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Vilken är din roll i företaget? 
– Jag jobbar som Servicepersonal på Återvinnings-
centralen i Leksand.

Vad är det roligaste i din arbetsvardag? 
– Att jag får träffa så mycket människor och att 
jag har så bra kollegor! Sen är det kul att se vad 
det är för saker som man kommer med till ÅVC, 
det är verkligen allt möjligt.

Vad jobbar du med just nu?
– Jag jobbar med service, det innebär att jag hjälper 
alla som kommer hit med sitt avfall. Det kan 
handla om information om hur det ska sorteras 
eller demonteras. Jag kör även lastmaskin och
truck för att hantera containrarna. De behöver
packas och flyttas när de är fyllda.

Har du något motto du gillar eller en drivkraft 
som du har nytta av?
– Jag ska lära mig saker från grunden för att om 
20–30 år kunna bli VD!

Vilken är din roll i företaget?
– Jag jobbar både på Ekonomiavdelningen och 
hos Kundservice.

Vad är det roligaste i din arbetsvardag?
– Att jag känner att jag är en viktig del för att 
saker och ting ska fungera, både för kunderna och 
för mina kollegor.

Vad jobbar du med just nu?
– Jag delar arbetsdagen mellan två avdelningar 
och det ger mig en omväxling som jag tycker 
känns bra. Halva dagen jobbar jag på Ekonomi. 
Där hanterar jag bland annat leverantörsfakturor, 
kundfakturor och dagbokföringen.
Andra halvan av dagen är jag hos Kundservice 
och hjälper våra kunder med frågor kring deras 
abonnemang. Jag registrerar ordrar, ägar- och 
mätarbyten, dispenser och debiteringar.

Har du något motto du gillar, eller en drivkraft 
som du har nytta av?
– Jag har nog inget motto direkt men min vilja är 
att ha ordning och reda, ha snabba svar och skapa 
bra rutiner för mina arbetsuppgifter. Det är för- 
modligen en fördel när man jobbar med det jag gör!

Vilken är din roll i företaget? 
– Jag är nättekniker inom vatten och avlopp. Jag 
jobbar med det dagliga underhållet av vatten-
ledningsnätet och även akuta reparationer. För 
min del handlar det mycket om att söka läckor i 

systemet. Jag är också ansvarig för vårt förråd med 
VA-material. 

Vad är det roligaste i din arbetsvardag? 
– Att det är så omväxlande, både vad det gäller 
problem och tekniska lösningar. Den ena dagen är 
inte den andra lik. Jag får se mycket av kommunerna 
då jag besöker både privata fastigheter och allmänna 
platser när jag ska lokalisera en vattenläcka.  

Vad jobbar du med just nu? 
– Vi håller på med läcksökning i Dala-Floda. 
Driftövervakningssystemet har gett indikationer 
om att det går ut mer vatten än normalt, vilket är 
ett tecken på att det finns ett läckage i lednings- 
nätet. Jag hanterar även materialbeställningar, så 
att vi inte står utan utrustning och material när vi 
är ute på jobb. 

Har du något motto du gillar, eller en drivkraft 
som du har nytta av? 
– ”Det spelar ingen roll vad man gör, huvudsaken 
är att man har roligt.”

Vilken är din roll i företaget? 
– Jag är processingenjör för vatten och avlopp. 

Vad är det roligaste i din arbetsvardag? 
– Att få jobba så ombytligt! Man måste vara 
flexibel, ena dagen är på kontoret och den andra 

är jag på reningsverket för labbförsök. Komplika-
tioner som uppstår blir jag motiverad av, allt har 
en lösning, det handlar ju bara om vilken! Man 
får vara lite kreativ.  

Vad jobbar du med just nu? 
– Ja, det är många saker på en och samma gång. 
Ombyggnation av avloppsreningsverket i Rättvik, 
uppdatera våra egenkontrollprogram så att de 
bland annat följer Miljöbalken. Jag gör också just 
nu en mikrobiologisk barriäranalys på alla våra 
vattenverk. Det är en metod för att avgöra hur 
väl dricksvattenförsörjningen är skyddad, om en 
oförutsedd händelse skulle inträffa och som skulle 
påverka råvattnet (vårt ytvatten och grundvatten) 
negativt.  

Har du något motto du gillar, eller en drivkraft 
som du har nytta av? 
– ”Man kan inte lösa morgondagens problem med 
dagens lösningar.” Det krävs ett nytänkande blandat 
med gammal kunskap och erfarenhet för att få 
driften att fungera. Det finns inte något problem 
som inte går att lösa!

Hallå där!
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