Tidningen som bevakar hela Strömsunds Kommun

Nr 4 April 2009

SM för armbrytarna
Sid 3

Vårmarknad
Sid 5

Sommarjobbsjakten
Sid 18

Vår kommun lever!
Jag får känslan av en allt mer positiv inställning bland oss som bor i kommunen,
finanskrisen till trots. Detta har vi många
av våra ideella eldsjälar att tacka för men
även företag som satsar i motvind.
Nyligen arrangerades framgångsrikt Dansgalan i Strömsund. Inom kort får Strömsund SM i armbrytning.
Smarta företagare passar på att synas i såna
här sammanhang och ta del av den positiva medvind det skapar. Äntligen kommer
även den uppskattade vårmarknaden på
Granngården igång igen. Ett kärt vårtecken
för många. Inte minst barnfamiljerna.
Detta och mycket mer händer i Strömsunds kommun. Tipsa oss gärna. Vi skriver
om Er och hjälper er gärna med marknadsföringen!
Trevlig läsning!

FK ULRIKSFORSARNA
SPORTFISKEKLUBB
www.ulriksforsarna.se

tackar följande för sponsring
av påsk pimpeltävlingarna.
Konsum, Reaxer,Gärdin&Persson,
Folkes Bil, Jämtlands Automotor, OKQ8,
Elektra, Proﬁlen, Länets, Rogers Gräv,
Lösvirkes Hus, Engcon, Backlunds Vapen,
ICA, SCA, Nans Workshop, Svanbergs
däck, Turistbyrån, Bokhandeln
Karamellen, Bilbolaget, Olanders Vulk,
KS Städservice, Havsnäs fårprodukter.
Ett stort TACK även till Flåsjöbygdens
FVOF, Strand, Rudsjö och alla ﬁskare.

Stamsele skogsentreprenad
070-28 83 918
0670-340 18

Thomas Östensson
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Thomas Östensson
Ansvarig Utgivare

Barbro Ericson

Reporter - Foto
0730-424 116
affarsnytt@visitkort.se

• Vi erbjuder kompletta anläggningar av jordvärmepumpar
och grävningsarbeten.
• Kompletta avloppsanlägg-

Cathrine Ericson
Reporter - Foto
affarsnytt@visitkort.se

Christer Birgersson
Annonssäljare
070-682 72 56
0730-26 92 80

Maria Persson
Grafiker
maria@visitkort.se

Micael Rislund
Grafiker
micke@visitkort.se
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ningar.
• Även andra förekommande
grävningsarbeten.
• Fasta priser för samtliga
uppdrag.

Välkommen med er förfrågan.
Producerad av:
Affärsnytt Norr
Järnvägsgatan 20, 833 35 Strömsund
0670-440 510 affarsnytt@visitkort.se
www.affarsnyttnorr.se
Tryckeri: Ågrenshuset Produktion Bjästa

KÖP PEARL STYLER 150 ML
FÖR PRISET AV 100 ML
(värde 213 kr)

Gelé med pärlemorglans, som ger
extra starkt stöd samtidigt som det
stärker och skyddar håret med provitamin b5 och uv-ﬁlter.

0670-121 10

Vattudalstorget • Strömsund

Omslagsbild: Bröderna Anders och Henrik
Sjöbom, BSM. Läs sid 7.
Upplaga: 7700 ex
Affärsnytt Norr innehar utgivningsbevis.
Registrerat för F-skatt, moms och reklamskatt.
Nästa nummer: Maj 2009

Strömbrytarna laddar för SM
Nu stundar armbrytar-SM i Strömsund
och Strömbrytarna finslipar formen inför tävlingen. En helg fylld av spänning
när 250 brytare från hela Sverige intar
Folkets Hus. En tävling att kvala till EM
och VM.
Det är söndagskväll och Strömbrytarna har
ett av veckans två träningspass. I en källarlokal har ett 25-tal ungdomar samlats för
hårdträning inför stundande SM-tävling
i Strömsund. Klubbens första och största
tävling som de arrangerar. I skrivande
stund är omkring 250 anmälda, vilket
bådar bra för en kanonhelg, anser Ingvar
Jönsson som är ordförande. Han berättar:
-Första helgen i maj kör vi SM på Folkets
Hus i Strömsund. Då kommer hela sverigeeliten hit. Vi kan räkna med en spännande helg och tävlingen blir ett lyft för
samhället. Samtliga hotellrum och stugor
på Campingen är bokade samt Vandrarhemmet i Tullingsås. Vandrarhemmet i
Vågdalen öppnar extra för att hjälpa oss
med boende. Förutom alla tävlande tillkommer givetvis en stab som följer med.
Talanger i klubben
Strömbrytarna bildades 2006 och har idag
40 aktiva medlemmar med framgångsrika
namn att lägga på minnet.
-Per Oskar “P-O” Svedberg, han är vårt
absolut största hopp och rankad 6:a i Sverige. Erik Österström är också en duktig
brytare som placerar sig i topp. Bland
flickorna har vi Denise Backlund 14 år,
som tagit flera SM-tecken, berättar Ingvar
och tillägger:
-Strömbrytarna ställer upp med 27 tävlande, varav fyra tjejer. Med deltagare i
varierande ålder. Charmen med armbrytning är bland annat den stora åldersfördelningen. Allt från tio år och uppåt. Håkan

P-O Svedberg, Joar Backman och Måns-Erik Frank.

Alla sätt är bra utom de dåliga.
Erik Olofsson och Benny Johansson.

Ingvar Jönsson och Måns-Erik Frank
Emma Olofsson tar i så knogarna vitnar.

Berglund från Gäddede är född 1955 och
ställer upp.
SM-Tävlingen arrangeras i samarbete med
Svenska Armsportförbundet som ställer
upp med domare, sekretariat och armbrytarbord. Som kommentator kommer ingen
mindre än Anders Axklo från Euro-Sport.

-Nu hoppas jag folk förstår vilken stor
grej ett SM är och kommer till Folkets Hus
i Strömsund. Alla är välkomna och entrén
är gratis, hälsar Ingvar Jönsson Strömbrytarna.
Text och bild: Barbro Ericson

Vi håller i kurser
vecka 26 och 32!

Öjarn 955 833 94 Strömsund
Tfn +46(0)670-510 01 • Mobil +46(0)73-049 05 39
www.wildnis-leben.com
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Det nappar i Ringvattnet
Pimpeltävlingen i Ringvattnet satte nytt deltagarrekord och det nappade som
aldrig förr. En uppskattad dag för de tävlande men också för arrangören som fick
värdefulla slantar till bygdegården.
Allt började som en rolig samling för byborna för ungefär 25 år sedan. Då ordnade
Lasse och Margareta Näsström första
pimpeltävlingen på Storvattnet och sedan
dess har tävlingen blivit större för varje år.
Vid årets tävling deltog 153 vuxna och 28
barn.
-Det blev nytt rekord i år och mycket
tack vare alla fina priser som företag och
affärer skänker. Man trodde aldrig att de
skulle vara så givmilda nu, när det råder
sämre tider, men det var inga problem.
Dessutom hade vi 3.000 kronor i första
pris för vuxna, 2.000 kronor 2:a pris och
1.000 kronor 3:dje pris. I barnklassen var
prispengarna 500, 200 och 100 kronor,
berättar Lena Näsström som ingår i byföreningen som arrangerar tävlingen.
Är man på pimpeltävling, så givetvis
finns kolbullar att köpa. Syskonen Lena
och Anders Näsström tillsammans med
Leif Hansson stekte och sålde 130 kolbullar. Dagen inbringade ett bra netto.

-Pengarna går till underhåll och drift av
bygdegården och så är vi på väg att bygga
en bakstuga. Allt fungerar så bra tack vare
att hela byn ställer upp och hjälper till,
framhåller Lena Näsström.
Vuxenklassen:
Tomas Andersson
Tony Sjödin
Paul Östensson
Robin Birgersson
Christer Birgersson
Barnklassen:
Joshua Johansson
Elias Sundqvist
Mathilda Johannesson
Daniel Johannesson
Frida Söderberg

2.996 gr
2.714 gr
2.179 gr
1.991 gr
1.542 gr
229 gr
194 gr
162 gr
146 gr
121 gr

Text: Barbro Ericson
Foto: Christer Birgersson

Här tillverkar Anders Näsström kolbullar
i ett rykande tempo.

Bli en nöjd kund hos oss du också!
fr.v. Andreas, Krister och Magnus
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Under högsäsong har vi öppet
även kvällar och helger.
Ramselevägen 19 • Tel 0670-100 12
Magnus 070-305 42 65 • Krister 070-325 47 77

Våren och Marknaden är här
Vad vore våren utan Marknad på
Granngården. Det blir en efterlängtad
familjedag med knallar, underhållning
och godisregn för barnen, att nämna
något.
Vårmarknaden i Strömsund skall fortsätta.
Det vill kommuninnevånarna och därför ordnar Marie Eriksson, Tore Martinsson och Tony Jönsson Granngårdens
marknadsdag i början av maj.
-Våren kommer till Strömsund i och med
marknaden, säger Marie glatt och berättar
om upplägget.
-Vi vill att traditionerna hålls vid liv.
Och nu vill vi gärna se att både knallar
och besökare tar på sig något gammaldags
när de kommer. Det skulle ge en känsla
av gamla tiders marknader. Nu hoppas vi
på många knallar med egna produkter och
många köpglada människor. Men vi får
också mycket leverantörsdemonstrationer
och här skall finnas olika smådjur.
För den som har egna djur och har frågor
kan få hjälp av veterinären på plats. Det
blir underhållning av Memory Four och
yxkastarna visar upp. Bertil Pettersson,

Fr v Tony Jönsson, Marie Eriksson och Tore Martinsson väntar på våren.
känd natur- och djurfotograf har redan
bokat knalleplats. För barnen blir det
godisregn, ridning för billig penning och
ansiktsmålning.
-Nu har jag nog tagit med det mesta,

säger Marie Eriksson som tycker det känns
väldigt positivt att få ge alla trogna kunder
något tillbaka. De är de absolut värda,
framhåller hon.
Text och bild: Barbro Ericson

Missa inte
VÅRMARKNADEN
Lordag 9 maj 09.00-15.00
Marknadsstånd, knallar från när och fjärran!
Djur, lotter, kaffe och leverantörsvisning m.m.

Vi säljer Gisebo
släpvagnar & båttrailers
i olika storlekar!

Skaffa dig en ny
“partner” till sommaren
vi har nya på lager

Underhallning med

Vi har båtar från
Höga Rodd, Persson Båt
och Päijen

Vi har aven vedklyvar!

Strömsund Abborrviksvägen 0670-127 95
Vardagar 07.00-17.00 Lördagsöppet maj-juni-juli 09.00-13.00
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De é bara å åk

Caroline Forsmark 19 år från Strömsund utbildar sig till skidlärare i Åre.
Och uttrycket ”de é bara å åk” som Ingemar Stenmark myntade för många år
sedan funkar fortfarande.
-Livet ska levas på skidor, säger Caroline
och fortsätter.
-En nypistad backe med en nyuppstigen
sol som tittar fram över bergsryggen, det
ger en bra start på dagen.
Utbildningen varar i nio månader och
startade i slutet av augusti 2008 och avslutas med certifikat som utbildad skidlärare
20 maj -09. Caroline har som mål att få
jobb som skidlärare, antingen i Sverige
eller utomlands i framtiden. Slalom är
livet för både henne och kurskamraterna.
En klassresa gjordes på novemberlovet till
Kaprun i Österrike och ytterligare en resa
till Norge för att uppleva hur backarna är på
andra ställen. Svenska skidlärarlinjen erbjuder mer än hundra skiddagar. Sju veckors praktik i skidskola, glaciärskidåkning
i Norge och Alperna. Offpistskidåkning
på Åreskutan och World Cup i Åre under
grundutbildningen. Och Caroline som åkt
slalom sen hon var fem år kommer aldrig
lägga skidorna på hyllan. Så länge det finns
snö i backen så é de bara å åk.
Text och bild: Cathrine Ericson

SUNCOVERS

Vårens bästa solglas,
används över Dina
egna glasögon!
Finns nu i vår Optik.

Tidbokning 0670-131 00
Storgatan 14 Strömsund

TOPPTESTADE
LUFTVÄRMEPUMPAR
med överlägsen trygghet
IVT Nordic Inverter är luftvärmepumpar med
toppresultat i Energi- myndighetens tester.
Tio års försäkring på kompressorn, och sex år på
hela värmepumpen, ger dig en helt unik trygghet.
Välj den modell som passar bäst i ditt hus.
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• Kan mer än halvera uppvärmningskostnaden
• Renare luft – aktiv luftrening med plasmacluster
• Underhållsvärme +10ºC
• Heta tillbehör – fjärrstyrning och automatisk
fuktreglering
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IVT Nordic Inverter FR/GR 5, 6 och 6,5 kW

Nyhet!

Bengt 070-518 50 75 | Johan 070-31 88 447
Utomhusdel och inomhusdel
IVT Nordic Inverter 12 HR-N, 6 kW.
50447
75 | Johan 070-31 88 447
Bengt 070-518 50 75 |Bengt
Johan070-518
070-31 88
IVT Nordic Inverter 12 JHR-N, 6,5 kW Kan monteras både på vägg och i tak.

Bengt 070-518 50 75 | Johan 070-31 88 447
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Nu extra lönsamt. Passa på att utnyttja ROT-AVDRAGET!

www.ivt.se

många kunder till oss. Vad jag vet utförs
det i Östersund och Umeå. Väldigt många
som har hundar eller barn vill ha solskydd
för att dämpa värmen i bilen. Det ser ut att
bli allt vanligare, säger Anders.
Hela verksamheten har bröderna byggt
upp under åren och verkstadslokalerna har
de köpt.
-Vi köpte huset av Kommunen och hyr
ut vissa delar till Skofore. Verktyg och
utrustning har vi köpt in undan för undan
för det vi tjänat i företaget, säger bröderna
som startade eget på fritiden.
Text och bild: Barbro Ericson

BILVÅRD

Närmast i bild Anders Sjöbom och brorsan Henrik på firman BSM.

Högsäsong för reconding
Bröderna Henrik och Anders Sjöbom
ville ha en extra fritidssyssla och startade därför eget. Firman BSM som recondar och servar bilar. Båda har heltidstjänster på andra företag, men bilar
får de aldrig nog av.
-Våren är vår absolut bästa tid. Då vill
folk ha en fräsch bil, berättar Henrik och
fortsätter:
-Många privata bilägare kommer just på
våren och sommaren för att få en klädseltvätt, polering, solfilm eller lackförsegling.
I övrigt har vi många företagsbilar som
lämnas in kontinuerligt för städning. Vi
sysslar mest med bilrecond, service och
lättare reparationer.

Verkstaden ligger efter Lindbergsbacken i
Strömsund och både i lokalen och utanför
står bilar uppställda. Det är dags för den
årliga vårstädningen.
-Vi startade BSM för fyra år sedan och
här jobbar vi efter vår ordinarie arbetsdag. Det blir ett antal timmar, för vi har
bra med jobb. Eftersom vi är rätt ensam
på trakterna att montera solfilm vänder sig

Helrecond ............... fr 2400:Utvändig polering ....... 1750:Invändig städ ................ 695:-

der
u
j
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r
e
i
V

även

Lackförsegling
Klädseltvätt
Solﬁlm

Anders 073-840 50 74
Henrik 070-350 50 74
Storgatan 49, STRÖMSUND

ÄNGSGATANS
Ä
NGSGA
GATANS
BILSERVICE
BILSER
RV
VICE
Det är Ängsgatans Bilservice som har
tagit över efter Bilhuset. Vi servar &
reparerar Audi, Skoda, Volkswagen
samt andra förekommande bil-märken
på marknaden. Vi säljer originaldelar
till VAG-bilar men kan även ta hem på
beställning till andra modeller.

PS. Beställ vårservice nu så bjuder vi på byte till sommardäck!
Välkommen att höra av er för prisuppgifter hälsar Mattias
Rickardsson. Med över 10 års erfarenhet från VAG-bilar.

Tel. 0670-106 50

Mob. 070-343 67 47
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Taggad bak

17 stygn där bak

Sjutton stygn där bak fick Robert Gjersvold sy efter en kollision på banan i
SM finalen i Uppsala. Men skadorna
avskräcker inte utan nu jobbas det för
att man ska få utökat användande av
Strömsvallen i Strömsund som isracingbana.
Strömsunds isracing team grundar med
Axa havregrynsgröt inför tävlingarna.
Åkarna från Strömsund följer inte riktigt
Gunde Svans diet inför en tävling, men
havregrynsgröten är ett måste. Kanske får
man bra läkkött av den också.
Hans-Olov Olsén, Lars Ringbert och
Robert Gjersvold bildade Strömsunds isracing tillsammans med Strömunds MCklubb. Teamet vill i allt större utsträckning
hålla till på Strömsvallen i Strömsund där
förutsättningarna för en bra bana att åka
på finns. Mellan jul och nyår -08 höll man
till just där för Santa cup och banan är enligt teamet den största och snabbaste, näst
efter banorna som används i Ryssland för
isracing.
-Den är perfekt för vårt bruk säger Robert och tillägger:

-Hoppet står nu till att kommunen ska
låta oss använda Strömsvallen uteslutande
som en isracing bana.
-Intresset för den här typen av sport bara
växer och vi lockar åkare från Finland,
Holland, Österrike och Schweiz. Även
veteraner som Posa Serenius som blivit
svensk mästare 20 gånger och ligger i toppen av eliten trots sina 61 år, åker gärna
racing i Strömsund.
På en 364 meter lång och välpreparerad
bana med spik i däcken och full action
under två timmar, lockas åkare från andra
länder.
-Eftersom vi har bra bana och bra arrangemang i Strömsund vill många komma hit
för att delta i våra tävlingar. Och inte nog
med det, publiken gillar det här och kom-

mer i massor. Att man behöver sys ibland,
det hör till sporten avslutar Robert.
Text och bild: Cathrine Ericson

RÄDDA DINA

VHS-VIDEOFILMER
Har Du viktiga familjehändelser, barnens
födelsedagar, idrottsprestationer, eller andra
betydelsefulla händelser på VHS-band?

er
HS kassett
V
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r
nterar
Vi överfö
r som gara
o
iv
k
-s
D
V
till D
n.
i framtidleCD-skivor.
til
r
hållbarhet
lskivo
överföra viny
Vi kan även

Strömsunds isracing vill tacka
alla sponsorer och övriga som
hjälpt till under säsongen.
Beställ svarskuvert.
Frakter och Dvd-skivor ingår.

Just nu: (t.o.m. 090520)
Extra kopia ingår gratis!

Järnvägsgatan 20, 833 35 Strömsund
0670-61 11 80, www.visitkort.se

Vi har

Bandgrävare Hjullastare Dumpers

er!
Hör av 0624-106
83

Jan 070-384 76 78
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Nu är vi delägare i Reaxcer!

ÖPPET HUS
Studieförbundet
Vuxenskolan

Tanka kunskap hos SV!
Studiecirklar att längta till!

LÖRDAG 9 MAJ 08.00-14.00 KOM I TID
Denna dag erbjuder Bilprovningen i Strömsund i samarbete med Strömsunds MC, MHF samt
Vuxenskolan alla MC ägare att utan tidsbokning besikta sin MC. Pris: 260 kr.
Korv, kaffe och lotteri i vanlig ordning, samt MHF har sin “vältbil” på plats.

Välkommen till en dag i motorcykelns ära!
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Antik
Smide

Öppnar 24 maj
Sön-ons 12-18.00
Övriga dagar stängt
Juli & augusti
öppet alla dagar
Mån-fre 12-18.00
Lör-sön 12-15.00

Muråsens
fyndbod
0670-400 39

Vi lottar ut en brandvarnare till
följande försäkringsnummer:
177
501
1266
4335
30334

Siberian
Adventure’s

Northern Sweden

Ring eller maila oss för en offert

Järvsand 360, 83395 Strömsund 070-2345630
www.siberianadventures.info
info@siberianadventures.info

Jompa Wolgers
0670-330 88 • 070-311 41 80
Fax 0670-330 89
FISKDELIKATESSER FRÅN VILHELMINA

Vi finns på torget i Strömsund
Fredag den 31/10, 14/11 och 28/11

Försäljning av varmrökt pepparlax, dill- och
citrongravad lax, flera olika sillinläggningar,
laxröror, såser och mycket mer!

Försäljning av varmrökt pepparlax, dill- och
citrongravad lax, sillinläggningar, fiskbiffar m.m.
Alla våra produkter är från egen tillverkning.
Kom och provsmaka. Fisk är gott och nyttigt!

Välkommen!

/Martin 070-62 25 090

Vi kommer till
torget i Strömsund
inför Valborg 29/4
Alla våra produkter är från egen tillverkning. Kom och provsmaka.
Fisk är gott och nyttigt! Välkommen! /Martin 070-62 25 090
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Munskänkarna
Fr v Mona Sehlin, Bengt Sehlin, Michel Jamais, Heidi Sundelin och Sia Linnarson.
Njutande av vin i måttliga mängder
förhöjer livskvalitén. Hos Munskänkarna får man en större inblick i vinkunskapens värld.
Föreningen Munskänkarna som startades i
Stockholm för drygt 50 år sedan lever kvar.
Det är en landsomfattande organisation
med cirka 20 000 medlemmar i Sverige.
-Vi sysslar i huvudsak med vinprovning
och inte bara avsmakning. Kunskapen om
vinets framställning från druva till färdig
produkt är minst lika intressant, menar
Heidi Sundelin, ordförande i Munskänkarna i Strömsund. Vinkunskap berikar
upplevelsen helt enkelt.
Organisationen i Strömsund startade
2007 och har idag 50 medlemmar. Den här
gången samlades man på Norrgårds restaurangskola i Strömsund för att lyssna till
Michel Jamais kunskaper om vin. Därefter
avslutade man kvällen med en god middag
och självklart drack man vin till maten.
Cirka sju till åtta provningar arrangeras

varje år och medlemsantalet bara ökar.
Munskänkarna som är världens största vinprovarförening erbjuder sina medlemmar
förutom vinprovning även kursverksamheter, resor och mycket annat som vidgar
dina kunskaper om den ädla drycken.
Michel Jamais
Michel Jamais kunskaper om öl, vin och
sprit har utvecklats under 20 års tid och
han är en av Sveriges mest välrenommerade namn inom detta område. Han har
medverkat både i tv och i tidningar och har
även gett ut 15 böcker i ämnet. Bland annat Michels vin & mat och Michels ost &
vin. Och han skriver också kontinuerligt i
magasinet Livets Goda, där det i huvudsak
handlar om en bättre dryckeskultur. Där
smak och njutning alltid kommer före prislappen.
-I kväll fokuserar vi på Spaniens utbud av
viner säger Michel och fortsätter:
-Spanien är världens största vinland och
framställer ungefär 50% röda viner och

50% vita viner. Och Mousserande viner är
absolut störst i Spanien.
Medlemmar
Bengt Sehlin och frun Mona som är
medlemmar i Munskänkarna tyckte att
kvällen bestod av mycket intressant information och en trevlig upplevelse med avsmakning av goda viner från Spanien.
-Doften är viktigast vid val av vin säger
Bengt. Först tittar man på färgen, sen luktar man på vinet, virvlar det några varv
runt i glaset, luktar igen och sen tar man
en klunk och verkligen tar in alla aromer
för att få rätt smakupplevelse. Ibland på
provningarna gör vi också blindtest där vi
ska smaka olika viner och kunna bedöma
tex om det är billigt eller dyrt eller avgöra
vilken sorts druva vinet är framställt av.
-Och visst är vin i måttliga mängder
någonting som förhöjer livskvalitén avslutar Heidi.
Text och bild: Cathrine Ericson

BORRNING
BORRNING
BORRNING
Ökad kännedom
ENERGI
ENERGI
ENERGI
& & &
och kunskap om vin!VATTENBRUNNAR
VATTENBRUNNAR
VATTENBRUNNAR
Ring för information
och medlemskap
Heidi Sundelin
076-823 30 80

Levererar
och monterar
Levererar
och monterar
Levererar
och monterar
NIBE värmepumpar
NIBE värmepumpar
NIBE värmepumpar

TINBAK
TINBAK
TINBAK

Kakuåsen
4716,
830
70 Hammerdal
4716,
830 70 Hammerdal
Kakuåsen
4716,Kakuåsen
830
70 Hammerdal
ENERGI
ENERGI
ENERGI
Mobil 010-250
05 00 •070-540
90 00 90 00
Mobil
010-250
05
05
00 •070-540
90 00 •070-540
Tel. 0644-410
23
Tel.
23Mobil 010-250
Tel. 0644-410
23 0644-410
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Kosmetisk
tatuering

Här utför Leena en eyeliner tatuering på
en kund.
Text och bild: Cathrine Ericson

Vad mycket tid som sparas när man har tatuerad make-up och inte behöver man
oroa sig för att sminket ska rinna.
Leena Elingsbo som är diplomerad kosmetisk tatuerare från Falun besöker Strömsund med jämna mellanrum. Hon tatuerar
permanent make-up i ansiktet och med
dryga nio år inom branschen har hon gedigna kunskaper inom området.
Leena är uppvuxen i Strömsund och
bodde här fram till 1973. Då under namnet
Norlin. Hon tycker det är roligt att kunna
återvända hem ibland och återse bekanta
ansikten.
-Många hör av sig och undrar om det inte
finns andra möjligheter, att på ett naturligt
sätt se sminkad ut dygnet runt, säger Leena.
-Och självklart finns det lösningar. Det
jag kan erbjuda är att tatuera Eyeliner,
ögonbryn eller lipliner i ansiktet. Ibland
kan det räcka med korrigering av till exempel ögonbryn där behåring kan saknas
delvis.
Ibland tar jag emot kunder som på grund
av sjukdom helt saknar ansiktsbehåring.
Och bär man peruk på grund av håravfall
så kan det kännas bättre att få ögonbryn
tatuerade för en naturligare look.
-Jag har också en hel del kunder som
jobbar inom vården där man inte får bära

smink som ser tatuering som en lösning,
menar Elingsbo.
Gör det ont?
Några oroar sig för att behandlingen kan
göra ont, men innan man börjar tatuera så
läggs ett lager med Emla bedövningssalva
på huden.
-Jag har också andra bedövningsgeler att
ta till än Emla, dels för att det finns människor som är överkänsliga för emla, och det
finns också geller som tar direkt när det väl
är hål i huden så att jag kan fylla på med
mer bedövning när det behövs.
-Visst känns det att bli tatuerad, man har
väldigt tunn hud i ansiktet och alla har
olika hög smärttröskel. Vissa tycker att
det är mer obehagligt än andra och en del
känner knappt någonting, säger Leena. Om
man sen vårdar tatueringen på rätt sätt dvs
skyddar huden mot sol och annat slitage så
behåller man tatueringen längre.
-Tatuering i ansiktet kan man göra hur
många gånger som helst. Jag har varken
sett hudförändringar eller ärrbildning efteråt, säger Leena som utfört tatueringar på
sammanlagt 550 kunder.

Saknar du ögonbryn eller konturer runt ögonen?
Då är en kosmetisk tatuering något för dig!
Tänk att kunna vakna varje morgon med välformade ögonbryn och en
perfekt eyeliner. Att kunna bada och sola, sporta och att vara ute i regn
och rusk utan att behöva vara rädd för att ena ögonbrynet försvunnit...

Kosmetisk tatuering är en tatuering speciellt anpassad för ansiktet:

Ögonbryn - Eyeliner - Lipliner
vattenfast och kladdfritt, dygnet runt!

Perfekt för dig som tappat ögonbryn och konturer, har svårt att se,
sportar mycket, är allergisk mot makeup eller bara ”vardags-lat”.
- Det är naturligtvis mycket viktigt att både färgen och formen passar både
ansiktet och personligheten, säger Leena Elingsbo som arbetat professionellt
med makeup och kosmetisk tatuering runt om i Sverige i många år.
- Därför målar jag alltid upp formen på huden först med pensel och den färg
vi valt tills att både jag och kunden är riktigt nöjd. Sedan bedövar jag med en
bedövningssalva, så behandlingen gör inte alls ont.
Tatueringen görs sedan i två omgångar för att få ett perfekt resultat och
maximal hållbarhet, ca 2-5 år beroende på färgval, hudtyp och solvanor mm.
9-10 maj kommer Leena åter till Strömsund
och Atelje Klöfsand för kosmetisk tatuering.
För mer information kontakta:
Jael: 0670 - 31007, eller Leena: 0708 - 74 79 98
Atelje Klöfsand
Läs om tatueringen på: www.falun.cc/lustfagring
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Sommartider Hej Hej!
1/5 - 31/8 09.00-16.30
Lördagar 09.00-13.00

Hej Hej!

Mikael

Reparationer
Service
Motorrenovering
Svarvning upp till 800 mm i diameter
Byggsmide
Alla förekommande svetsarbeten

Totte

Serviceåterlämnare av

tiltrotatorer.

Verkstad Strömsund 0670-100 84 • Verkstad Hammerdal 070-510 02 62
Servicebuss Strömsund 070-559 29 27 • Servicebuss Hammerdal 070-251 83 15 / 070-510 02 62

Från 15 maj jobbar Jörgen Persson hos oss,
för att förstärka upp våran service inom Hammerdal
och Strömsunds området. Välkommen att kontakta
oss angående elarbeten.

Erik 070-648 13 40 Jörgen 070-540 42 82
Vi har fullt utrustade servicebilar!
Vi vill tacka alla våra
bio- och dansbesökare för en
toppen vinter. Vi önskar er alla
en solig och trevlig sommar.
Vi syns och hörs till hösten!

spelar hos oss den
8/5 21.00-01.00
Med dessa filmer avslutar vi biosäsongen!
Sön-Mån 26-27/4 19.00
I taket lyser stjärnorna
Sön-Mån 3-4/5 19.00
Slumdog Millionaire
Söndag
10/5 13.00 & 15.00 Pettson & Findus - Glömligheter

Gunilla Nilsson: 0670-164 90
Leif Olofsson: 0670-164 91
Faxnr : 0670-133 59
www.bioprogrammet.nu
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Murås Bruk
För att få den rätta touchen på
fritidshuset skall det vara grova
interiörer med brukssmide. Men
idag är det inte lätt att hitta en
smed. Tommy Strömqvist på
Murås Bruk är faktiskt en av få.
I gamla tider fanns minst en smedja
i varje by men tiderna har förändrats. Nu får man söka med ljus och
lykta, men hittar faktiskt Murås Bruk
utanför Strömsund. Där har Tommy
Strömqvist en riktig gammeldags
smedja där han har sitt heltidsjobb.
-Visst finns ett stort intresse för
smide. Både brukssmide, praktiska
saker och prydnader. Jag tillverkar
mycket gångjärn, trappräcken och

grindar. Men också blomställ, bordsstativ
och brasgaller. Det går att göra mycket
bara man har lite fantasi, säger Tommy.
Vid infarten till gården passerar man
konstsmidda grindar i italiensk stil. Ett
fantastiskt hantverk.
-Jag tycker om att jobba med den italienska stilen, ursprungslandet för smide.
Att vara smed är en lite ovanlig nisch och
tyvärr finns inte så många smeder idag.
Det är ju synd tycker jag, säger Tommy,
för det finns efterfrågan. Många tycker om
interiörer i rustikt timmer och smide. Jag
har mycket beställningar från Stockholm,
Sundsvall och Östersund. Men också från
Norrbotten och Västerbotten.
Tommy Strömqvist tycker att det här
jobbet är toppen.
-Det är roligt och intressant men ofta väldigt tidskrävande. Jag gillar det här och när
kunderna kommer med roliga ideer och en
lite enklare ritning, då känns det som en
utmaning och extra roligt, framhåller han.
Text och bild: Barbro Ericson

Tommy Strömqvist visar ett konstnärligt hantverk.

070-514 44 32
020-912 912

Nu är våren här!

Behöver ni hyra en container för vårstädning
eller bortforsling? Hör gärna av er till oss!
Ring: 0670-125 90, 070-514 44 32
Köp 2 valfria Goldwell
Styling produkter för

199kr

Vi utför målningsuppdrag i hela Jämtland
Annonstext: Vi utför målningsuppdrag i hela Jämtland.
Distriktkontor: Odenskogsvägen 12
831 48 Östersund
Tel:063-551020, 551021,551022 el 551023.

Kom i håg rotavdraget!
50 % tillbaka på arbetskostnaderna

Distriktskontor:
Odenskogsvägen 12, 831 48 Östersund
Tel: 063-551020, 551021,551022 el 551023
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(Ord. pris från 318kr. Gäller ej 500ml)

Gör dig vårfin i håret
nu när sommaren står
för dörren.
Stortorget 6 B 833 35 Strömsund
0670-105 43 070-665 81 43

På väg till Blåkulla
När påskkäringarna är på väg till
Blåkulla mellanlandar de på torget
i Strömsund. Där räknas de in och
efter att Köpmännen bjudit på godis
flyger de vidare.

Text och bild: Barbro Ericson

Bild: Privat

I år samlades 364 påskkäringar på torget. Det var en brokig skara med barn
och vuxna från dagis och skolor. Jenny
Höglin ingår i Köpmännens aktivitetsgrupp och hon berättar:
-Det här är jätteroligt och vilket bra resultat, säger hon efter att alla räknats in.
-Vi är 100 fler i år än i fjol. Påskparaden
har arrangerats i många år, men för två år
sedan tog Köpmannaföreningen över. I
år hade vi en tävling att utse bäst utklädda skolklass, dagis och enskild person.
Priserna gick till:
Klass 4-5 Bredgårds skola
Dagis Lindbergsbacken
Ida Olofsson, vinnande påskkäring
Dessutom fick kunderna rösta fram en
butik med bästa påskinslag. Vinnare blev
Sportringen. Efter att alla påskkäringar
fått godis gick färden vidare till Blåkulla.
Några påskkäringar i vimlet.

Vinnande påskkäring Ida Olofsson

Vi har totalentreprenad
på fjärrvärmearbeten åt
Strömsunds kommun. Vi
tar även på oss övriga
gräv- och markarbeten åt
både privatpersoner och
företag.

!
TACK
Alla ni som var på Dansgalan
och besökte vår pub.

Välkommen åter till vårt öltält på
Köpmannamarknán den 30:e maj.
Välkommen önskar Kenneth med personal.
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VINNARE
I PÅSKTÄVLINGEN

500:-

Vi hälsar både NYA och gamla
utställare välkomna till vår slöjdmässa som pågår mellan den
22/6 - 16/8.

Gun Lunde Gäddede

PÅSKÄGG

Anmälan senast 31/5.
För frågor ring 0670-611232.

Vi utför allt inom grävarbeten, t.ex.
dräneringsarbeten, avloppsarbeten och dikesarbeten.

Moa Hansson Strömsund
Nicklas Strandh Strömsund
Bojan Lydén Gäddede
Irene Nilsson Hoting
Isabella Jacobsson Rossön
Oskar Olofsson Norråker
Essy Strömqvist Domsjö
Kerstin Bäcksund Strömsund
Eliana Liljeberg Täby
Karin Wassdahl Hammerdal

Vi har även fullt utrustad bilverkstad och utför service av alla
förekommande bilmodeller. Även däckförsäljning och balansering.
Tel. 0670-133 42 Mob. 070-645 69 49

Nu ﬁnns vi i nya lokaler på
Ramselevägen 10 (Skattehuset).
Vi hälsar våra samarbetspartners,
nya och gamla kunder välkomna.

Ingela, Monica,
Urban,Yvonne, Eva , Gustaf

Gräver, lastar och transporterar.
Vi har även grusförsäljning!
Delägare i Reaxcer
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Alf 070-309 35 85 Roger 070-222 12 74

Lös vår ordﬂäta och sänd in Ditt svar senast
15/5. Vinnare presenteras i maj-numret.
Lycka till!
Denna gång vinner du presentkort hos
Granngården i Strömsund!
1:a pris: Presentkort 500 kr
2:a pris: Presentkort 300 kr
3:e pris: Presentkort 200 kr
Sänd Ditt tävlingssvar till:
Affärsnytt Norr,
Järnvägsgatan 20,
833 35 Strömsund
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Namn:
Telefon:

1. Arrangerades i Ringvattnet
2. Heter Tommys smedja
3. De säljer ﬁsk på torget
4. De ordnar SM i Strömsund
5. En dansant succé

6. Han blev årets företagare
7. Studentplakat köper du här
8. Ökar kunskap om vin
9. Hon erbjuder service i Backe
10. Stabil stängsel ligger i
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Sommarjobbsjakten fortsätter
Fjolårets satsning på sommarjobb för
ungdomar blev en succé och fortsättning
följer. Nu får dessutom ungdomar hjälp
av Arbetsförmedlingens tre coacher.
I fjol var första försöket med sommarjobbsjakten i Strömsund och intresset var stort.
Peter Frost chef vid Arbetsförmedlingen
berättar om upplägget.
-Man kan säga att fjolårets försök blev
en succé. Sommarjobbsjakten riktar sig till
ungdomar mellan 16 upp till 24 år som inte
har jobb. Här försöker vi fånga upp arbetslösa ungdomar som ännu inte har skrivits
in hos oss. Vi vill möta Olle i grinden, så
att säga. I fjol gick det väldigt bra att få
företagare engagerade och ge ungdomar
jobb. Allt är av värde och tiden kan variera
allt mellan en vecka och uppåt. Det skall
tilläggas att det här utgör ingen konkurrens
till Kommunjobben.
Arbetsförmedlingen tar emot jobb till
den 5 maj och bjuder in till Release den 6
maj kl 17.00. Alla slags jobb är välkomna.
Coacherna på Arbetsförmedlingen i Strömsund. Kent Olsson, Maria RichSom exempel, gräsklippning, rena vikariat
ardsson och Lotta Granbom.
i produktionen, fönsterputsning, lagerstädNu hoppas man på Arbetsförmedlingen av sig och erbjuder ungdomsjobb. Och för
ning.
-Vid fjolårets träff hade vi hundratalet att årets sommarjobbsjakt skall bli en re- de som har frågor finns svaren hos Arbetsungdomar som köade ända ut på gatan. Det pris på fjolårets succé. Att företagarna hör förmedlingens coacher.
Text och bild: Barbro Ericson
var ett stort intresse, säger Frost.
Coachar arbetssökande
Den 2 mars i år anställdes tre coacher till
Arbetsförmedlingen. De hjälper arbetssökande och nu också ungdomar i sommarjobbsjakten. I Strömsund har vi Maria
Richardsson, Lotta Granbom och Kenth
Olsson.
-Jobbcoacher är något nytt för i år, berättar Maria Richardsson och fortsätter:
-Vårt jobb är bland annat att vara ute på
företagen och spåna möjligheter till sysselsättning för våra arbetssökande. Man
är lite av en mellanhand. Och många arbetssökande har unika kunskaper som vi
hjälper till att plocka fram och som de får
nytta av.
Lotta Granbom berättar att sommarjobbsjakten är en liten men viktig del i deras arbete.
-Jag tycker det är viktigt att jobba med
ungdomar och få dem att se möjligheter
till arbete. Det är också viktigt att de tidigt
lär sig fylla i ansökningar och hur ett CV
formuleras. Vad som är lämplig klädsel
när man söker jobb och i stort hur man
uppträder. Många som söker jobb, oavsett
ålder, behöver hjälp med såna saker.
I Sverige är 700 coacher utbildade och de
finns alltså till för att peppa och hjälpa den
arbetssökande.
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Sommarjobbsjakten
Alla sommarjobben presenteras
När? Den 6 maj kl. 17.00
Var? Arbetsförmedlingen i Strömsund
Ta med CV, presentationsbrev eller någon annan form
av ansökan! Du kan också få hjälp att skriva ansökan
på plats!
Företagare! Vi tar emot anmälningar om sommarjobb
ända till den 5 maj!
Ring oss

Maria: 010-487 36 53, Lotta: 010-487 36 54
Kent: 010-487 36 55

www.arbetsformedlingen.se

-Jag har två duktiga
tjejer anställda, Cecilia Palm och Josefine
Blom. Här gör vi begravningsbinderier till
Strömsund, Alanäs och
Gäddede samt en del
till Tåsjö. Vi har ett
nära samarbete med
begravningsbyråerna
och gör gemensamma
arrangemang, berättar
Heléna.
I nöd och lust
Högsäsong i försäljningen är det till jul, morsdag och examen. Och
inte att förglömma
bröllop. En blomma
passar i alla sammanhang, att ge till sin
käraste eller bara som
en uppskattning till en
Fr v Josefine Blom, Heléne Stengård och Cecilia Palm.
vän.
-Vi har mycket brölBlommor passar till alla tillfällen. lopsbinderier och över huvud taget säljer
Både i sorg och glädje. Vid årets stora vi bra med snittblommor. Heléne berättar
högtider är blommor storsäljare. Helé- vidare:
ne Stengård anser att hon satsade rätt
-På vintern kommer faktiskt våra rosor
när hon tog över Strömsunds Blomster- ända från Equador och Afrika. I övrigt
handel.
kommer de flesta blommor, som blir till
stor glädje, från Danmark och Holland.
-Jag jobbade hos Kalle Sjöblom som
Text och bild: Barbro Ericson
ägde blomsterhandeln före mig i drygt
19 år. Jag har alltid drömt om att äga en
blomsterhandel och när Kalle skulle flytta
och sälja affären såg jag chansen. Det var
för tre år sedan och affären går mycket
bra.
Man kan säga att affären blomstrar och
till Helénes hjälp har hon två anställda.

ESISK
M
A
N
T
IE
V
D
NOR
EXKLUSIV Á LA CART!
MAT
NYA ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN
Onsdag-Fredag 16.00-21.00
Lördag-Söndag 14.00-21.00 14.00-20.00
Ring och boka bord på 0624-50090
eller 073-8321631 (även sms)
Anders & Kim önskar er Hjärtligt välkomna!

Värdshuset Annörjan vid Landsomberget i Backe.

Säg det med blommor

Gudstjänster och samtal,
diakoni och hembesök,
barn och ungdomsverksamhet,
musik och körsång.
Lokalt finns kyrkan där du bor.
Välkommen!

Församlingarna i Strömsunds pastorat:
Alanäs församling 0670-101 18
Bodums församling 0624-200 33
Fjällsjö församling 0624-100 18
Gåxsjö församling 0644-100 08
Hammerdals församling 0644-100 08
Ströms församling 0670-101 18
Tåsjö församling 0671-200 13
Kyrkoherde Tore Magnusson 0670-101 52

Vi har duschkabiner till kanonpriser!
från
Just nu 20% rabatt
ROTAVDRAG!
Trött på dyra hantverkare?
50% billigare men 100% enklare.
Lej en rörmokare på rot.

Butiken öppen vardagar 07.00-17.00
0670-132 70 Strömsund
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Mingel på

Dansgalan
Ingela Persson
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Martin Modén

Långväga besökande

Klas Lindblom

Dansgalan lockade 1500 personer till Dunderhallen i Strömsund i början av april. Strömsund
vaknar verkligen till liv när sådana här tillställningar arrangeras. Och mycket ideella krafter
ligger bakom arbetet både före under och efter
arrangemanget. Många hade åkt långt och en
del hade kommit med buss för att dansa till
Jannez, Highlights och Date. En dansmara som
höll öppet för både dansanta och mingelglada
besökare. Lilla krogen stod för servering av mat
och dryck. Som ni kan se på bilderna så hade
gästerna som besökte Lilla krogen i Dunderhallen en trevlig kväll. Och restaurangägaren Kenneth Norrman med övrig personal hade fullt
upp med att serva gästerna i baren.

Carina Jansson

Fr. v. Carina Knutsson, Märta Andersson, Carina Östborg och Helena Mattsson.

Carinas Hårvård
Carinas hårvård i Strömsund hölls öppet under lördagen för den som ville bli
stylad inför dansgalan.

Fr. v. Patrise Redsjö, Kenneth Norrman
och Kalle Andersson.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Torbjörn Olsson

Carina Östborg som annars också är stamkund hos Carina Knutsson på Carinas
hårvård blev både snygg i håret och blev
även sminkad av Helena Mattsson, makeup artist.

-Du får inte lägga på för mycket smink,
säger Carina till Helena, jag vill fortfarande känna att det är jag när jag tittar
mig i spegeln sen. Efteråt kände sig Carina mycket nöjd med resultatet.
Märta Andersson också från Strömsund, tyckte att det var härligt att få bli
bortskämd för en dag. Hon hade precis
kommit från en pimpeltävling i Lakavattnet för att bli ompysslad på salongen inför
dansgalan senare samma kväll.
Text och bild: Cathrine Ericson

Guldälgen 2009
Så var det dags för årets stora och prestigefyllda prisutdelning av Guldälgen
i Strömsund. Vid en festlig ceremoni
i början av april i Dunderhallen utdelades priser i fem kategorier.
Priset till Årets Unga Företagare gick till
Sandra Nilsson, Malin Holter, Elinore
Abrahamsson och Sofia Ingebrigtsen med
företaget Kul i Köket UF. Elever vid Hjalmar Strömerskolan, som Affärsnytt Norr
uppmärksammade och skrev om i decembernumret.
Årets unga företagare har visat prov på
företagsamhet och entreprenörskapsanda i
sitt företag. Priset överlämnades med motiveringen.
Företagsamma kvinnor är huvudingrediensen och receptet för framgång är samverkan över gränserna i detta företag som
erbjuder något för alla smaker.
Årets Nybyggare
Ulla Jonsson Gäddede fick utmärkelsen
som ett bevis på att hon är en engagerad kvinna som helhjärtat går in för allt
hon tar sig för. Med stor kreativitet och
företagsamhet skapar hon aktiviteter i
samhället till glädje för dess invånare.
Och insamlingen till bröstcancerfonden
under 2008 visar på ett föredömligt sätt
hennes förmåga att kombinera omtanken
till andra människor och trivselskapande
insatser för hela befolkningen.
Priset Årets Eldsjäl tilldelades Tommy
och Monica Johansson Raukasjö Fjällgård.

ALMI Nyföretagarpris, Jenny Lindström, Hotings Livs AB
Årets Turistföretagare, Hotel Nordica
Till Årets Företagare utsågs Robert
Färdvall, Hammerdals Betonggjuteri, som
också går vidare till Länsfinalen.
Tre år i rad har tre företagare från Strömsunds kommun vunnit Länsfinalen. 2003
gick priset till Z-trä. 2004 till Mählers och
2005 Ivars Bil.
Text: Barbro Ericson
Bild: Gerd Sjöberg

Årets Nybyggare:
Ulla Jonsson Gäddede.

Årets Unga Företagare: Sandra Nilsson, Sofia Ingebrigtsen,
Marion Marklund lärare och Elinore Abrahamsson. Malin Holter
saknas på bild.

Stort tack till
företag och enskilda

för priser och deltagande vid vår pimpeltävling
i Täxan/Färjsundet

Resultat - Vuxenklass

1:a Ann-Marie Blomqvist, 2:a Arnold Ericsson
3:a Kjell Edman

Resultat - Barnklass

1:a Ted Sundqvist, 2:a Emil Eriksson
3:a Elias Sundqvist

Vinnare - Utlottning

2000:- AnnaLisa Andersson,
1000:- Maria From, 500:- Rudolf Haglund
Arr. Faxebygdens Byalag
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Säljes!

Min högskoleutbildning är klar och Strömsund har fått en Auktoriserad Hälsobutik!
Detta firar vi med kanonpriser på fiskolja:
OmegaMax 1000 mg 120 kapslar
OBS! Gäller endast 24-25 april. Ord.pris 180:-

198:Kan Jang 500 ml

99:-

695:-

+ 100 ml

Den ryska spikmattan med uppblåsbar innerkudde hittar du här!

239:Chi San 500 ml
+ 100 ml

Nasaleze mot allergi och hösnuva.
30 dagar 119:60 dagar 198:-

0670-61 14 20
Bredgårdsgatan 1, Strömsund
CHAUFFÖR MED C CE BEHÖRIGHET SÖKER JOBB.

Vi reparerar både
gamla och nya hus!

Urban Olsson
0670-300 07 • 070-677 077 4

Avslutar 3:e året på Fordon- transportlinjen i Vilhelmina i vår. Söker
jobb som chaufför i Strömsunds
kommun eller närliggande orter.
Har B, BE, C, CE behörighet, även
traktor. Intresserad av alla uppdrag korta som längre. Är 20 år.
Henrik Eriksson
070-377 38 50

Vi säljer en av våra lotterikiosker!
Lämplig för föreningar, men kan
även användas som förråd.
Vid frågor ring 070-682 72 56.
Anbud! Fri prövningsrätt.
Skicka svar senast 31/5 till:
Ströms Hembygdsförening.
Märk kuvertet med lotterikiosk.

0670-61 12 32

STRÖMSUNDS

BILDEMONTERING
Passa på att boka
tid för vårservice!
Vi har även Toyotaservice
Mån-tors 07.30-16.30
Fredag 07.30-12.00
0670-61 17 80
www.bildemont.com

Behöver ni måla om ert hus under våren eller sommaren?
Vi tar även på oss andra måleriuppdrag. Allt från golv till tak.
Hör av er till oss för prisuppgift.
Wikströms Måleriservice
Lagmansgatan 41
833 31 Strömsund
22 • AFFÄRSNYTT NORR

Mobil: 0730-42 43 26
Tel: 0670-128 48
www.wikstromsmaleri.se

Frv Fredrik Fridolfsson, Marie Nilsson, Frida Helgesson, Fredrik Bergvall

Lejonkungen- Viktor Fabricius
Lejoninna- Lina Appelqvist
Gitarr- Carl Carlsson
Bas- Alexander Myrén
Trummor- Oscar Hammar

Lejonkungen på Saga
Totalt sju föreställningar av musikalen
Lejonkungen gjordes på Saga i Strömsund i slutet av mars.
Elever från Hjalmar Strömer skolan Estet
linjen åk 3 byggde under sista året på Gymnasiet upp musikalen på temat Lejonkungen. Klassen som själv fick välja tema för
årets musikal gjorde sju föreställningar för
andra skolelever och föräldrar.
-Den självklara platsen för musikalen
var såklart Saga, säger Barbro Larbring
Rönngren, musiklärare på Hjalmar Strömer
skolan. Vi trivs bra i dessa lokaler och känslan i den gamla biografen är perfekt för
våra tillställningar.
För eleverna som i vanliga fall utbildar

sig inom bild och musik var detta en utmaning, att stå på en scen och agera inför
publik. Vid skolstarten för Estet 3:orna valde man den musikal man ville jobba med
och alla fick själva välja rollfigur. Tidigare
tillbaka har man bland annat haft teman
som Grease, Rockormen, och Fame.
-Men Lejonkungen har enligt många
varit den bästa föreställningen genom
åren, säger Annica Backman, dramalärare
på skolan.
Marielle Mård 16 år var en av de som såg
föreställningen och hon tyckte att framförandet var proffsigt. I övrigt fick showen
bra feedback från resten av publiken.
Text och bild: Cathrine Ericson

Exklusiva
Studentplakat
i storleken 61x87cm
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Järnvägsgatan 20, 833 35 Strömsund
0670-61 11 80, www.visitkort.se
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Vi är Norra Jämtlands nya anläggning för
Volkswagen, Audi och Skoda.
Strömsunds mest kompletta verkstad är nu också din officiella verkstad
för Volkswagen, Audi och Skoda. Ifrån dag ett har vi utbildad personal
tack vare nyrekrytering. För service, reservdelar, hyrbilar, plåtskadecenter och bilförsäljning vänder du dig med förtroende till oss.

www.folkesbil.se
Växel: 0670 61 10 35

060-67 88 50
www.peabasfalt.se
Hans Einarsson, Strömsund
0733-84 85 34
24 • AFFÄRSNYTT NORR

