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SILJANSNÄS

– Att annonsera är bort-

kastade pengar för oss.

Årets Företagare 

i Dalarna får sina kun-

der genom rekommen-

dationer och tydliga

adresslappar på alla

varor som levereras.

– Det vi gör finns 

inte att köpa någon 

annanstans, säger vd

och delägare Sven-Åke

Eriksson vid Research

Electronics AB i Siljans-

näs. 

Som för så många andra
företag började det hela med
en idé hemma vid köksbor-
det. Civilingenjören i tek-
nisk fysik, Sven-Åke Eriks-
son, med fortskriden dok-
torsavhandling och en plats 
i forskarvärlden mer eller
mindre utstakad för sig,
vågade trots allt gå sin egen
väg för 21 år sedan.

– I början satt jag på vin-
den och funderade ut lös-
ningar och brorsan satt i
källaren och lödde. Ibland
möttes vi på mitten, berättar
han och ler vid minnet.

I dag har företaget tio
anställda, cirka 10 miljoner
kronor i omsättning, stora
lokaler i Företagshuset i Sil-
jansnäs och hela världen
som arbetsfält.

– Det finns ingen anled-
ning för oss att inte vara kvar
här. Går det som planerat
kommer vi även att utöka
längre fram, men det är då.

Sven-Åke Eriksson är vd
och delägare i Research Elec-
tronics AB som han driver
tillsammans med sin bror
Hans Eriksson. På kontoret

finns även systern Carina
Eriksson.

– Alla anställda är hand-
plockade för just sina upp-
gifter. Naturligtvis är en
högre teknisk utbildning
viktig för företaget, men i
vissa fall kan det finnas
andra kombinationer som vi
också behöver.

Enkelt beskrivet kan man
säga att Research Electronics
AB skräddarsyr elektronik-
system. Det gör att kunderna
är minst sagt varierande.

Siljansnäsföretagets kun-
skap nyttjas både av ameri-
kanska rymdflygstyrelsen
Nasa för undersökning av
geologiska förhållanden på
Mars och av Svensk Kärn-

bränslehantering (SKB) för
insamling av mätdata i kilo-
meterdjupa borrhål.

De finns i hissars styr-
system, ordnar fast satellit-
kontakt med bredband, tele-
foni och tv till kryssnings-
fartyg, finns med när Ång-
strömslaboratoriet vid Upp-
sala Universitet och Uppsala
Tekniska högskolan behöver
precisionskontroll av gas-
flödet i en vakuumkammare
och så vidare.

– För oss är det bara fanta-
sin, och ibland ekonomin,
som sätter gränserna. Det
kunden vill ha kanske är en
sådan vild idé att inte tekni-
ken finns än, men annars
gäller det verkligen att
hänga med.

– Om flygtekniken hade
utvecklats i samma takt som

vår bransch hade man haft
folk på månen sex månader
efter första lyckade flyg-
ningen 1904!

Förra veckan utsågs Sven-
Åke Eriksson till Årets före-
tagare i Leksand och sedan
till Årets företagare i Dalarna.
Det innebär att han nu är Da-
larnas representant till ut-
märkelsen Årets företagare i
Sverige som kommer att till-
kännages den 14 november.

Häromdagen fick han ta
emot hyllningar av såväl Lek-
sands kommun som Före-
tagarna i Leksand genom
Holger Nilsson och Karin
Torneklint, regionchef Före-
tagarna i Dalarna.

Annki Hällberg
0247-79 20 31

annki.hallberg@dt.se

Delar av styrkan vid Research Electronics AB i Siljansnäs vars vd och grundare Sven-Åke Eriksson utsetts till Årets företagare 
i Leksand 2007 och Årets företagare i Dalarna. Från vänster: Carina Eriksson, Hans Eriksson, Sven-Åke Eriksson, Thomas
Norström, Johnny Bondin och Greger Geldern. FOTO: ANNKI HÄLLBERG

Leksandsföretaget har hela världen som arbetsfält. ”Det finns
ingen anledning för oss att inte vara kvar här. Går det som
planerat kommer vi även att utöka längre fram, men det är
då”, säger Årets företagare i Dalarna, Sven-Åke Eriksson.

Deras produkter
når ända till Mars

cFör oss 

är det bara

fantasin,

och ibland ekono-

min, som sätter

gränserna.
SVEN-ÅKE ERIKSSON

P Utses av organisationen

Företagarna i Sverige.

P Utmärkelsen har delats 

ut i 20 år och finns som 

lokalt pris, regionalt pris

och nationellt pris.

P Ges till företagare som

varit en förebild för andra

och som bidrar till att sam-

hället utvecklas.

P Cirka 225 kommuner 

i landet är med och nomi-

nerar till Årets företagare 

i Sverige.

FAKTA

Årets företagare

Tränaren Boork
avvecklar i Mora
MORA

Hockeytränaren Leif

Boork håller på att

avveckla sina intressen

i Mora kommun. 

Som bekant bor han

på Sollerön, men bo-

stadsorten kunde lika

väl ha varit Vattnäs

där han äger två tom-

ter tillsammans med

hustrun Kristina.

– Vi flyttar till Göteborg
nästa höst och tänker där-
för sälja tomterna i Vattnäs,
berättar han.

Till kommande bygg-
nadsnämnd söker Kristina
Boork förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus på
de aktuella tomterna.

– Vi har haft bygglov
tidigare på tomterna, men
de går ju ut efter en tid,
säger Leif Boork.

Leif var tränare för Mora
IK från 1987 till 1992. Det

var under den perioden
han skaffade tomterna i
Vattnäs, men de har hittills
inte blivit bebyggda.

Byggnadsnämndens be-
redning skriver att bygglov
kan påräknas om bygg-
nadslovshandlingar inläm-
nas. 

Fastigheterna ligger vid
Korsgatan och Skrockgatan
i Vattnäs.

Sten Widell

Leif Boork säljer tomterna 
i Vattnäs som han dispo-
nerat i ungefär 20 år.
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Nytt hopp för
Folkmusikens hus
RÄTTVIK

Nu maler kvarnarna

för ett bevarande av

Folkmusikens hus

i Rättvik.

I går diskuterad

Region Dalarna fram-

tiden för verksamhet-

en och RegionSiljan

skickar signaler om att

bidra ekonomiskt året

ut.

Ledningen för Folkmusi-
kens hus i Rättvik ser ut att
ha fått ett litet andningshål.
Vid ett möte med Region
Dalarna i går ska Region
Siljan ha förklarat sig villig
att bidra med 400 000 kro-
nor för 2008 vilket innebär
att Landstinget Dalarna
betalar ut fullt bidrag på 1,2
miljoner kronor.

– Det känns skönt, men
nu fortsätter arbetet för en
långsiktig lösning, säger
Per Gudmundsson, verk-
samhetsledare för Folkmu-
sikens Hus i Rättvik.

Bakgrunden är den eko-
nomiska kris som Folkmu-
sikens hus står inför där
800 000 kronor fattades i
börsen då Region Siljan be-
slutade att dra in sitt stöd
på 400 000. Ett beslut som
betyder att Landstinget
Dalarna som bidrar med 1,2
miljoner drar in lika myck-
et eftersom avtalet säger
att kommunala kassor ska
skjuta till lika stor del som
landstinget.

– Vi har jobbatför att få
täckning för verksamheten
under hela året, men när det
inte gick tvingades styrel-
sen att varsla personalen,
säger Per Gudmundsson
som igår berättade om verk-
samheten på ett möte för
Region Dalarna där länets
15 kommuner finns repre-
senterade. Förslaget från
Folkmusikens Hus är att
alla länets kommuner går in

och delar på de 400 000
kronor som fattas för att
landstinget även komman-
de verksamhetsår ska skju-
ta till 1,2 miljoner kronor.

– Hur kommunerna gör
är ännu inte klart. Region
Dalarna går inte in med di-
rekta medel. Men vi beslu-
tade att primärkommunala
nämnden, där Jonny Jones
(c) är ordförande, ska un-
dersöka om det finns något
i verksamheten som kan
utvecklas som på så sätt
långsiktigt bidrar till bättre
ekonomi, säger Anders
Ahlgren (c) ordförande i
Region Dalarna.

I går hade över 3200
namnunderskrifter sam-
lats in som stöd för verk-
samheten. På söndag
klockan 18 arrangerar indi-
viduella spelmän en stöd-
konsert på Folkmusikens
hus. Tidigare har Dalarnas
spelmansförbunds med-
lemmar hotar med spel-
strejk vid midsommarfi-
randet i runtom i Dalarna
om huset försvinner.

– Vi känner ett enormt
stöd. Vi vet att vi fyller en
viktig funktion både för
ideella och proffesionella
musiker, säger Per Gud-
mundsson.

Tidningen kunde igår
inte nå Region Siljans ord-
förande, Jonny Jones (c).

Cecilia Ekebjär

FAKTA

Folkmusikens

hus i Rättvik
P Folkmusikens hus i

Rättvik har funnits sedan

1997 och driver bland

annat konsert-, utbild-

nings-, utställnings och ar-

kivverksamhet.  Bingsjös-

tämman är ett av de ar-

rangemang som Folkmusi-

kens hus är med och dri-

ver.


