärsliv-
et samt sin konsultfirma, tror 
att Grönklittsgruppen har ett 
fynd i Tylén.

– Jag känner honom väl 
och jag tror absolut att han är 
rätt för rollen.

En bra start
Roger Tylén tycker att det har 
gått smidigt att anpassa sig 
till den nya miljön. Detta är 
tack vare dels en  varm mot-
tagning hos Grönklittsgrup-
pen, och dels närvaron av 
kontakter från hans tidigare 
yrkesliv.

– Det finns många person-
er jag känner som fortfarande  
är aktiva trots att jag inte 
jobbat i Mora/Orsa/Rättvik-
området på drygt 10 år. Det 
har varit en stor fördel, säger 
Roger Tylén tacksamt.

Týlen ingick också snabbt 
i ett tätt samarbete med 

Siljan Schakt, då företaget 
har varit aktivt på många av 
Grönklitts gruppens projekt 
inför sommarsäsongen.

– Kontakten med Siljan 
Schakt har fungerat utmärkt 
i alla led, säger han.

Åsikter om en bra ledare
Roger Tylén, en familjefar 
med två barn tillsammans 
med hustrun Carina, menar 
att en bra ledare ska, förutom 
att vara kompetent, vara in-
spirerande och motiverande.

Han eller hon ska ha en  
lugn och saklig disposition, 
samt en drivkraft att förbät-
tra både sin omgivning och 
sig själv. Sist men inte minst 
tillägger Roger Tylén: 

– Man ska kunna “få det 
gjort!”, helt enkelt.

Roger Tylén, 47, ny men inte 
grön.

Nya uppdrag ramlar det in 
nästan varje dag. Många är 
små men några är stora. 

Bergetskolan, Orsa
Ett nytt relativt stort uppdrag 
är markarbetet på Bergets-
kolan i Orsa där vår bestäl-
lare är Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB. Uppdragets 
storlek är knappt 5 000 tkr 
inkluderande en grusleverans 
på cirka 5 000 ton material. 
Vi startar redan på måndag 
den 2 augusti. Platschef blir 
Anders Mattsson.

En intressant kund
En annan ny order är att 

vi skall färdigställa de 
kvarstående markarbetena 
för byggnationen av matarled-
ningen från Burusjön till Idre-
fjälls nya snökanonlednings-
system. Arbetet är kanske 
inte så stort men beställaren 
Idrefjäll är mycket intressant 
för framtiden.

Växande jobb
En gammal order som inte är 
färdigställd och som kan väx-
las upp till att bli dubbelt så 
stor som den var från början 
är markarbetena på Björntop-
pen i Grönklitt där beställar-
en siktar på att bygga totalt 
tretton hus i jämförelse med 

de ursprungliga fem.

Blybergssågen
Vårt uppdrag på Blybergsså-
gen fortgår just nu för hög-
tryck. I skrivande stund har 
vi fem grävmaskiner, sex 
dumprar, två lastbilar, en 
hjullastare, en väghyvel, två 
anläggare, en krossanläg-
gning och en bergsprängare 
igång på objektet.

Vind i seglen
Vårt vindkraftsprojekt hos 
Dala Vind i Linghed går mot 
sitt slut. Kvar är bara lite 
putsning och justering. Upp-
draget har genomförts på ett 

kostnadseffektivt sätt och vi 
får hoppas att vi får vara med 
när Dala Vind skall genom-
föra nästa projekt. Vindkraft-
sprojekt passar oss och våra 
resurser mycket bra.

Tack, och lycka till!
Vår uppdragsgivare Orsa 
Grönklitt AB byter (framgår 
ovan) byggchef. Jag tackar 
Erik Jågas för mycket fint sa-
marbete genom åren och öns-
kar Roger Tylén lycka till!

Text: Jan Arnesson, VD, Sil-
jan Schakt

“En bra ledare ska 
kunna få det gjort”
 – Roger Tylén om ledarskap.

Om uppdrag och uppdragsgivare
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En av våra lastmaskinsförare ringde kontoret en 
dag och berättade att han hade “kört av vägen”. 
Mer detaljer gav han inte, men en kollega var 
snabb att dokumentera incidenten sin mobilka-
mera.

Fullträff

Att passera 50 kan vara 
traumatiskt och ångest-
fyllt för många. Omedel-
bart därefter blir det 55 
och sedan är nästa mål 
60 medan det lite längre 
målet kan vara 100. Några 
känner säkert igen sig…

Siljan Schakt kommer i år 
att passera 50, miljoner i om-
sättning alltså. Troligen ock-
så 55 miljoner vilket skulle 
innebära en ökning av om-
sättningen med ca 13 miljon-
er från fjolårets 42 miljoner 
vilket skulle motsvara drygt 
30 %. 

Denna utveckling är givet-
vis mycket positiv, för att ci-
tera rubriken på en av mina 
tidigare krönikor i Schaktarn. 
Vi är fortsatt populära på 
marknaden och våra gamla 
kunder fortsätter att efter-
fråga våra tjänster samtidigt 
som nya strömmar till. 

Tillväxten har också in-
neburit att vi under juni sys-
selsatte 47 anställda. Till 
detta kan man sedan lägga 
ett antal tillfälliga anställda 
och underentreprenörer. Vårt 
företag har därmed också stor 
betydelse för vår kommuns 

utveckling, vilket kan exem-
plifieras av att vi nu varje 
månad betalar runt 800 tkr i 
personalskatt och sociala av-
gifter. 

Ungefär hälften av dessa 
pengar är kommunalskatt 
motsvarande ett ganska stort 
antal arbetstillfällen i kom-
munen. Lägger vi till moms 
och bolagsskatt ligger den 
genomsnittliga månadsbetal-
ningen till offentlig sektor en 
bra bit över 1 000 tkr.

Lönsamhetsmässigt går 
det också bra även om pris-
bilden i branschen är fortsatt 
låg. Det gäller dock att vi är 
fortsatt effektiva och ser till 
att våra kunder får valuta för 
sina pengar samtidigt som vi 
får betalt för vad vi gör. Det 
är kundnyttan vi levererar 
och lever på!

Vi har under året fortsatt 
investerat i hög takt. Hitin-
tills har vi under året köpt 
maskiner och inventarier för 
ca 8 500 tkr. Lägger vi till ak-
tier i Orsa Grönklitt AB och 
nedlagda kostnader i våra 
täkter överstiger den sam-
manlagda investeringen hi-
tintills under året 11 000 tkr. 
Då är även eget arbete och en 

Att passera 50

lageruppbyggnad inräknad. 
Företaget är alltså 

välmående och fortsatt 
starkt: alla vinstmedel åter-
investeras och utvecklingen 
är mycket positiv!

Vi har även ett antal nya 
medarbetare vilka presen-
teras på en sida härintill. De 
nya tillsammans med att vi 
som är kvar sedan förut också 
utvecklas gör att laguppställ-
ningen är starkare, med mer 
kompetens än någonsin tidi-
gare, trots att en stöttepelare 
som Björn trappar ner.

Att passera 50 kan som 
jag nämnde vara traumatiskt. 
För mig själv blev hälsan i 
fokus under det året. Därefter 
har det varit lite si och så med 
den biten och fjolåret var inte 
kul. Nu har jag fått må bra en 
tid och varit oförskämt pigg. 
Jag har också passerat 55 
och nästa anhalt eller mål är 
väl 60. Sen får vi se vem som 
når 100 först: jag eller Siljan 
Schakt.

Text: Jan Arnesson, VD, Sil-
jan Schakt

En krönika om vad som ligger 
bakom och framför

Siljan Schakt passerar 50 miljoner i omsättning 2010.



Anders Mattsson, 58
Erfaren och välmeriterad arbetsledare. Bor med hustrun Anja och gillar bilar, motion och att pyssla i trädgården.

Stefan Falk, 38

Grävmaskinist som tar över Hitachi 

350:n efter Björn Nyström. Intresserad 

av jakt och sport, och har ett 20 år 

långt förflutet som motorcrossförare

Nyanställda

Mattias Alexandersson, 28
Lastbilsförare som gillar  att åka 
raggar bil med kompisarna, men på 
vintern är det skoter som gäller. Jagar 
vid säsong.

Göran Liljeberg, 48
Anläggare som helst umgås med sina 
barn och barnbarn. Hustrun också, 
givetvis. Pysslar annars gärna med 
både hemmet och sommarstugan.

Jan-Erik Hagman, 61
Grävmaskinist som har fullt upp mellan familjen 
(fru, barn och barnbarn) och sitt arbete i skogen.

Mattias Knutsson, 40
Grävmaskinist. Trebarnspappa som gillar jakt och fiske. Spenderar helst sommrarna i sin sommarstu-ga med familjen

Jannes Nord, 52
Anläggare specialiserad på VA-arbeten.  Löper, fiskar, snickrar och reser gärna. Tittar på ishockey, “men bara om det är Mora IK”.

Tillfälligt anställda
Mattias Eriksson, anläggare
Oscar Jonsson, anläggare
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Bildreportage
Stort öppningskalas för Orsa kommuns nya lekplats vid 
Kyrkby skolan – Siljan Schakt var entreprenör på plats

Det var en stor samling barn och föräldrar som samlades den 14 
juli för att prova på den nya lekplatsen. Siljan Schakt bjöd på 
saft och bullar.

Rutschkanan gick varm hela tiden.

Gruppgungan användes också flitigt. Matilda, 5-snart-6, tyckte gott om 
lekplatsen.
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Jättekran monterar vindkraftverk på Tavelberget. Kranen väger 750 ton fullt utrustad och leverades till platsen av 19 trailers.

Otres Shelter Cambodia
Som många av Er, via en ar-
tikel i Mora Tidning, redan 
känner till har min dotter Ida 
startat ett projekt för att hjälpa 
70 nödställda familjer i Kam-
bodja. Projektnamnet är Otres 
Shelter. 

På Siljan Schakt Entreprenad 
AB:s hemsida finner Du en 
länk som Du kan klicka på för 
mer information. Adressen 
står längst ned på den här si-
dan.

För att stötta projektet har jag 
utmanat Företagarna i Orsa 
och dess medlemmar att hjäl-
pa till. Utmaningen som Ni kan 
läsa till höger har spridits via 
mejl till medlemmarna i Före-
tagarna via deras ordf Lasse 
Ohlsson på Dala Laminat AB. 

Jag vill passa på att tacka Lasse 
och Dala Laminat för både för 
deras medverkan och deras bi-
drag! Jag vill nu uppmana Er 
läsare att stötta projektet!

Jan Arnesson

Hej Lasse,

Du har säkert, efter-
som jag lånat ut mina 
mejladresser, fått mejl 
från min dotter Ida 
gällande Otres Shelter. 
Jag vill gärna hjälpa 
henne och de hjälpbe-
hövande där nere. 

Siljan Schakt Entrepre-
nad AB har betalat 
in 100 kr/anställd till 
Otres Shelters konto 

8166-1-914857419-8. 

Jag utmanar Dig och 
samtliga företag i Orsa 
att göra detsamma. 
Jag kommer även 
att uppmana mina 
anställda att göra 
likadant. 

Jag hoppas på Din 
hjälp och Du får gärna 
vidarebefordra detta 
mejl till Dina kontak-
ter.


