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Chefredaktör
och annonssälj
BARBRO
ERICSON

När vår tidning kommer ut
står vi inför Påskhelgen!
En underbar hållpunkt under året. Då
kommer känslan av en annalkande
vår. Folk börjar blomstra i takt med
ljus och värme. På Påsk brukar vänner
och bekanta komma ut till stugorna
för att umgås och fira. Härligt!
Osökt går tanken till vilka som är våra
vänner. Är det alla hundratalet som strömmar till på Fackebook? Knappast, min uppfattning är att riktiga vänner, de finns inte i
hundratal. Däremot kan man ha bekanta på
Fackebook som berättar att de just ätit sin
morgongröt eller tagit en kopp kaffe, diskat,
gått en promenad, är på väg att lägga sig. En
riktig vän är den som ställer upp, är hjälpsam
och finns där när tillvaron är besvärlig. En
tillvaro som inte alls är lustfylld, men då
infinner sig den riktiga vännen. Så fungerar
en riktig vän, de är kanske inte så många,
men ack så värdefulla.

Från och med detta nummer är det Blomyard Print & Webb i Strömsund med Ylva
och Lars som sätter vår tidning. De flyttade
för några månader sedan till nya stora lokaler i fastigheten Grand Hotell. Både Ylva
och Lars (f.d Hansson) har flerårig erfarenhet av layout, sättning och tryck. Ylva från
Malmö och Lars i Strömsund, där han också
varit lärare under flera år på Mediaprogrammet.
Ordflätan, som är mycket uppskattad,
hittar ni svaren från olika ställen i tidningen,
i text och annonser.
Slutligen vill vi på Affärsnytt Norr önska
alla våra läsare en riktigt Glad Påsk och ta
väl hand om era vänner!
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Prisbelönta företagare
Vid Hjalmar Strömerskolan i Strömsund utbildas ungdomar med olika
inriktning. De som går ekonomiutbildningen får starta företag och nu
har klass tre deltagit vid UF-mässan i
Östersund och tog första pris.
Den 1 april var det UF-mässa (Ung
företagsamhet) i Östersund där elever från
ekonomilinjen vid länets gymnasier deltog.
I år deltog 66 företag och från Strömsund,
i gruppen Årets tjänst, blev det segerplats.
I företaget ingår Pontus Roos, Amanda
Nilsson, Henrik Engman, Sebastian Jensen
Saltin, Sanna Melander och Emmy Lindmark. Därtill knep Sebastian ett andrapris i
kategorin Årets säljare. Gruppen får berätta:
-Vår affärsidé inriktar sig på att göra något
roligt och positivt för barn och ungdomar på
orten. Det är många som tycker det händer
för lite på byn.
Vi började med en marknadsundersökning bland elever på skolorna i Strömsund. Därefter gjordes en affärsplan med
budget och så småningom gick vi vidare.
På Folkets Hus har vi ordnat disco för barn
och ungdom samt Småstjärnorna. Nu står
vi inför att hålla en modeshow, också på

Företagarna fr v Amanda Nilsson, Henrik Engman, Pontus Roos, Sebastian Jensen Saltin, Sanna
Melander och Emmy Lindmark.

FH. Det blir vårt sista evenemang, därefter
avslutas företaget. Det här är en 100-poängs
utbildning.
-Det har varit roligt att jobba med vår affärsidé, inte minst därför att vi haft ett sånt
stöd från ortens affärer/företag. Det har gått
väldigt bra, vi fick god respons från första
stund och Folkets Hus får vi nyttja gratis,
berättar pristagarna i UF-mässan.

I kategorin Årets säljare, där 66 deltog i
tävlingen, kom Sebastian Jensen Saltin på en
andra plats och tog därmed hem 800 kronor
till företaget.
Nu går dessa företagare vidare till SM i
Stockholm där de representerar Jämtland
som årets tjänsteföretag. Vi har fått stor
hjälp av våra rådgivare på orten och vill
framföra ett stort tack till dem! 

Text och foto: Barbro Ericson
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En tid i vinterskrud

Richard, Nanoek och Claudia

Det är senare delen av mars, snön
lyser gnistrande vit och det är några
grader kallt. I hundgården finns 62
förväntansfulla hundar och gästerna
är på plats. Det är dags för hundspann i välpreparerade skoterspår vid
Järvsand.
Claudia Beerta och Richard van Kooten
driver Siberian Adventure i byn Järvsand
cirka tre mil norr om Strömsund. De flyttade från Holland till byn 2005 och har
två barn, Jay och Kyona. Idag driver de ett
blomstrande företag där kundkretsen främst
kommer från just Holland och Belgien. Men

också från kommunen. Att åka hundspann
är en spännande upplevelse och intresset
bara växer.
-Själva har vi tävlat med hundspann, det
var när vi bodde i Holland men nu har vi
inte tid. Vi vet vad många från dessa länder
vill göra på sin fritid och därför satsade vi på
en fritidsanläggning med hundar och hundspannsåkning. Vi hyr ut rum och småhus
med självhushåll och vi har samlingslokal.
Vi lagar och serverar mat i matsalen och vi
har med oss när vi åker ut, berättar Claudia.
Stark upplevelse
Nu finns två belgiska och en holländsk
Monique van Vliet, en av gästerna

Vackra upplevelser!

Såsom t.ex. draghundsturer, snöskorhiking m.m.
Det kan göras i privat, men vad tycker du om en
företagsträff med dina kunder eller bjuda dina
medarbetare på något roligt.
Men också välkomna på våran camping med
fina stugor...
Komfort, säkerhet, njutning
och vackra upplevelser, såsom
t.ex. draghundsturer med hög
kvalitet.

Järvsand 360, 833 95 Strömsund
Mob. 070-234 56 30
info@siberianadventure.com
www.siberianadventure.com

gäst i Järvsand och nyss hemkomna från
några timmars åktur med hundspann. Sällskapet trivs väldigt bra och de värdesätter
den stillsamma miljön. En unik upplevelse
för storstadsbor att komma ut till skogarna
med berg och vita vidder. Och inte att förglömma, tystnaden. Man kan säga att just
tystnaden har blivit ett inslag i den moderna
affärsverksamheten.
Claudia och Richard har lagt ner ett oerhört arbete på att göra gården till vad den
är idag. De har i stort sett gjort det mesta
av arbetet själva. Byggt till och byggt om.
Och ladugården är imponerande, den är
helt igenom upprustad för boende, matrum
med ett stort panoramafönser mot öster. Det
finns duschar och toaletter. Därtill finns fyra
hus med självhushåll.
Utöver fritidsanläggningen driver paret
också städfirma samt vaktmästeri.
-Vi började egentligen från ingenting,
uppger de.
Vintern lockar
Under vintermånaderna är det högsäsong,
och har varit fullbokat och det ser även bra
ut för nästa säsong. Vi har nu en anställd,
Nanoek som kommer från Holland, berättar
Claudia och Richard.
Företaget Siberian Adventure blev 2013
utsedd av Strömsunds kommun till Årets
Turistföretag. 
Text: Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

Föryngring i Norrskog
Det har varit årsmöte för Norrskog
Strömsunds skogsbruksområde med
middag på Korpens Öga i Jorm. Ett
60-tal medlemmar mötte upp och
styrelsen fick en lite annan utformning efter valberedningens förslag.
Norrskog är en medlemsförening av skogsägare och med tjänstemän som sakkunniga.
Vintern har varit jobbig för många skogsägare med stormar som avlöst varandra.
Skog har blåst ner och när vi pratar om
vindfällen så är upparbetningen ingen enkel
uppgift. Det är svårarbetat, i vissa fall kanske
en skogsmaskin kan gå in och utföra arbetet.
Men för det mesta är det inte att tänka på.
I mångt och mycket krävs manuella insatser
för att få bort den nerblåsta skogen. Det
har lett till ökade leveranser till den egna
industrin.
Vid årsmötet samlades medlemmar på
Korpens Öga i Jorm där en god middag
serverades. Därefter tog mötet vid och Karin
Stierna valdes som ordförande för mötet.
Produktionsledare Ola Lassemo och Stefan
Ekstedt platschef på NWP Hammerdals
hyvleri och Hissmofors, redovisade Norrskogs verksamhet. Samt information av Maria
Simonsson Norrskogs styrelseledamot.

Fr. v. Maria Grill, Jimmy Olofsson, Eva
Jonsson, Göran Espmark, Magnus Olsson,
Rolf Mårtensson och Pelle Texmo.

Ökat intresse

Valberedningen, med sammankallande Gun Britt Jonsson, hade gjort
ett bra arbete och styrelsen fick några
nya medlemmar. Göran Espmark som
varit ordförande i 17 år hade avsagt
sig återval, både som ordförande och
styrelseledamot. Det innebar att en ny
ordförande presenterades, Maria Grill,

Norrskogs nya
skogsrådgivare i Hammerdal
Jag heter Elin Sandström och är Norrskogs nya skogsrådgivare i Hammerdalsområdet. Jag jobbar sen tidigare som skogsrådgivare i Norrskog,
men byter nu geografiskt område. Jag ser fram emot att få träffa dig som
är Norrskogsmedlem i området och hjälpa dig i ditt skogsbrukande.
Välkommen att höra av dig!
Skogsrådgivare Gåxsjö/Hammerdal

Ola Lassemo, Johan Hansson och Göran Espmark diskuterar tekniken.
som till vardags är tandläkare i Hoting men
tillsammans med sin man är skogsägare och
bosatt i Lövberga sedan några år.
Intressant är, att under senare år har allt
fler yngre kommit in i styrelsen. En positiv
trend hos Norrskog som satsar på föryngring i ordets dubbla bemärkelse.
Den nya styrelsen får följande utseende:
Ordförande Maria Grill
Övriga ledamöter: Jimmy Olofsson, Eva
Jonsson, Magnus Olsson, Rolf Mårtensson, Örjan Österrud, Leif Jonsson och Pelle
Texmo nyvald.
Göran Espmark avtackades med blommor
och presenter och ordförandeklubban överlämnades till Maria Grill. 
Text och foto: Barbro Ericson

Kapad och kluven björkved till
panna, spis eller braskamin.

Elin Sandström
elin.sandstrom@norrskog.se
Tel: 063-77 84 87

www.norrskog.se

För Din skull

Björn 073-044 33 19
Krister 070-325 47 77

Café Déjà Vu
Nu har Hoting fått ett café med fransk
tusch. Det är paret Christine Bolin och
Isahk Fernini som öppnat något nytt
på byn.
Efter Storgatan i hörnet mot Järnvägsstationen i Hoting ser man ett nyöppnat café.
Och vid närmare titt så finner man massor
av godsaker. Flera olika bakverk och enklare
maträtter. Dessutom en stor variation av
kaffe. Mycket är i franskt stuk.
-Jag flyttade 1997 till London och jobbade som Au Pair i sex månader. Sedan blev
det jobb i en butik för kläder och inredning.
Rätt snart mötte jag Isahk. Det var när jag
gick ut för att äta på en restaurang som vi
träffades. Han var kock på matstället och
maten smakade alldeles förträffligt. Och han
föll mig också i smaken, berättar Christine
och skrattar med hela ansiktet.

Gränslös kärlek

-Så småningom flyttade vi ihop, flyttade till
Sverige och Östersund, men återvände till
London igen och vi fick två barn. Men vi
började faktiskt planera för att flytta hem till
Hoting. Jag ville hem, säger Christine, och
fortsätter:

En glad hemvändare
-Vi köpte hus i Tåsjön och jag blev
hemma med barnen en tid och Isahk fick
jobb på Ivars Bil. Men vi ville starta något
eget och i februari var allt klart med vårt
café. Att mycket är franskinspirerat beror
på Isahk, som är van vid att laga den sortens
mat och baka i den stilen.
Isahk bakar allt, bakelser, tårtor,
smörgåstårtor, pajer och erbjuder också
catering.

-Det går otroligt bra för oss och vi är så
nöjda över att ha dragit igång. Många gäster
stannar till för att fika, liksom många från
orten. Eller så kommer folk in för att köpa
bröd, åker hem och fikar, säger Christine
Bolin som kom med kärleken från London
och startade eget i hembyn Hoting. 
Text : Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

Dansgalan - Tradition i Strömsund

Fr.v Louise Olofsson och Emma Pålsson.

Två populära dansband spelar på årets
dansgala i Strömsund 10 maj. Slipz
och Expanders. IFK Strömsund som
arrangerar galan förväntar sig att
Dunderhallen ska fyllas med dansanta
människor både från orten och utifrån..
Dansgalan är förutom Dundermarknan
en stor händelse på byn som arrangeras av
IFK. Men det krävs ideella insatser och i år
är det Louise Olofsson, Annica Nyholm,
Mita Forsberg och Emma Pålsson som leder
arbetet och för traditionen vidare.
– Barnen idrottar och då känns det bra
att ställa upp för IFK vid sådana här tillfällen. Vi har hyrt in två populära band så det

här kommer nog bli roligt. Det brukar vara
stor uppslutning av Strömsundsbor vid dansgalan, men jag har även hört att en busslast
med Vilhelminas dansklubb kommer bland
andra långväga besökare, säger Louise
Olofsson.
På scenen står Slipz och Expanders,
kända från både TV och radio. Slipz är ett
modernt dansband som utlovar det där lilla
extra och Expanders bjuder på Sköna låtar
som inte ”alla andra” spelar.
Melvin Cicek med personal från La
Marée står för utbudet av mat o dryck i
serveringen. Så sikta på gala 10 maj och bjud
upp till dans.
Text & Foto: Cathrine Ericson

Ung talang från Strömsund gör ryssarna skakis
På flera ryska forum och webbsidor kallar man Olsén för den “nye Erik Stenlund”.
Dessutom är man nog innerst inne glada
över att landets egna förare får konkurrens
från utländskt håll, skrev aktuellspeedway.se
efter EM finalen i Ryssland.

Studenternas IP i Uppsala. Jimmy som kör för
Strömsunds MC slutar på fjärde plats.
Foto: Micke Eriksson

Jimmy Olsén gjorde tidig debut inom
isracingsporten. Redan som 15- åring
tog han licens och började tävla mot
eliten. Idag är han 17 år och skördar
framgångar både i Sverige och Utomlands. Träning och en vilja av stål
resulterade i ett EM Brons i Ryssland i
slutet av februari.
Nu är säsongen slut för Jimmy. Han och
pappa Hans-Olof Olsén har åkt tusentals
mil med tävlingsbussen och motorcykeln i
lastutrymmet för att tävla. Två händelserika
vintrar har passerat och när vi möter Jimmy

på Strömsvallen i Strömsund, hemmabanan,
så radar han upp bucklorna. Ett brons från
EM- finalen i ryska Kamensk-Uralskij,
Falco Filbyters hederspris för prestationer
inom isracingsporten och slutligen bucklan
för första platsen i lag SM 2013. Några vurpor har det blivit, trots det, inga skador som
hindrat framgångarna.
17- åringen har slagit både publik och
motståndare med häpnad och han är inte
ens nervös när han ställer upp för start.
Medan nerverna ligger utanpå västen för
många så är han helt lugn och fokuserad.

Förste svensk på pallen

Jimmy Olséns framfart i Ryssland har inte
gått obemärkt förbi. Isracingsupporters har
imponerats av hur elegant och snabbt svensken kört.

Anders “Bonden” Hillin pratar sig varm över Jimmys
insatser för isracingsporten.

-Jimmy ska hyllas som en hjälte sa Anders ”Bonden” Hillin som är mekaniker vid
tävlingarna. Ryssarna var alldeles skakis
när de insåg att Jimmy var ett stort hot.
Han är dessutom första svenska åkare att ta
medalj i EM så honom borde ni lyfta fram
ordentligt.
Strömsundssonen hoppas på att kunna
åka på träningsläger i Ryssland inför nästa
säsong. Medan snön tinar bort så tinar
crossbanorna fram och den unga talangen
ställer bort isracingcykeln och tar fram crossen istället. 
Text & Foto: Cathrine Ericson

Ringvattnets Bygdegårdsförening tackar alla sponsorer vid pimpeltävlingen.
Huvudsponsorer: Ringvattnets Gräv o Schakt - Stubben i Lillviken - JM Service - Ringvattnets Åkeri
Affärsnytt Norr
Andrées Sport
Apoteket
Bilbolaget
Byborna Ringvattnet
Cigarraffären
Engcon
Folkes Bil
Hallvikens Radio
Handelsbanken
Jordemor

JPS Åkeri
Jämtlands Skorstensprodukter
Jämtlands Tunnbrödsbageri
Karamellen
Konsum
Luggen
Marias Bakglädje
Maskin o Motor
Nordisk Vindkraft
Nordplåt Carmen
OK

Ollanders Vulk
Pigg o Frisk
Reaxcer
SCF Betonggjuteri
Simonsons Handelsbod
Skogma
Skrovmålet
Sportringen
Strömsunds
Blomsterhandel
Swedbank

Taxi Lillviken
Turistbyrån Strömsund
TV Profilen
Tygaffärn Strömsund
Wasa Kredit
Vestas
Wist Last o Buss

N´P-Jonsa
startar eget

Det går framåt i byggbranschen. Ännu
en byggfirma i Strömsund kör igång
efter Påsk. Det är Patrik Jonsson Ulriksfors som blir sin egen.
Först blev det bygglinjen för Patrik,
lumpen och direkt därefter fick han anställning som snickare. Nu har det gått ett antal
år, Patrik är 30 år och känner det är dags att
starta eget.
-Jag har aldrig varit utan jobb och trivs
bra med arbetet. Att vara snickare är intressant och roligt och främst när man ser
ett fint resultat. Efter arbete hos Skanska i
Östersund under fyra år blev det anställning
hos Backlunds Bygg sju år. Nu är det dags
att göra ett val, om jag skall fortsätta som
anställd eller bli min egen, uppger han.
Finns jobb för flera byggf irmor?
-Det ser inte ut att vara brist på byggjobb
och mycket är nog tack vare Rot-avdragen.
Givetvis är det lockande att göra något åt
sin fastighet när man får göra så stora avdrag, berättar Patrik.
Nu startar Patrik Jonsson enskild firma
med namnet P-Jonsa Bygg. Efter påsk finns
han till hands för alla sorters arbete som rör
bygg-branschen. 
Text & Foto: Barbro Ericson

Sveriges första värmepump med Smartgrid.
Surfplatta &
fjärrstyrningspaket ingår.
Värde ca 9 600 kr, inkl. moms.
Läs mer på www.ivt.se

IVT PremiumLine HQ är förberedd med Smartgrid.
Det betyder att värmepumpen kan kopplas direkt
mot elbörsen och själv anpassar så att den jobbar
hårdast när elpriset är lägst. En smart funktion
du kommer att uppskatta lika mycket om tio år.

Vi monterar luftvärmepumpar och utför service på alla märken.

Prinsessan & Piraten mode och inredning för barn
-Det har blivit många sena kvällar och
barnen har ibland undrat vart jag tagit vägen. Det tar tid att komma i ordning, men
jag kör bara på jag säger Therese som pysslar i butiken medan två av sönerna sitter i
lekhörnan och fikar.
Hos Prinsessan o Piraten hittar vi färgglada plagg för åldrarna 0-13 år, mycket är
inspirerat från barnsånger som tex lilla snigel
och Noaks ark. I hyllorna finns även leksaker
och inredningsartiklar för det söta flickrummet eller det häftiga pojkrummet.

Dennis hälsar på mamma i butiken.

Therese Nyholm satsar på eget företag och hoppas kunna öppna butik i
mitten av april. Som fyrabarnsmamma
har hon koll på modet för de mindre.
I vår ska det vara färgglatt och mönstrat samt inslag av retro.
Therese bor med man och fyra söner i
Strömsund och pusslar med tiden för att
hinna vara med överallt. I skrivande stund
pågår renovering av det som ska bli Strömsunds nya butik med inriktning på barn.

SAMLAD
KOMPETENS
L!
FÖR DIN SKUL

NF BYGGSERVICE
Björnstigen 20, Strömsund
Mobil: 073-028 69 26

WIKSTRÖMS
MÅLERISERVICE

Lagmansgatan 41, Strömsund
Mobil: 073-042 43 26
Tel: 0670-128 48
www.wikstromsmaleri.se

-Jag hoppas att jag hittat rätt koncept.
Man måste nästan prova sig fram och se vad
kunderna efterfrågar.
Efter att ha jobbat 19 år vid omsorgen
och flera år som kontorist på Nyholms Lack
o Bläster så känns det spännande att driva
eget avslutar Therese Nyholm. 
Text & Foto: Cathrine Ericson

Lilla Vasaloppet
Tävlande från Hedenvindskolan
Tävlande vid Blomslingan

Den 14 mars var det full fart i skidspåret när Lilla Vasaloppet i Strömsund gick av stapeln. En rolig aktivitet
som sporrar barn att röra på sig.
All aktivitet är av godo, det framhåller
skolsköterskan vid Hedenvind- och Vattudalsskolan Anna Andrée. Att åka skidor
är roligt för barnen och helt utan prestationskrav. Affärsnytt Norr mötte deltagarna vid
målgången, glada skidåkare med röda kinder
och svettigt hår. Anna får berätta om skolans
satsning på aktiviteter.
-Under hösten drog vi igång Piggelinsnurran som pågick under en tio veckors period. Det innebar att barnen fick poäng efter
utförd aktivitet. De fick själva avgöra vad de
ville göra, huvudsaken var att de rörde på sig.

Shakiba och Eliot
Taktiksnack på hög nivå
Det gav olika poäng och barnen tycker sånt
är spännande och roligt, uppger hon.
-Syftet är att få barnen att röra på sig.
Övervikt och barnfetma börjar bli allt vanligare och skapar problem. Problem som kan
hänga med även i vuxen ålder. Mycket beror

på att barnen sitter stilla allt för mycket.
Lilla Vasaloppet arrangerades också vid
Blomslingan. Där har lärarna ordnat tävlingar under många år och här är det variation
på ålder och stil. Ibland blev det stopp i
spåret när några stannade upp för att prata
lite. Men vad spelar det för roll, här får alla
medalj och alla är vinnare.

Text & Foto: Barbro Ericson

Ta din bygd till nästa nivå
äldre för att få igång något som kan höja
intresset för byn eller samhället. De hjälper
till att utifrån tankar och idéer få fram en
handlingsplan. Ofta finns uppslag till något
bra men man kommer inte längre än till
tanken.
-Ja det är just här vi vill komma in och
hjälpa till för att ta din bygd till nästa nivå,
avslutar Elin Thellbro och Kristina Engström, för Landsbygd 2.0. 
Text : Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

Processledarna fr.v Kristina Engström och Elin Thellbro

Är du ung och känner att någonting
saknas. Kanske en förening som vill
göra skillnad. Eller helt enkelt en person som vill lära något nytt. Kontakta
Elin Thellbro och Kristina Engström
för Landsbygd 2.0.

grupp hjälpa deltagarna som har idéer och
önskemål utforma en handlingsplan. Att
hjälpa dem komma igång helt enkelt. När vi
får ihop en grupp så bestämmer vi tid och
plats. Mötet är gratis och vi bjuder på fika,
uppger Elin och Kristina, och fortsätter:

Folk i allmänhet har ofta idéer och vill
att något borde ordnas där man bor, men
steget till handling kan vara långt. Därför
har det landsomfattande organisationen
”Hela Sverige skall leva” gjort en satsning
inom området Landsbygd 2.0. Det är en
processmötesmetod där utbildade ledare
hjälper till att ta steget från idé till en utarbetad handlingsplan. Den som är intresserad
kan delta i processmötet som tar ungefär
två timmar och är kostnadsfritt. Metoden
passar alla som vill engagera sig och påverka
utvecklingen i sitt närområde. Processen är
enkel och har bra hjälpmedel med utbildade
ledare.

Söker upp

Elin och Kristina tar vid

Inom Strömsunds- Dorotea och Ragunda
kommuner finns två utbildade processledare,
Elin Thellbro från Strömsund och Kristina
Engström från Hammarstrand. Vi träffar
dem på Folkets Hus i Strömsund och de får
berätta om arbetet:
-Vi som leder processen väljer att göra det
här för att uppmuntra till större engagemang
runt om i bygden. Vår uppgift är att i en

-Nu har vi bland annat varit nere på Hembygdsgården och träffat kanslipersonalen.
Vi ville presentera oss och berätta om vad
Landsbygd 2.0 är för något. Vi skulle exempelvis kunna delta i Hembygdsföreningens
arbete med att lyfta deras idéer och kanske
ser vi outnyttjade möjligheter som kan utvecklas och ge något nytt i deras verksamhet.
En kväll var vi nere på Pelarsalen och berättade för ungdomarna vad vi kan hjälpa dem
med. De som var där den kvällen är intresserade av data och LAN. Och här finns säkert
något ungdomarna kan jobba vidare med.
Så har vi Dundermarknan, där kanske vi
kan vara till hjälp med vårt processprogram.
Helst ser vi att dessa möten kan ske mellan
många generationer och många olika områden, betonar de.

Hela Sverige ska leva

Landsbygd 2.0 är en avknoppning från
”Hela Sverige ska leva” där det satsas medel
för att hjälpa till med att vidareutveckla den
egna bygden. Det är här Elin och Kristina
kommer in i bilden. De vill få med ung som

Kapad och kluven
björkved av bra kvalitet
i stora säckar.
Ved från 25-50 cm.
Vi kan även hjälpa
er med transport
av veden.

Peder Cromberger

073-839 75 58

Vinnare februari 2014:
1:A PRIS 500KR:
Carina Pedersén, Hammerdal
2:A -5:E PRIS TRISSLOTTER:
Eva Nilsson, Fågelberget
Inge Johansson, Hössjön, Strömsund
Anita Lindman, Hoting
Elin Göransson, Svedje, Norråker

500 kr

1:A PRIS:
:
2-5:E PRIS

Trisslott

Ordfläta
NR.2 2014

1. Preparerat i Järvsand?
2. Finns hos grannen?
3. Sponsor vid tävling?
4. Föryngrar ?
4
5. Byggservice?
6. Tog EM-brons?
7. Här kan alla?
8. Nytt stuk i Hoting?
9. Bilprovningen uppmanar? 7

1
2
3
5
6

8
Klipp ut din lösning och skicka till:
Affärsnytt Norr, Grelsgårdsvägen 13,
833 35 Strömsund. Senast den 20 maj
behöver vi ert svar.

9

Folkes Bil har av Mitsubishi utsetts till
Aukt. alla olag!
försäkringsbamt hyrbil!
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DEALER

OF THE YEAR

2013
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NU ÄR VI ÄVEN
AUKTORISERADE
FÖR:
| Vi servar alla bilar.
| Vi utför 4-hjulsinställningar.

| Vi utför nu även ultraljudstvätt
av injektorer och spridare, etc.

| Vi är AC-ackrediterade.

| Vi har Webasto-utbildad personal.

| Vi är auktoriserade på Mitsubishi

| Vi kalibrerar din Dräger alkotest

och Fiat samt V.A.G-specialister.
| Vi har lånebilar.
| Vi är aukt. Fiat husbilsverkstad.

KONTO

Boka
Bokadin
din
service
service
online!
online!

Ansök om Folkes Bilservice Konto och
dela upp betalningen räntefritt!

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Näsviken 100, 833 22 Strömsund
Tel. 0670-61 10 35, www.folkesbil.se
Följ oss på Facebook
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