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Affärsnytt ändrar strategi.
Vi ser hur vår hemsida affarsnyttnorr.se
växer och får allt fler besökare. Affärsnytt
fortsätter därför som 16-sidig tidning för
att vi skall hinna med att serva våra läsare
och annonsörer även på internet.
Tävla även på hemsidan
På vår hemsida: ”Vinn en brödrost” och
Veckans Thomas – om fyrtioårskris och
konsten att överleva när barnen blir stor
och flyttar ut.
Tack till Christer
Christer, vår annonssäljare, har lämnat
skutan för andra uppdrag och jag vill tacka
för dina framgångsrika insatser för vår tidning. Lycka till i framtiden.

Thomas Östensson

Valfrihet i StrömSund
Vi uppmuntrar mångfald och småskalighet
– det ökar valmöjligheten för dig. Valfrihet
främjar positiv konkurrens och nya lösningar. Vi tror att du är kapabel att välja vad
som är bra för dig och din familj.

Thomas Östensson
Ansvarig Utgivare

Barbro Ericson

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

- ge de äldre större möjlighet att själva välja form av vård och boende.
- förbättra utbudet av seniorboenden i vår kommun
- bra och lokalt tillagad mat – gärna av privata entreprenörer.
- ge alla äldre tillgång till dagverksamhet.

Cathrine Ericson
Reporter - Foto
affarsnytt@visitkort.se

Maria Persson
Grafiker
maria@visitkort.se

Micael Rislund
Grafiker
micke@visitkort.se

Ring och boka annons 0670-440 515
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Frost Musik i Gäddede
Det var kärleken och den vackra bygden
som tog Janne Aggemyr från Södertälje
upp till Frostviken. Han lämnade jobbet och satsar nu på etablering i Gäddede med musikaffär.
Med tron på främst den norska marknaden
och Internet ser Janne Aggemyr ljust på
framtiden med musikaffär och instrumentverkstad. Tillsammans med en bror drev
han en musikaffär och
instrumentverkstad
i
Södertälje. Men så träffade han sin stora kärlek
från Frostviken och då
togs beslutet att flytta.
I februari flyttade
Janne Aggemyr in i
Företagshuset i Gäddede
med nya företaget Frost
Musik. Där i lokalerna
håller han som bäst på
att installera sig. Den här
verksamheten är ju något
alldeles nytt här i glesbygden. Men du tror på
framtiden?

-I första hand tror jag på den norska
marknaden men också på kunder från
närområden. Dessutom kommer jag att
nå kunder via Internet. Jag kommer att
sälja alla sorters instrument och dessutom
reparera instrument. Främst stränginstrument. Under de senaste 37 åren i Södertälje
har jag arbetat i en musikaffär. Och jag har
även tidigare byggt ett antal elgitarrer.

Tack vare mina kontakter kan jag i stort
sett beställa och sälja vilka instrument som
helst, framhåller Janne Aggemyr.
Tar med gamla kunder
Det finns inte gott om instrumentreparatörer i Sverige, och framför allt inte i Strömsunds kommun. Därför finns förutsättning
till jobb.
-Under mina år i branschen har jag fått
många fasta kunder. Jag har kört eget sedan
1992. Och de kunderna kommer jag säkert
att få behålla, även nu när jag flyttat.
-Jag har också varit musiker och nu har
jag gått med i ett hobbyband i Gäddede.
Ett band som legat lite lågt under senare
år men som kommit igång igen. Det skall
bli roligt. Ja, jag trivs väldigt bra i Frostviken och nu bor min sambo och jag på en
fastighet i Fågelberget.
Att driva eget företag i glesbygd har sin
speciella charm, även om det är lite riskfyllt, avslutar Janne Aggemyr med företaget Frost Musik i Gäddede.
Text: Barbro Ericson
Bild: Privat
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Thailändsk delegation på besök
Det var en imponerande delegation från
Thailand som besökte Granbacken och
Strömbacka äldreboende i Strömsund.
De fick till och med delta i tunnbrödsbak och underhållning.
Det var ömsesidig glädje när de elva
besökarna från Thailand kom till äldreboendet i Strömsund. Första anhalten blev
Granbacken, som är ett särskilt boende
för de som behöver mera omvårdnad. Där
fick delegationen se när de boende bakade
tunnbröd. Ett led i de äldres stimulans. Att
baka sitter i ryggmärgen, även om de i övrigt glömt både tid och rum. Lisbeth Olsson
är enhetschef och hon berättar:
-Att baka tunnbröd är en fin terapi för
många äldre. Då kommer de gamla takterna fram. Tunnbrödsbak är en av våra
uppskattade aktiviteter här.
På Strömbacka, som är ett gemensamhetsboende, bjöds gästerna på underhållning med sång och musik av Kerstin Roos
sång, Edvin Gunneriusson på gitarr, Putte
Blomberg dragspel samt Monica Dahlén
sång, som jobbar som enhetschef inom
LSS vård- och socialförvaltningen. Och
givetvis bestod fikat av nybakat tunnbröd
med getmese och getost.

Putte Blomberg, spelman och
boende på Strömbacka fick ett
varmt handslag av Mr Kitpon
Cherdchookitkul, ordförande
för deras fullmäktige i Bankok.I
bakgrunden tolken Bun Forsberg
Strömsund.

Kvartetten som underhöll. Fr v Monica
Dahlén som jobbar som
enhetschef inom LSS
vård- och socialförvaltningen, Kerstin Roos,
Putte Blomberg och
Edvin Gunneriusson.
Delegationen från Bangkok besökte äldreboendet just för att få intryck av hur de
äldre tas om hand i Sverige. I Thailand är
det fortfarande väldigt vanligt att barnen tar

hand om de äldre som inte klarar sig själva.
Men nu börjar den allmänna äldrevården i
större utsträckning ta form även där.
Text och bild: Barbro Ericson
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Teater främjar personlig utveckling
Barbro Larbring Rönngren som är
musiklärare på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund är helt lyrisk när hon
berättar om sina elever som gjort fantastiska insatser i årets teateruppsättning, ”Skattkammarön” på Saga i
Strömsund.
Sceniskt musikprojekt är en kurs på gymnasiet för elever med intresse för teater och
musik. Varje år anordnas en teateruppsättning med olika teman. Denna tradition har
pågått i nio år. Eleverna får själva i uppgift att avgöra temat, öva in repliker från
manus och öva in musikstycken som sedan
framförs inför andra skolelever, föräldrar
och allmänheten i totalt sju föreställningar.
En sammanslagning av elever i årskurs två
och tre, Estetlinjen på Hjalmar Strömerskolan bildar en teatergrupp på 20 elever.
Personlig utveckling
Alla elever har gjort en strålande insats i
framträdandet av skattkammarön. Det har
inte bara handlat om att färdigställa kulisser, ordna med ljud och ljus eller öva in
manus och musik. Arbetet med teateruppsättningen har i mycket handlat om
personlig utveckling också. Om elever
som till en början agerat lite blygsamt som
sedan slagit ut i full blom när rampljuset
har tänts och salongen på Saga fyllts med
åskådare.
Barbro Larbring Rönngren musiklärare,
Annica Backman dramapedagog och Fia
Jönsson bildlärare var eniga om att processen fallit på rätt plats och trots att det tagit
alla på krafterna efter dessa intensiva dagar
med genrep och sju föreställningar så är de
allihopa mycket nöjda med resultatet.
-Eleverna är värd högsta betyg för sina
insatser säger Barbro som är mycket mör
efter två veckors intensiv träning och
genrep inför föreställningarna. Men framförallt är hon mycket nöjd. Det här är skapande i sin rätta bemärkelse och ett sätt att
bevara kulturen som så många brinner för
säger hon.
Ingen i teatergruppen har haft någon
sjukfrånvaro och det tyder på att eleverna
gillar det de gör. De har under dessa intensiva veckor stöttat och hjälpt varandra och
det har aldrig varit några sura miner. Det
har varit bra stämning eleverna emellan för
att alla ska trivas och kunna växa in i sin
roll, avslutar Barbro.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Övre raden fr v: Emil Sjödin, Frida Karlsson, Lotta
Wilhelmsson, Liss Jonasson, Kajsa Wilhelmsson, Jenny
Vallin, Ronny Eriksson, Emelie Bergman, Ronja Peterson,
Fredrik Fridolfsson, Alexander Lindahl, Isabella Hämberg
Törn, Per Rubensson, Sanna Hahlin, Daniel Strindlund.
Nedre raden fr v: Ida Bergström, Angelica Svanlund,
Therese Bergman, Anna Carlsson

Flyttsnurren på Flata
På Affärsnytts Hemsida har någon frågat sig. Stämmer ryktet att både den
och den affären skall flytta. Ja visst stämmer de. Här presenterar vi i första
omgången de som gett sig in i flyttsnurren. Med stor sannolikhet kommer vi att
Text och bild: Cathrine Ericson
presentera ytterligare flytt i maj-numret.

Lars “Lage” Svensson.
som vi tidigare skrivit om
i Affärsnytt, flyttar under sommaren till
före detta Bilhusets fastighet i korsningen
Strömsvägen-Lövbergavägen.

TV Profilen,

Eva Löfstedt, Suvanan Kiddeejing och Annie Karlsson.

Nans Garn & Hemtextil blir nya namnet på Nans Workshop,
som ägs av Suvanan Kiddeejing, i och med flytten till Bomiljös
före detta lokaler på Storgatan. Den 10 maj öppnar hon i nya
lokaler med ett utökat sortiment

Bomiljö flyttade den 22 april in i före detta Hemtextils lokaler

på andra sidan Storgatan. Ett av besluten att flytta var att nu blev
det tillgång till större lokaler och eventuellt utökat sortiment.

Malin Norrman, Lisa Johnsson och Helena Åström.

TÄVLA OCH VINN!
Lös vår ordfläta och sänd in Ditt svar senast 12/5. Vinnare presenteras i
nästa nummer. Lycka till!

VINNAre AV
PÅSKTÄVLINGeN
1:a pris 500 kr
Sara Nääs, Hammerdal

1:a pris: 500 kr
2-5:e pris: Trisslott

2-5:e pris trisslott
Gerd Larsson, Strömsund
Susanne Gabrielsson, Strömsund
Nina Bölander, Rossön
Kerstin Bäcksund, Strömsund

Namn:
Telefon:
1. Erbjuder Radio och TV
2. Arrangerar vårmarknad
3. Anordnar auktioner
4. Kallas en av våra grafiker på Affärsnytt
5. Startplats för hockeykillar
6. Fick långväga besök
7. Ny butik i Gäddede
8. Spelar teater på Saga
9. Här fann Beate och Jens ro
10. SM på Klövsjön

8
9

Sänd Ditt tävlingssvar till:
Affärsnytt Norr, Järnvägsgatan 20, 833 35 Strömsund
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
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Jämtlands Bergarbeten AB
Från Svaningen på södra sidan Vattudalen kommer Mikael Rungdahl Sundqvist. Han började som anställd bergsprängare 1985 och idag driver han ett
företag med 29 anställda och en årsomsättning på runt 70 miljoner kronor.
I många sammanhang uttrycker sig företagare, att inga jobb är för små. Men här
hos Jämtlands Bergarbeten AB och Mikael Rungdahl Sundqvist, som är VD och
ägare för företaget är det annat. Här räknar
man bara på anbud över 20.000 ton bergmassa.
Ja, vad sysslar man egentligen med
hos detta, för många Strömsundsbor, helt
anonyma företag. På kontoret hemma i
Strömsund träffar jag, förutom Mikael,
Ruben Brändström arbetschef samt kamrer Kjell Zakrisson.
-Större bergsprängningsuppdrag är
fåtaliga i Jämtland och det är väl därför
som företaget inte är så välkänt häromkring. Våra arbeten är begränsade till
norra delen av Norrland och större industrier. Våra arbeten är i huvudsak förlagda
i större projekt knutna till gruvor, anläggningsuppdrag och inom stenindustrin.
Vi jobbar med losshållning av berg över
och under jord, berättar Mikael Rungdahl
Sundqvist.
Ruben Brändström fortsätter:
-Vi jobbar i olika gruvor och dagbrott,
större väg- och järnvägsuppdrag. Nu har
vi 16 man hos LKAB i Kiruna. Där deltar
vi i utförandet av en ny huvudnivå. LKAB
spränger ut materialen och vi deltar i ett
projekt att spränga oss in under nivåenheten 1365. Vilket betyder att vi skall ner
1.365 meter under marken.
Anställda med specialkompetens
I den här branschen är det väldigt få kvinnor anställda. Hos Jämtlands Bergarbeten
AB är det bara män och det är inte fråga
om diskriminering utan fysisk styrka med
ständigt tunga lyft.
Samtliga anställda är välutbildade personer med stor omdömesförmåga. Vi pratar om ett högriskarbete med ammunition
och där inget får gå snett. Här pratar vi om
stora gruvarbeten och dagbrott, bland annat vid Bolidengruvan och Kiruna.
-Våra anställda kommer från Borlänge
i söder till Gällivare i norr. Och tre från
Strömsund. Totalt 29 anställda. Ett jobb
som kräver stort yrkeskunnande. Arbetet
handlar om att handha dynamit och varje
tillfälle är unikt.
Varje moment skall noggrant avvägas,
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hur man borrar sig in och hur stor laddningen skall vara. Och avgöra storleken på
varje sprängsalva. På alla ställen finns en
arbetsledare och på vissa större jobb krävs
också en platschef, berättar Ruben Brändström.
Företaget anlitas som sagt bara i stora projekt. För sprängning av berg och
bergtäkter. Väg och järnvägsbyggen. Vid
ett arbete i Vännäs gjordes endast tre
sprängningar som frigjorde den våldsamma mängden på 80.000 ton berg. Ett arbete som pågick under 5 veckor. Företagets maskinpark är också gigantisk med
borrvagnar, truckar och dumpers.
Började som anställd
Mikael Rungdahl Sundqvist som bor i
Strömsund men uppvuxen i Svaningen,
jobbade till en början som verkare hos
NCC, men slutade där. Mikael anser att
där fick han inte de utvecklingsmöjligheter
han sökte. Den 6 juni 2003 bildade han
bolaget Jämtlands Bergarbeten AB. Med
tiden växte företaget och idag ligger årsomsättningen på cirka 70 miljoner kronor
och med 29 anställda. Allt är i storformat.

Fr v. Mikael Rungdahl Sundqvist, Ruben
Brändström och Kjell Zakrisson.
-Just nu har vi fått förfrågan om ett vägjobb på runt åtta miljoner kronor. Vi har
gott om jobb, men i Jämtland och häromkring finns inte tillräckligt för vår inriktning. Så det blir både långa och många
resor för oss, avslutar Mikael Rungdahl
Sundqvist och Ruben Brändström som
tillsammans med Kjell Zakrisson just
är hemkomna från ett arbetsplatsbesök i
Kiruna.
Text och bild: Barbro Ericson

Strömsundsbon Jan Olof Olofsson arbetar i JBAB:s
underjordsborrigg i en gruva i Kiruna. Bild: Privat
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Längtan till friheten
I Norrnäs utanför Rossön börjar vintern så sakta gå över till vår. Här möter
vi ett nyinflyttat par från Tyskland. Deras längtan efter frihet och kravlöshet
förde dem till drömstället.
Beate Spaethe och Jens Knels har under
några år åkt runt i Sverige för att hitta sina
drömmars mål. Så fick de vetskap om att
en liten jordbruksfastighet i Norrnäs skulle
säljas. Genom duktiga informatörer och
trevliga bybor var snart affären ett faktum.
Det blev ett förvärv och ett nytt spännande
men enklare liv stod för dörren. Nu kommer de att lämna sina respektive jobb och
sälja huset i Langenfeld för att i oktober
bli permanentboende i Norrnäs. Christoph Müller är vår tolk och vi får veta lite
vad de lämnar i Tyskland och deras nya
förväntningar.
-I Tyskland jobbar vi båda inom bilindustrin och har eget hus. Vi har länge
haft intresse av Sverige och känner till en
del. Inte bara Saab och IKEA utan landet
som sådant. Nu hade vi bestämt att ändra
livsstil. Lämna alla prestationskrav, lämna
trängsel och jäkt och söka ett liv i harmoni. I Rossön har vi från första stund blivit

Bygdens eldsjälar fr v Pål Jansson,
Steiner Mårtensson, Christoph Müller
hjälper Beate och Jens in med de nyköpta
möblerna.
Beate Spaethe och Jens Knels, nya kommuninnevånare.
väl mottagna och fått ta del av folks gästfrihet, berättar paret Spaethe-Knels.
Frisk luft och rent vatten vilken lyx
Den nyförvärvda fastigheten består av
boningshus, gäststuga, bakstuga och en ladugård. I dagsläget håller paret på att göra

sig hemmastadd. De har börjat rusta upp
huset och väntar nu på byns snickare. När
man tittar ut genom köksfönstret ligger
Bölesjön bara ett stenkast ifrån. Och lite
närmare står några gamla tallar där kronorna vajar för vinden. Det ser inbjudande
ut, och hur skall det se ut till sommaren.
-Läget är verkligen fint. Och i sjön finns
gädda, sik och abborre. Dessutom några
”sex-kilosöringar”, tillägger de, och skrattar. I skogen kan vi plocka bär och svamp.
Något som inte vi är vana vid. Vill man
fiska i Tyskland, måste man vara medlem
i en fiskeförening och får fiska i inhägnade
små dammar, där det givetvis är fullt av
människor som trängs, liksom på andra
ställen.
Såg sitt hem i månsken
För att Beate Spaethe och Jens Knels skulle
få se lite av bygden tog Steiner Mårtensson de nyanlända ut på upptäcktsfärd.
-Steiner tog oss med och visade runt.
Vi var upp till utsikten vid Bölesberget. Vi
gjorde skogspromenader, båttur, fiskade
och vi gjorde upp eld och kokade kaffe.
En natt var vi ute på Bölesjön i båt och
såg vårt hus från sjösidan i månskenet. Då
hade vi bestämt oss. Här skall vi bo, berättar de.
-Människorna här är underbara och
Christoph har varit till stor hjälp som tolk
och informatör. Nu åker vi tillbaka till
Tyskland för att avveckla det vi har där
och i oktober återvänder vi till vårt hem
i Norrnäs, avslutar ett lyckligt par Beate
Spaethe och Jens Knels.
Text och bild: Barbro Ericson
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Christoph

–Kommunens
ambassadör

Det behövs inflyttning till Strömsunds
kommun för att klara skola, omsorg och
service. Christoph Müller som lämnade
Tyskland 2002 och flyttade till Kommunen var en som fann den norrländska
idyllen. Och den har han delat med sig
till andra landsmän som också flyttat
hit.

en stor tillgång för Kommunen och de
tyskar som flyttar in. Han har blivit lite av en
ambassadör, anser Pål Jansson, ordförande
i Samhälls- och företagarföreningen och
Steiner Mårtensson, som driver projektet
Lesjöns fiskecamp. Hittills har Christoph
ordnat kontakter och fått 30 tyskar att flytta
till Flåsjöbygden och Rossön.

För åtta år sedan fick Christoph Müller nog
av det överbefolkade och stressiga Tyskland. Först hittade han en fastighet i Havsnäs men idag bor han med sambo och barn
i Hällvattnet någon mil utanför Rossön.
Han pratar flytande svenska och har blivit

Att få vägledning
Steiner Mårtensson och Pål Jansson anser
att det är en sak att locka människor till
inflyttning. Första kontakten är i regel
annonser, mässor eller tips via mail och
telefon. Men det är minst lika viktigt att vi

också har någon som hjälper dem när de
väl kommit hit.
-Christoph är en stor tillgång för Kommunen och bygden och därför har han
fått praktikanställning hos Samhälls- och
företagarföreningen i Rossön, just för att
sköta dom här frågorna. Det är viktigt med
personlig kontakt, främst när de kommer
från andra länder.
Christoph Müller vet själv hur betydelsefullt det är.
-Jag vet att det är till stor hjälp att träffa någon som själv varit med om samma
flyttprocess. Att någon som kommer från
samma land hjälper dem att integreras i
samhället. Det är många praktiska frågor
som behöver svar. Bland annat vill de veta
lite om bygdens kultur och regionala skillnader. Och nu skall jag hjälpa Jens och
Beate att skaffa nya personnummer, gårdsförsäkring och andra viktiga ärenden.
Miljonstäder
I Tyskland finns i runda tal 80 miljoner
människor som trängs på en förhållandevis
liten yta. Där finns underlag att hitta nya
kommuninnevånare som söker en tillvaro
med livskvalitet. Och nu senast har vi paret Beate Spaethe och Jens Knels från Köln
som hittat drömstället i Norrnäs utanför
Rossön. Christoph Müller berättar:
-Vi får komma ihåg att i Tyskland finns
80 miljoner människor. På 2,5 mils radie
bor cirka en miljon. Man har grannen tätt
inpå sig och som ofta har synpunkter. Och
det råder alltid trängsel och stress. När
jag kom hit upptäckte jag genast vilken
livskvalitet det är att få bo så här. Det är
enkelt och trevligt och med hjälpsamma
människor omkring. Har jag problem med
bilen, frågor om hur jag skall få potatisen
i jorden eller om jag behöver låna några
verktyg, finns alltid någon som ställer upp.
Det existerar inte i Tyskland.
Stort som smått lockar
Enligt Christoph finns ett enormt intresse
bland både Tyskar och Holländare att hitta
något ställe i Norrland att bosätta sig på.
Och målgruppen är så stor och varierande
att det finns köpare till allt från dyra villor
till renoveringsobjekt.
-Internet används allt mer och är ett bra
sätt för både köpare och säljare att komma
i kontakt. Många dödsbon står fortfarande
tomma och vissa ägare anser kanske att
det inte är lönt att annonsera. Men de ska
man göra, för det finns en marknad, uppger
Christoph Müller.
Text och bild: Barbro Ericson
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Kvarterets
A-lagsspelare
Fr v Kristian Falk, Martin Hetta, Henrik
Hetta, Tobias Falk, Fredrik Hetta och
Ante Gahlin från 2001.
Framgångarna för hockeyungdomarna
från kvarteret vid Aspvägen i Strömsund började på en uppspolad plan på
gården hos Tobias Falk. Det var pappa
Jerry som gav pojkarna möjlighet att
syssla med det som var det allra roligaste de visste. Att spela hockey.
Åren går och idag har småpojkarna
blivit vuxna. Några jobbar, någon studerar och de som fortsatte med hockeyn är
Henrik och Fredrik Hetta, Tobias Falk och
Erik Broman. Som idag är A-lagsspelare i
ÖHC, Östersund Hockey.
Henrik Hetta berättar lite om deras
framgångar inom hockeyn och upplevelser
när de som pojkar samlades hemma på
Tobias gård för att spela. Med tiden kom
de med i TV-pucken och idag är de fyra
A-lagsspelare.
-Att vi platsade i TV-pucken och
kommit med i A-laget har vi bland andra Tobias pappa Jerry Andersson att
tacka. Han ställde alltid upp och gjorde
ett fantastiskt jobb när han spolade upp
en plan ute på deras gräsmatta. Han
visste att det roligaste vi visste var när
planen var spolad och vi kunde spela. Det
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Fr v Henrik Hetta, Fredrik Hetta,Tobias Falk, Erik Broman efer matchen mellan ÖHC
mot Frölunda.
Bild: Privat
var där vi höll till, inte bara vi i kvarteret
utan också andra pojkar. Men när Jerry
gick bort blev allt så annorlunda, framhåller Henrik med eftertanke.
När pojkarna växte upp började de spela
för IFK Strömsund. De gick hockeygymnasiet och fortsatte spela. Nu bor alla fyra
i Östersund. Tre jobbar medan Fredrik går
på gymnasiet.
TV-pucken och A-lagsspelare
Under framgångsåren har Henrik, Fredrik,
Tobias och Erik hängt ihop. De spelar
tillsammans och umgås privat. Samtliga
har spelat i TV-pucken och nu är de Alagsspelare i ÖHC.

Och förra säsongen blev Tobias Falk 21 år
utnämnd lagkapten.
-Tobias som gick hockeygymnasiet i
Timrå spelade i TV-pucken för Medelpad, men vi andra ingick i TV-pucken för
Jämtland. Vi har haft väldigt roligt tillsammans och nu spelar vi alla fyra i A-laget för
ÖHC, berättar Henrik, men tillägger:
-I år gick det sådär för laget, men vi
känner att vi gjorde bra ifrån oss. Snart kör
barmarksträningen igång, berättar Henrik
Hetta, som får representera de fyra som
nådde framgång inom ishockeyn. Tack
vare en enkel rink i bostadsområdet vid
Aspvägen i Strömsund.
Text: Barbro Ericson
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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
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Medaljer i Mormyska SM till Ulriksforsarna

VETERANER

SENIORER

Damveteran: 1) Ingegerd Lundgren, Öbacka,
11 p (3384 g), 2) Britten Thoor, Tunabygden,
20 p (2346 g), 3) Doris Kallikoski, Gästrikarna, 20 p (1634 g).
Herrveteran: 1) Folke Andersson, Tunabygden, 18 p (4406 g), 2) Bengt-Ole Boman,
Södertälje, 21 p (3190 g), 3) Roland Andersson, Utrikes, 26 p (3350 g).

Damsenior: 1) Susanna Karlsson, Ulriksforsarna, 5 p (3320 g), 2) Hanna Lindblom,
Minkarna, 8 p (3680 g), 3) Gunilla Turdell,
Sportfiskarna J/H, 9 p (6010 g).
Herrsenior: 1) Thomas Axelsson, Tunabygden, 14 p (5796 g), 2) Pär Danielsson,
Brunflo, 15 p (6224 g), 3) Mats-Arne Axelsson, Sveg, 21 p (5798 g).

Mormyska SM på Klövsjön i Strömsund den 10 och 11 april blev precis så
lyckat som både arrangörer och tävlande kunde tänka sig. Och teamet FK
Ulriksforsarna visade än en gång på
framgång.

tävlande.
-Det har varit lite dåligt med fisk, men
alla har nog fått något. Och arrangörerna
har genomfört en bra tävling, ansåg Kalliokoski.
Till hemmaklubben Ulriksforsarna gick
tre medaljer, två guld och ett brons, genom
Susanna Karlsson, Josefine Hammargård
och Robin Birgersson.
Till SM var 170 deltagare kvalificerade
som tävlade i två dagar och med entusiaster från hela Sverige.
Text och bild: Barbro Ericson

I två dagars strålande sol och på söndagen
helt vindstilla, tävlade folk om SM-placeringar. Sportfiskarnas representant Markko
Kalliokoski var nöjd med arrangemanget
av FK Ulriksforsarna och tävlingsledare
Leif Persson och nytillträdde ordföranden
Ulf Berggren hade fått idel beröm av de

JUNIORER

Damjunior: 1) Josefine Hammargård, Ulriksforsarna, 2 p (2241 g), 2) Marie Sjöberg,
Gästrikarna, 5 p (292 g).
Herrjunior: 1) Simon Eriksson, Ljusnan, 8
p (2216 g), 2) Emil Kindberg, 10 p (3118 g),
3) Robin Birgersson, Ulriksforsarna, 10 p
(2396 g).
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