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Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS VÅRLÖKSVÄGEN 58 BOAREA CA 113 M² / 5 ROK

TOMTAREA 228 M² ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 KR

VISAS SÖ 15/2 14.00-15.00 RING OCH BOKA

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - ÄLVÄNGEN
Trevliga hus i omtyckta Maden! Med 4 sovrum och

gångavstånd till samtliga skolorna är detta perfekt för

barnfamiljen eller för den blivande.

”Med hjärtat i Ale” arrangeras av Ale kommun i samarbete med ABF Sydvästra 
Götaland, Studieförbundet Vuxenskolan Väst, STC, Nordic Wellness, Nödinge 
SK, Kronans Droghandel Apoteket, Team Sportia och Alekuriren.

Hjärt-Lungfonden
är en viktig partner i
all forskning kring våra
vanligaste folksjukdomar.
Visa hjärta och ge ett bidrag! 
Målet är att aleborna gemensamt 
ska samla ihop 28 399 kronor, 
en krona per invånare.
Donera på alekuriren.se
eller via sms.

Hela Ale
visar hjärta!

Nu tar vi krafttag
för en sundare livsstil

och ett starkare
hjärta.

Skicka
”GE 150 HJÄRTATIALE”

till 72 672 där 150 kan
bytas ut mot den summa

som du vill donera.

Insamlingen pågår
t.o.m. 2015-03 31.

Donera
via SMS:

Med hjärtat
i Ale

I 25 år har Johan Dahlbäck reparerat flöjtar åt Sveriges främsta symfoniker.
Nu drömmer han om att lansera sitt eget märke och den optimala tvärflöjten.
Under året kommer en flöjtverkstad med egen teststudio att byggas på tomten  
i Mauritzberg.

FYRA RAKA
Modernt - Retro

Natur - Kultur

Stråk - Blås

Landsbygd - Obygd

dessutom fyra år på HDK, 
högskolan för design och 
konsthantverk och är även 
utbildad gymnasielärare i 
bild och form.
Yrke: Driver Studio Johan 

Nu bygger Dahlbäck 
sin egen flöjtverkstad

Att överleva som entrepre-
nör inom det konstnärliga 
tillhör de tuffare utmaning-
arna. Är det någon som vet 
är det Johan Dahlbäck som 
har provat på det mesta, men 
ständigt halkat tillbaka till 
musiken. Idag är han etable-
rad som en av Sveriges och 
Europas skickligaste flöjtre-
paratörer. Hans erfarenhet 
är gedigen, då han redan 
under sina studier på hög-
skolan för design och konst-
hantverk, HDK, hade möj-
ligheten att praktisera hos 
en ledande flöjttillverkare i 
Japan. Fram till år 2000 drev 
han sedan en egen flöjtbutik 
i Göteborg och erbjöd även 
service och underhåll.
– Det blev tyvärr ett tråkigt 
uppbrott med det japanska 
flöjtföretaget, men det gav 
mig också möjlighet att pro-
va på lite annat. Jag jobbade 
bland annat som lärare och 
har också ägnat mycket tid 
åt konstsmide, något jag bara 
gör på beställning idag, be-
rättar Johan Dahlbäck. 

Vad är det som driver 
dig?
– Till skillnad från många 
andra är det inte ekonomisk 
framgång som är målet, utan 
det är utveckling inom om-
rådet. Jag har skissat i flera 
år på ett eget varumärke och 
jag hoppas med mitt kun-

skapskapital kunna skapa den 
optimala tvärflöjten. Det ska 
vara en flöjt i världsklass, till-
verkad i Mauritzberg.

Beskriv den största 
utmaningen med konst-
närligt entreprenör-
skap?
– Innovation tar tid och just 
flöjtsektorn är väldigt smal. 
Du måste ha en plan B för 
hur du ska försörja dig. Som 
tur är behöver flöjten, precis 
som bilen, renoveras med 
jämna mellanrum och jag har 
lyckats göra mig ett namn i 
branschen. I Europa är vi 
kanske fem kollegor som har 
en likvärdig kompetens.

Vad står närmast på tur?
– I mars hoppas vi kunna gju-
ta grunden för flöjtverkstan. 
Det blir en byggnad om 80 

kvm med tillverkningslokal, 
teststudio och polerrum. En 
japansk kontakt kommer att 
komma över och hjälpa mig 
inledningsvis. Inom ett år 
ska vi börja producera mun-
stycken och om tre år ska det 
finnas en färdig prototyp för 
den optimala tvärflöjten.

Vad krävs för att lyckas 
med det?
– Det är en kombination 
av materialval, tjocklek och 
precision.
Faller alla bitar på plats tror 
Johan Dahlbäck att Mau-
ritzbergs flöjtverkstad ska 
sysselsätta 5-6 personer. 
Det är med andra ord positi-
va toner hos konstnärsentre-
prenören i Hålanda.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Dahlbäck med inriktning mot tillverk-
ning och reparation av tvärflöjtar.
Bonusfakta: Johan behärskar ryska, 
engelska, franska och japanska, men 
hävdar besämt att han inte är något 
språkgeni.

Ålder: 56
Bor: Mauritzberg, 
Hålanda
Utbildning: Mer än fyra 
års universitetsstudier 
i biologi och medicin, 

FÖRETAGARE I FOKUS JOHAN DAHLBÄCK

– Instrument i världsklass är målet


