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Stockholm står värd för världens största mässa inom 
pappers- och massaindustrin, SPCI, den 17-19 maj. 
Cerlic har funnits med på mässan ända sedan1981. I år 
representeras vi av vår partner Lorentzon & Wettre. 

Cerlic hos Lorentzen & Wettre 
på SPCI 2011

Läs vidare
www.spcievent.com
www.lorentzen-wettre.com

Lorentzen & Wettre ställer ut sitt bre-
da sortiment av koncentrationsmätare 
bestående av Cerlics optiska givare 
och Kajaani Process Measurement’s 
mekaniska givare.

Lorentzen & Wettre är sedan 2009 
Cerlics officiella återförsäljare globalt 
på massa- och papperssidan. För 
att se Cerlics produkter på SPCI gå 
till Lorenzten & Wettres monter, 
A05:11.  

Till höjdpunkterna hör den vidare-
utvecklade askhaltsmätaren CTXA.

Cerlic deltog på SPCI-mässan som 
utställare för första gången 1981 och 
har ställt ut på alla mässor sedan dess.

Årets mässa är alltså den första på 
30 år där Cerlic inte ställer ut i egen 
regi. Deltagandet blir ändå aktivt 
genom att vi finns med både med 
produkter och personal. q Från förra SPCI-mässan, 2008.

Den vidareutvecklade 
CTXA-givaren visas i 
monter A05:11.

KOLUMNEN
Gräv där du står, heter det. 
Och det har jag, som nytillträdd 
redaktör för Cerlic-Nytt också 
gjort. Reportaget om NODAVA är 
hämtat från min verklighet, men 
problemet hur man i framtiden ska 
kunna utveckla kompetens och 
bromsa kostnadsutvecklingen är 
allmängiltigt. Även mindre kommu-
ner måste ha möjlighet att erbjuda 
hög kvalitet och rimliga taxor i 
VA-verksamheten. 

Mitt namn är Lennart Sohlberg. 
Jag är snart 58 år och en sedan 
många år utflyttad Stockholmare, 
numera bosatt i Mora i hjärtat av 
Dalarna. 

Jag har sedan slutet av 70-talet 
varit verksam som informatör/skri-
bent i vitt skilda typer av verksam-
heter och branscher. Från sjukvård 
till lasbilsdäck. Från idéburna 
organisationer till dalahästar och 
fönster.

Det har handlat om såväl foldrar 
och annonser, som webbplatser 
och databaser för informations-
hantering, liksom pressinforma-
tion och rent PR-arbete.

Sedan några år har jag haft för-
månen att arbeta med Cerlics och 
Elettas webbplatser. 

Jag hoppas att du ska känna 
igen dig och att Cerlic-Nytt även 
fortsättningsvis ska spegla såväl 
den allmänna utvecklingen inom 
både VA- och Massa & Pappers-
området, som hur vi arbetar med 
utvecklingen av Cerlics produkter 
för att 
möta nya 
krav och 
arbetsme-
toder.

Lennart Sohlberg 
lennart@idetext.se

Se också presentationen 
av Lorenzen & Wettres  
säljare på sidan 4    +
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Bakom bildandet ligger givetvis också 
en förhoppning hos de samverkande 
kommunerna att man ska kunna 
sänka kostnaderna eller åtminstone 
dämpa kostnadsutvecklingen.

–Med bildandet av NODAVA har 

vi direkt sparat ca 250.000 kr genom 
gemensamma faktureringsrutiner 
och samfakturering mellan VA och 
renhållning, berättar Lars Mjöberg. 
Men det kommer att ta tid innan 
övriga besparingseffekter kommer att 
märkas.
Rent driftbolag
Driftbolaget NODAVA ägs, med en 
tredjedel vardera, av de tre kommu-
nernas VA-bolag. VA-bolagen äger 
också alla anläggningar – vattenverk, 
reningsverk och återvinningscentra-
ler – i respektive kommun, medan 

NODAVA svarar för driften på upp-
drag av VA-bolagen.

Samverkan inom VA- och av-
fallshanteringen är ett av flera 
samverkansprojekt mellan de tre 
kommunerna i norra Dalarna som 
“driftsattes” under 2010. De övriga 
projekten handlade om gymnasie-
skolan, löne- och ekonomihantering, 
samt IT-driften och bredbandsut-
byggnaden i kommunerna. Inget av 
dessa drivs dock i bolagsform, utan 
som gemensamma politiska nämnder.
Omfattande turism
Mora, Orsa och Älvdalen täcker nära 
40% av Dalarnas yta, men har med 
de knappt 35.000 invånarna bara 
drygt 12 % av Dalarnas befolkning. 
Däremot finns i regionen en mycket 
livaktig turism med anläggningar 
som Idre Fjäll och Orsa Grönklitt 
och evenemang som Vasaloppet, som 
periodvis flerdubblar befolkningen i 
flera av regionens tätorter och byar. 

–Det är klart att detta märks och 
ställer stora krav på flexibilitet i våra 
anläggningar, säger Lars Mjöberg. 

–Vi får bättre möjligheter att behålla och rekrytera kompe-
tent personal och vi blir bättre beställare. 
Så förklarar NODAVAs VD Lars Mjöberg de viktigaste verk-
samhetsmässiga fördelarna med det gemensamma driftbolag 
för vatten, avlopp och avfall som Mora, Orsa och Älvdalens 
kommuner bildade förra året.

Om NODAVA
NODAVA ansvarar för verksam-
heterna vatten och avlopp, samt 
avfall och återvinning inom Mora, 
Orsa och Älvdalens kommuner. 
Bolagets säte och huvudkontor 
ligger i Orsa.

Idag arbetar drygt 60 personer 
på företaget som ansvarar för ca 
140 mil vatten, avlopps- och dag-
vattenledningar.

NODAVA ansvarar för 30 vat-
tenverk och 25 avlopprenings-
verk, från små anläggningar som 
betjänar något tiotal hushåll, till 
anläggningar som Risets vatten-
verk och Solvikens reningsverk, 
båda i Mora, dimensionerade för 
17.000 resp 18.000 pe.

VA-samverkan i turisttät glesbygd

Peter Söderberg överva-
kar processen i Solvikens 
reningsverk i Mora.

Foto: Lennart Sohlberg

Foto: Lennart Sohlberg
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Om regionen
NODAVAs verksamhetsområde 
sträcker sig över tre kommuner, 
Mora, Orsa och Älvdalen med till-
sammans 34.282 invånare (Mora 
20.153, Orsa 6.922, Älvdalen 
7.207).

Verksamhetsområdet täcker 
11.487 km2, ca 35-40% av hela 
Dalarnas yta, med huserar bara 
knappt 12,5% av Dalarnas befolk-
ning.

Samtidigt har regionen en 
mycket stark besöksnäring med 
bl a  Idre Fjäll, Orsa Grönklitt, 
Vasaloppet och en omfattande 
sommarturism.

Mora har ca 270.000 gästnätter 
årligen och Orsa ca 240.000.

I Älvdalen har man över 750.000 
gästnätter årligen, varav ca 
600.000 enbart i Idre Fjäll (ca 
85% av dessa i perioden decem-
ber-april). Älvdalen har över 100 
gästnätter per invånare. Bara 
Malung-Sälens kommun kommer 
i närheten av denna siffra och 
relativt “turisttäta” kommuner på 
Västkusten och Öland ligger runt 
15 gästnätter per invånare och år.

Mora utgör också ett viktigt 
handelscentrum i norra Dalarna 
med en omsättning som mot-
svarar kommuner på 70-80.000 
invånare.

Bland annat gör Älvdalens kommun 
en mångmiljoninvestering i ett nytt 
reningsverk i Idre, där fjällturismen 
redan idag är stor och antalet bäddar 
i stugbyar och hotellanläggningar 
fortsätter att växa.
Nödvändig samverkan
Förhoppningen för de samverkande 
kommunerna sammanfattas av kom-
munalrådet i Mora, Bengt-Åke Rehn 
på följande sätt:

–För att möta framtiden är sam-
verkan helt nödvändigt för mindre 
kommuner. En regions attraktivitet 

för inflyttning och utveckling står 
och faller med att det finns attrak-
tiva jobb, bra skolor och en vilja att 
utveckla näringslivet. Dessa faktorer 
är de främsta drivkrafterna bakom 
de samverkansprojekt vi nu driver i 
Mora, Orsa och Älvdalen, där bildan-
det av NODAVA är en viktig pussel-
bit. q

Läs vidare
www.nodava.se
www.mora.se
www.orsa.se
www.alvdalen.se

NODAVAs VD Lars Mjöberg utanför bolagets kontor i den renoverade Prostgården i Orsa.

Utbyggnad för 65 miljoner 
i tätort med 800 invånare
I slutet av året räknar NODAVA med att kunna 
starta två nya linjer vid reningsverket i Idre. 
Ett 65-miljonersprojekt som kommer att tre-
dubbla reningsverkets kapacitet.

23.000 pe. Detta i en tätort med färre 
än 1000 bofasta invånare. 

Orsaken är givetvis den oerhört 
starka turistnäringen och den kraftiga 
utbyggnad som fortfarande pågår 
i Idre Fjäll, Himmelfjäll och andra 
anläggningar runt Idre. q

Förra sommaren togs första spadtaget i Idre. 
NODAVAs VD Lars Mjöberg, dåvarande 
kommunalrådet Herbert Halvarsson och 
driftingengör Jan Spånberg hjälptes åt.

Bygget tillför reningsverket i Idre 
två nya linjer med biologisk rening. 
Det gamla verket med kemisk rening 
kommer att finnas kvar för att kopp-
las in vid belastningtoppar.

När det står färdigt kommer ka-
paciteten vid reningsverket i Idre att 
öka från dagens 8.000 pe till drygt 

Foto: Lennart Sohlberg

Foto: Nisse Schmidt
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Medarbetarnytt
Elvira Dzoklo är sedan sex månader 
tillbaka anställd på Cerics produk-
tionsavdelning. Hon arbetar med 
givare, både kundanpassade och för 
lager.

– Det är ett roligt jobb, med trevliga 
arbetskamrater, tycker Elvira.

Elvira har från sitt hemland, Bos-
nien, erfarenhet från VVS-branchen, 
men då mest med ”pappersarbete”. 
I Sverige har hon jobbat på mer 
tekniska arbetsplatser i mestadels små 

företag. Att börja hos Cerlic upplevde 
hon som ett lyft. 

Hon uppskattar den goda kommu-
nikationen inom företaget, med en 
närvarande företagsledning.

– Det känns tryggt att arbeta här 
och jag har utvecklats mycket.

– Sedan känns det också mycket bra 
att veta att man arbetar med saker 
som betyder något för miljön och 
framtiden, avslutar Elvira. q

Miljön och naturen står som så 
ofta förr i fokus. Såväl jordbävning 
och tsunami i Japan som konflikten 
i arabvärlden sätter brännpunkten 
på det moderna samhällets sår-
barhet. Vi märker det inte minst på 
stigande priser för energi, både el 
och olja når nya rekordnivåer. 

Ändå är det snart 30 år sedan 
den första globala energikrisen och 
debatten om kärnkraften skakade 
om oss.

Vad har vi lärt oss på snart 
tre decennier? Tja, inte så värst 
mycket verkar det, vi ångar på som 
vanligt och hoppas att saker och 
ting ska gå tillbaka till det normala. 

Det heta just nu är att köpa por-
tionsförpackat kaffe i små alumini-
umkapslar till espressomaskinen! 

Bekvämt? Jodå, resurseffektivt? 
Knappast!

Vår nye redaktör Lennart tar upp 
synpunkten att även mindre kom-
muner ska ha möjlighet att erbjuda 
hög kvalitet och rimliga taxor i 
VA-verksamheten och det gäller att 
utveckla kompetens för att bromsa 
kostnadsutvecklingen. Ett av Cerlics 
kompetensområden är just att ut-
veckla givare som kan hjälpa såväl 
kommuner som processindustri att 
effektivisera sina processer och 
spara såväl energi som att optimera 
användningen av kemikalier.

Det är enkelt att bli ett offer för 
högre elpriser om man accepterar 
att förbrukningen ligger på samma 
nivå som föregående budgetår. 
Då är det ju bara att multiplicera 
förbrukningen med motsvarande 
ökning av elpriset till kommande 
budgetår.

Alternativet är att ta rodret och 
arbeta målmedvetet att minska 
förbrukningen och därmed vända 
trenden.

Ofta får vi frågan vad en enskild 
produkt kostar, men det är ju inte 
så att det ska kosta något! En rätt 
placerad givare och en bra optime-
ring skall naturligtvis spara pengar. 
När det regnar välling kan Cerlic 
hjälpa till att hålla med sked!

UTBLICKUTBLICK

Pär-Håkan Bergström 
phb@cerlic.se

Kenneth Björkman jobbar som Area 
Sales Manager på 
Lorentzen & Wettre 
Skandinavien med 
ansvar för Dalarna 
samt södra delen av 
Sverige.

Han har arbetat 
med olika typer av mätinstrument för 
pappersindustrin i 25 år.

08-517 921 64
kenneth.bjorkman@l-w.com

Mikael Nilsson jobbar som Area 
Sales Manager på 
Lorentzen & Wettre 
Skandinavien med 
ansvar för mellersta 
och norra Sverige 
samt Norge.

Är civilingenjör i 
maskinteknik och inne på sitt femte 
år hos Lorentzen & Wettre.

08-517 921 61
mikael.nilsson@l-w.com

Lorenzen & Wettre 
säljer Cerlics  
koncentrationsmätare

Från sidan 1 +


