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PRESSMEDDELANDE                                 Fjätervålen, 22 januari 2018 

Entreprenadföretaget Serneke utvecklar 
Dalafjällens nya rekreations- och 
utbildningsdestination 

 
Vid Fjätervålen AB:s årsstämma i helgen togs beslut att Serneke går in i bolaget 
som ny delägare med 40 procent av aktierna. Nyemissionen innebär 10 miljoner 
kronor i Fjätervålens kassa. Fjätervålen kan se fram emot en långsiktig förädling av 
anläggningen. Utveckling till fördel för besöksnäringen i hela regionen. 
 
– Vi ser att Fjätervålen är en riktigt fin skidort med många bra värden men som 
måste förädlas för att vara långsiktigt hållbar. En sådan förädling kostar tid, resurser 
och engagemang och det kan Serneke erbjuda, säger Ola Serneke, VD och 
koncernchef för Serneke Group. Ola Serneke som också valdes till 
styrelseordförande i Fjätervålen AB. 

 
Närmast väntar ett arbete att tillsammans konkretisera vad som ska göras på kort 
och lång sikt. På önskelistan finns bland annat optimering av befintliga lokaler, 
bäddar, konferensmöjligheter, ny lift, nya backar, toppstuga och elljusspår. Ett 
axplock av vad stugägare och gäster efterfrågat i flera år. 
 
– Vår ambition är inte att överexploatera området. Vi ser snarare en möjlighet att 
utveckla Fjätervålen till en riktigt bra rekreations- och utbildningsdestination och 
behålla mycket av den själ som redan finns i anläggningen, säger Ola Serneke. 
 
– Vi är väldigt glada över samarbetet. Serneke Group arbetar efter en aktiv och 
sund profil. Det ligger helt i linje med vår egen ambition att skapa ett modernt och 
genuint skidområde. Att förädla varsamt med kvalité och upplevelse i fokus blir ett 
lyft för både gamla och nya gäster. Vår förhoppning är att Fjätervålen ska bli en 
åretruntdestination till glädje för många säger Fredrik Litzén, VD, Fjätervålen AB. 

 
Vid årsstämman valdes också en ny styrelse för Fjätervålen AB. Styrelsen består 
av: Ola Serneke (ordf.), Robin Gerum, Niklas Paulsson, Peder Edholm, Sören 
Johansson, Sofie Andersson samt Lars Olsson. 

 
 

För mer information, kontakta: 
 
Fredrik Litzén, VD Fjätervålen AB 
Tel: +46 706 03 00 45 
fredrik@fjatervalen.se 
 

 
Ola Serneke, ordf. Fjätervålen AB:s styrelse/ VD och koncernchef för Serneke 
Group 
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Tel: +46 31 712 97 05 
ola.serneke@serneke.se 
 
 

Fjätervålen AB är en genuin skidanläggning i Idre Fjällen i Norra Dalarna. Med sina 1002 meter över havet är Fjätervålen 
den högsta skidbacken i Dalarna. Den längsta nedfarten mäter 3000 meter. Högsta fallhöjd 317 meter. Här finns 18 pister 
samt 20km längdspår. Fjätervålens skidanläggning och stugby grundades på 1960-talet. 1976 byggdes den första liften. 1983 
bildades Fjätervålen Skidlift AB, av ett antal entusiastiska stugägare. Fjätervålens skidbackar håller mått enligt 
internationella FIS-reglerna för slalom och storslalom. FIS Homologiseringscertifikat är utfärdat för pisterna Örnen, Falken 
och Ripan. Anläggningen har vid fyra tillfällen använts i Alpina svenska mästerskap. Junior SM 1992 och 2017. Den vuxna 
eliten tävlade här 1996 och 2009. I december 2017 var Fjätervålen arena för en Europa Cuptävling i slalom för herrar. 
Fjätervålen AB ägs av ca 400 personer, alla med anknytning till Fjätervålen och det finns ca 250 privatägda stugor i 
området. Fjätervålen AB driver skidbacke, skidshop och skidskola. Värdshus, Livsmedelsbutik, Miniskoteråkning, Snöröjning 
och Stugtillsyn bedrivs av fristående entreprenörer. 
 

 
Mer information om Fjätervålen AB finns på www.fjatervalen.se  
 
  


