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Ledare
Välkomna tillbaka Affärsnytt Norr
Under årets första tre månader har vi
inte kommit ut med vår tidning. En av
mina medarbetare blev långtidssjukskriven i samband med en operation.
Under tiden har vi passat på att utveckla
vår hemsida som blir allt mer populär
både bland läsare och annonsörer. Nu
är vi fulltalig igen och kör igång med ett
fullmatat nummer som vanligt.

Redaktionen
ThomasÖstensson
Ansvarig Utgivare

det är trots det viktigt att vi konkurrensutsätter våra handlare också, genom
att snegla på andra möjligheter för våra
inköp.
Det finns en sida av det här myntet
som jag tycker glöms bort i debatten.
Precis som vi konkurrensutsätter våra
handlare måste våra handlare konkurrensutsätta sina inköpskällor. Vi som
konsumenter är inte lika köptrogna och
lojala längre, vi använder internet, vi reser mer. Vi ser mer av världen idag än
tidigare. Statistik visar att man vid köp
på internet inte alls är lika köptrogen
som man tidigare var vid butiksköp.
Detta ändrade vanemönster blir allt
vanligare även när vi shoppar i butiker.
Som handlare måste man därför ständigt jaga nya leverantörer, besöka mässor och hitta nya produkter, förnya och
förbättra. Vi kunder blir allt mer kräsen
och ställer allt högre krav.

Utan handel dör Strömsund
En sak är säker. Vår del av Sverige lever
så länge vi har en aktiv handel. Utan
lokal konsumtion stannar centrum runt
om i vår vackra kommun. I Strömsund
pågår just nu en insats bland handlare,
politiker och tjänstemän, för att se över
möjligheterna att utveckla och stimulera
till mer lokal handel. Ett av målen är att
få turister att stanna en stund till. Men
en viktig aspekt är du och jag, vi som
bor och handlar lokalt. Något jag ser
som självklart så länge produkt och En god stunds läsning önskar jag dig.
pris motsvarar mina förväntningar. Undersök alltid lokal marknad först. Finns
likvärdig produkt på hemmaplan, och
priset är ungefär det samma som i
Östersund, blir valet självklart. Du blir
då en viktig nyckelspelare i jakten på
arbetstillfällen och positiv framtid. Men
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Ingrid Appelblad Strömsund och LiseLotte Tegnander Hoting är två sjuksköterskor som jobbar med projektet
Demensvård i Fokus. De skall anpassa
demensriktlinjerna till lokal nivå.
-Vi har kommit långt men än fattas
en hel del, framhåller Ingrid.
I mitten av mars bjöds tidningen in till
en uppskattad föreläsning i Hoting och
Strömsund av Dagny Wikström från
Norrbotten. Hon är legitimerad arbetsterapeut och demensvårdsutvecklare
i Luleå kommun. Hon åker runt om i
Sverige för att föreläsa om Bemötande
och förhållningssätt i demensvården.
Intresset av föreläsningen var över förväntan och totalt på båda orterna anslöt sig
420 personer. Där Dagny Wikström gav
goda råd om förhållningssätt till den som
är dement. Både personal inom vården och
allmänheten var inbjudna och fick lyssna
till många tänkvärda ord. Okunnigheten
genomsyrar oss, var och en i varierande
grad. Att som fullt frisk är det bortom ens
förmåga att sätta sig in i känslan att vara
dement. Samma sak att förstå hur svårt

det är att som anhörig se
någon av de närmaste bli
demenssjuk. Till exempel kan uppträdandet bli
förvirrat, personen kan
tappa tidsbegreppet, inte
tala eller förstå vad som
sägs. Känner inte ens
igen sina anhöriga. Kan
inte äta eller dricka och
behöver ständig tillsyn.
Då krävs att som anhörig
och vårdpersonal veta
hur man förhåller sig till
den som blivit sjuk.

Bild: Cathrine Ericson

Demensvård i Fokus

Fr.v Lise-Lotte
Tegnander och
Ingrid Appelblad,
sjuksköterskor
som jobbar med
projektet.

I fokus
Sjuksköterskorna Ingrid
Dagny Wikström,
Appelblad och Liseföreläsare
Lotte Tegnander, har stor
erfarenhet av att arbeta bland demenssju- Wikström är betydelsefull. Inte bara för
ka människor. Nu ingår de i projektet med vårdpersonalen, utan minst lika viktigt är
temat ”Demensvård i Fokus” där Ström- det att allmänheten får inblick i hur besunds kommun under det här året gör en svärlig sjukdomen är. Visst, vi har kommit
storsatsning.
långt inom demensvården men än fattas
-Vi jobbar tillsammans i projektet och en hel del, avslutar Ingrid Appelblad.
tyckte att dagens föreläsning med Dagny
Text Barbro Ericson
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Vill du Anders Persson
gifta dig med mig?
Jag vill ge dig det
finaste jag har;
jag lägger mitt hjärta
i dina händer.
Det är fullt av kärlek
Jag ger det till dig.
Du gör med det
vad du vill; det är ditt.

Tina Sköld
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Erfarenhet till hundra
Den 1 april i år trädde det
officiella samarbetet mellan tre erfarna hantverkare
i kraft. Med hundra års
gemensam yrkeserfarenhet
blir de starka på marknaden.
Idén med att jobba i samverkan föddes när Torgny
Olsson var i Borgafjäll
och jobbade som snickare.
På plats fanns också elektrikern Per Erik Wörlén
från Ormsjö Dorotea. Där
insåg han hur snabbt och
Företagarnas telefonnummer
enkelt arbetet flöt att jobba
Torgny Olsson
073 812 21 20
sida vid sida. Han berättar:
Per Erik Wörlén		
070 5515863
-När jag träffade Per
Fredrik Ellingsson
070 3970838
Erik i Borga och vi började
jobba sida vid sida insåg
Fr.v Per Erik Wörlén, Fredrik Ellingsson, Torgny Olsson. jag hur effektivt vi utförde
arbetet. Aldrig några onödiga
väntetider.
Så kom också Fredrik med
För att uppnå högre effektivitet har
och
nu
kör
vi
i
gång samverkan i början
tre yrkesmän gått ihop för att arbeta i
av
april.
samverkan. En idé som Torgny Olsson
Nu håller vi på och helrenoverar ett
snickare, Per Erik Wörlén elektriker
kök.
Det är ett typiskt jobb där man klart
och Fredrik Ellingsson VVS o Markserser
fördelar
av att vara tre hantverkare som
vice inser fördelarna med. Och allt för
samarbetar.
kundens bästa.

Samgående gynnar kunden
De tre är ensamföretagare men när det
finns behov plockar de in extra hjälp.
Det är arbete runt hela kommunen och
över länsgränserna. Här har vi kunniga
yrkesmän med lång erfarenhet. Torgny
Olsson , Per Erik Wörlén, och Fredrik Ellingsson, har nästan hundra års gemensam
yrkeserfarenhet. De poängterar att ingenting har förändrats i deras företagande. Annat än att vi erbjuder jobb i samverkan.
Text och bild: Barbro Ericson
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Hela familjen jobbar på Frasses

Filip kunde med sin fars hjälp bli egen
företagare. Pappa som bor i Bulgarien
hjälpte sin son ekonomiskt för att han
skulle kunna bli den nya ägaren av
Micky´s Pizzeria i Strömsund.
-Vi hjälps åt inom familjen säger Filip
som tog över Micky´s pizzeria 1 februari
i år.
Restaurangen serverar även Frasses
hamburgare, kebab, sallad och dagens
lunch med salladsbuffé. Och de tre an-

ställda, plus Filip själv
har haft fullt upp sedan
dag ett.
-Vi har mycket gäster
och många har barn med
sig som efter maten kan
leka i bollhavet i lekrummet. Det är väldigt populärt. En del har svårt att
få med sig barnen hem
eftersom de har så roligt
här, säger Filip.
Och det är inte bara
gästerna som trivs. Personalen trivs väldigt bra
tillsammans också. Filip
som har fru och barn i Strömsund ångrar
inte att han satsade och tog över som ägare
till restaurangen.
-Jag har jobbat i fyra år inom branschen
och nu var det dags att stå på egna ben.
Filip med personal avslutar med att
hälsa nya och gamla kunder välkomna till
Micky´s pizzeria och Frasses för en smaklig måltid.

Text och bild: Cathrine Ericson
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punkt resan till Fuengirola.
-Det är först vid träning utomhus man
ser vad man går för. Att kasta inomhus
mot ett nät, då vet man ingenting om längder. När vi var i Portugal i januari kastade
jag 48 meter vid första träningspasset. Efter 10 pass kastade jag upp mig till 56.80,
som var nytt personbästa på träning med 3
meter. Det brukar ta 2 veckor med utomhuskastning innan man når upp till sin
fulla potential. Så jag är mycket nöjd med
nästan 54 meter vilket jag uppnådde vid
inomhus(!)tävling i Växjö tidigare i vinter.
Nu får vi se om jag vid kommande juniorSM kan ta min sjätte medalj men största
målet är att gå till final i EM. Gå gärna in
på min hemsida
www.johnnykarlsson.se, där jag bland
annat lägger upp träningsvideos, säger
han.

Hans Källén tränare och Johnny Karlsson diskuskastare.

Johnny kastar sig vidare
Diskuskastaren Johnny Karlsson 21 år
har genom stora idrottsliga framgångar
satt hemorten på världskartan. Nu är
han utsedd till Ambassadör för Strömsund.
Vi har genom åren kunnat följa Johnny
Karlssons fantastiska framgångar inom
diskus. Nu gör han sitt sista år som junior,
21 år gammal. Men det är ingenting som
gör honom skärrad, det är istället något
som sporrar tävlingsnerverna ännu mera.
Han är en person med inställning att ha
framtiden för sig. Vi träffar Johnny på
visit hos familjen i Strömsund och givetvis möter vi honom i styrkehallen. Till
vardags går han på universitetet i Umeå
och studerar till civilekonom. Jämsides
med studierna är det målmedveten träning. Och som tränare har han Hans Källén, från Strömsund, som är idrottslärare
på universitetet. Med Johnnys framtoning
och tävlingsresultat har han dessutom utsetts till Ambassadör för Strömsund.
Johnny berättar:
-Att utses som Ambassadör är givetvis
något jag tar med respekt. Det är extra roligt liksom alla händelserika tävlingar genom åren. Sommaren 2008 deltog jag i
Junior-VM i Polen, gick till final och där
blev jag 12:a. Jag har fem SM-guld och i
somras deltog jag i SM för seniorer och
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kom 4:a. I mitten av mars var jag uttagen
till Europacupen i Sofia Bulgarien. Där
tävlade vi utomhus, det var kallt väder
med bara 3 grader plus och regn. Tävlingen höll på i 2,5 timmar och vi var genomfrusna. Av oss som bodde på samma
hotell fick mer än hälften magåkomma
och det berodde på maten. För min del
gick det sådär även om jag kastade längre
än i fjol.
Träning och disciplin
Mellan den 12:e och 26:e april blir det träningsläger i Spanien. Något som är viktigt
inför den stora säsongen. Genomgående
för Johnny är hans disciplinerade sätt att
komplettera studier med idrott. Ingenting
görs slumpmässigt. Nu är hans nästa håll-

Ambassadör
Tack vare Johnny Karlssons framgångar
inom idrotten, hans ambitioner och andra
positiva egenskaper, har han utsetts till
Ambassadör för Strömsund. Strömsund
är känt för att ha duktiga friidrottare inom
kastgrenarna.
-Ja, nämner man idrott i Strömsund så
kopplar de flesta till duktiga friidrottare
inom kastgrenarna direkt. En kastarklubb.
Jag personligen tycker det är helt fantastiskt att vi fått fram så duktiga atleter som
Daniel Ragnvaldsson, Veronica Karlsson, Pär Järlebrant, jag, Malin Johansson,
Linn Jonsson från en sån liten förening.
Alla dessa har varit med och slagits i
Sverigetoppen och alla från Strömsund.
Får ofta frågan hur vi lyckas få fram såna
talanger.
-Just den här kopplingen till friidrott är
också en anledning till att jag ska hjälpa
Strömsund med marknadsföringen, avslutar Johnny Karlsson.
Text och bild: Barbro Ericson
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För åttonde året i rad arrangerades
Guldälgengalan i Strömsund. Karin
Stierna, ordförande i Strömsunds
Utvecklingsbolag välkomnade årets
pristagare.

Under festliga förhållanden för ett mindre
antal personer, var kvällen trevlig med
underhållning, mingel och tilltugg. Priset
Guldälgen är prestigefyllt och det sporrar
Kommunens företagare.

Oavsett om de är elever från Ung Företagsam eller garvade företagare. Enligt
Karin Stierna är Strömsund 24:de företagstätaste kommunen i Sverige. Det är bara
att gratulera.

Årets Turistföretagare: Camilla Wolgers
Beppemuséet, Öhn. Prisutdelare Håkan
Sandberg och Jan-Olof Olovsson.

Årets Eldsjäl: Sten Strömgren, som vid
tillfället fanns i Las Vegas på världens
största maskinmässa, gratulerades via
Skype.

Årets Nybyggare: Gunilla och Gert Andersson, Raftsjöhöjdens Gårdsmejeri.

Eva Andersson, Ingela Bergqvist och Sandra Olofsson.

Priset till Årets Unga Företagare gick
till: Jens Olsson, Joakim Ullin (ej på bild),
Amanda Hansson och Johanna Karlsson
med företaget Freestyle Extreme UF. Tillsammans med läraren Marion Marklund.

Årets Företagare: Maria och Rolf Rubensson, med företaget Ekorrit AB. De var
också bortresta men tre av deras anställda
fick ta emot priset. Årets Företagare är ett
ALMIs Nyföretagarpris: Maria Lövgren prestigefyllt pris som leder paret Rubensson direkt till final i Östersund under nomed företaget Hellroad Tattoo.
vember.
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Text: Cathrine Ericson
Bild: Barbro Ericson
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BRA
VED
Sitrömsund

den egna skogen.
Det här med skogen har
han i blodet. Hans farfars
far kom till Strömsund i
början på 1900-talet och
gick så småningom under
namnet ”Gullkalle”. Han
hade näsa för affärer och
genom åren blev det både
många och stora fastighetsaffärer. När ”Gullkalle”
gick bort, övergick hela
hans imperium till kommande generationer. Och
nu skriver vi om hans
barnbarns barn Peder
Cromberger.

Skogens gröna guld
Att dra igång tillverkning
av sågad och kluven
brasved var ingen dålig
idé. Med dagens höga energipriser är det många
som kompletteringseldar
med ved i kaminer och
vedspisar. Idag är det svårt,
ja nästan omöjligt, för den
som inte själv äger skog att
komma över ved. Något
som Peder uppmärksammade.
Peder Cromberger med ett vedupplag på 400m3.
-För två år sedan flytPeder Cromberger i Strömsund läng- tade jag hem efter att ha bott 11 år i Trondtade hem från att ha bott elva år i Norge. heim. Där i vimlet bodde jag och jobbade
Han flyttade hem, bosatte sig i Risselås i ett företag där vi var två delägare med
och startade företag för att sälja uppar- 20 anställda. Men jag trivdes egentligen
betad ved.
aldrig att bo i storstadsmiljö. Jag är naturmänniska, älskar att vara i skogen, jaga
Företaget Bra Ved huserar på den plats och fiska, så jag återvände hem till Risutanför Strömsund mot Strand där Ped- selås. Att Peder sysslar med veden är bara
ers far och farbror, som för ett antal år en bråkdel i vad hans verksamhet består
sedan drev ett gemensamt sågverk, Flata av. Hans huvudsakliga sysselsättnig är
Sågen. Där är platsen han gärna tillbringar Hyresfastigheter och skog, där är Bra Ved
arbetsdagen. Här trivs han, nära naturen bara är en del utav skogen.
och dessutom få jobba med en produkt från
Efter en tid började jag fundera över vad

12 • AFFÄRSNYTT NORR

jag skulle hitta på för att komma nära skogen och naturen. Då kom tanken att börja
upparbeta och sälja ved eftersom jag själv
har skog. I samband med avverkningar
tar avverkningsgruppen undan björk och
torrträd som jag sågar och klyver upp till
ved. Jag köpte en komplett vedfabrik, som
är en stor investering, tillsammans med
brorsan Pär för ett år sedan. Den har stegmatare, automatisk inmatning, kaptrissa
och klyv. Hela processen följs via en övervakning som jag ser på TV-skärmen. Det
är enda sättet att klara av att jobba ensam.
Men nu har jag en praktikant från Arbetsförmedlingen, Olle Ahlgren, som hjälper
till, berättar Peder.

Jagärnaturmänniska,
älskarattvaraiskogen,
jaga och fiska
Kundkretsen i närområde
En normal produktion ligger på 20 m³/dag,
packad småved i nätkassar på 1 m³. När
hela containers beställs uppgår snittet till
30 m³/dag. Årets produktion blir ungefär
1000 m³. En villa förbrukar uppskattningsvis 20 m³/år. Kundkretsen finns i och runt
om Strömsund och efterfrågan är god.
-Jag tycker det känns roligt att folk
häromkring köper ved. Skulle jag inte
ha avsättning här då vet jag att i Norge
råder en aldrig sinande efterfrågan. Men
det finns ingen anledning att vända sig dit
när jag har köpare på närmare håll, framhåller Peder Cromberger, och hälsar alla
välkomna till gamla Flata Sågen.
Text:Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson

Fotografen

Under de fyra dagar som Fotografen
invigdes i slutet av mars hade Marlene
Stenehäll och Johnna Bågling besök av
cirka 170 personer. Både företag och
privatpersoner kom förbi fotoateljén
med blommor och lyckönskningar.

Det är ingen som helst tvekan om att Marlene och Johnna har fotografering som sin
stora passion. De har många timmar bakom
kameran med olika motiv framför linsen.
Marlene och Johnna som till vardags jobbar på Visitkort.se får nu utökade arbetsuppgifter. Från invigningen och framåt ska
de nu också agera fotografer när bokningar
görs till ateljén i centrala Strömsund.
Hur uppstod Fotografen?
-Vi pratade mycket om fotografering
och bilder på jobbet, säger Marlene. Chefen Thomas Östensson snappade upp detta
och tyckte att det var dags att använda
resurserna som fanns.

Första steget blev körkortsfoto men han
visste också att Strömsund saknade en
fotoateljé. Med vår stora passion för fotografering och hans förmåga att våga satsa
på ytterligare förgreningar från Visitkort så
tog det inte lång tid innan planerna sattes
i verket. Efter en mindre renovering av
lokalen som ligger i Granenhuset inne i
centrum och inköp av blixtar, bakgrund
och kamera så kunde vi äntligen köra igång.
-Det känns så roligt att få jobba med
nåt man älskar, säger Johnna. Vi tog emot
ett flertal bokningar redan första dagen vi
hade öppet. Folk har tittat in bara för att
träffa oss, se lokalen, önska lycka till eller
passat på att beställa tid för fotografering.
De vi pratat med har varit väldigt positivt
inställda till vår fotoateljé och det bådar
gott för framtiden, framhåller Johnna.
Text och bild: Cathrine Ericson

Johnna Bågling och Marlene Stenehäll
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Dansgala

Bild: Carola Nordström

Cirka 1570 personer besökte och deltog
på ett eller annat sätt i Dansgalan i början av april. IFK Strömsund med Carola
Nordström och Monika Dahlén i spetsen
stod som arrangörer denna kväll. Shake,
Martinez och Arvingarna stod för dansbandsmusiken och några av besökarna
kom redan vid 19 tiden då man öppnade
och de dansade till kl 03 när lokalen stängde. Årets besökare kom bland annat från
Hudiksvall, Östersund, Skellefteå, Umeå
och Sollefteå.
Ungefär 60 personer jobbade ideellt
före, under och efter galan till förmån för
IFK Strömsund.
Carola och Monica som är upphovet
till Dansgalan har jobbat med planering
och organisering under hela året. De två
eldsjälarna har i efterhand fått bra kritik
från både besökare och banden som spelade.
Text: Cathrine Ericson

Bild: Tomas Bergström

Tre populära dansband och långväga
besökare befann sig på årets dansgala i
Dunderhallen i Strömsund.
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