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Var det bättre förr?
alla mina äventyr. Jag berättade och han
nickade i samtycke. Till slut sa han, har du
vare med om allt det där? Fortsätt berätta.
Då svarade jag: ”Nä jag kan int hitt på någe
mer.

En syndare

En gång tjatade jag om att få bada, det var
också under en Påskhelg, helt uteslutet. Men
till sist så smög jag mig upp till övervåningen, fyllde badkaret och hoppade i. Där låg
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En lekkamrat från Finland, Reijo,
som bodde i byn Lillviken några år.

För några veckor sedan var det Påsk,
men hur många av oss firade egentligen Påsken som man gjorde förr.
Knappast många. Det är ju bara att
erkänna att även om sinnet är ungt
så går det inte blunda för att man är
40-talist och uppfostran var därefter.
Jag minns så väl denna eländiga helg
Påsken, man skulle vara tyst och hålla sig
lugn. Lyssna till guds ord på P1 i radion och
vara finklädd. Inget av det här passade mig.
Jag hade spring i bena, sjöng och visslade
ofta, smutsade ner mig, täljde pinnar med
en vass kniv som gjorde djupa påminnelser
i fingrarna. Hoppade rep, spelade kula och
hoppade hage. Att gå i lugn takt fanns inte
på kartan utan det var full fart. Jag sprang
från ställe till ställe i byn och tyst var jag
inte. Jag tjoade och livet lekte.

In och ut

Påsken var dystra dagar för vissa av oss
barn som inte kunde eller ville förstå helgens
innebörd. Att Jesus hade blivit korsfäst, död
och begraven, det skulle man ha vördnad för.
Men de glömde jag bort, eller kanske så gick
det in i ena örat och ut genom det andra,
som så många andra gånger i livet.
Jag minns så väl att jag en Långfredag
blev ”tvingad” att bära klänning och de där
strumporna som både stack och kliade. Allt
gick mig emot och ingen förståelse fanns
att få.
Till slut så smet jag iväg ut, drog av mig
strumporna som stack, slängde dem på staketet vid huset och sedan försvann vettet
totalt. Jag sprang mellan grannarna, jag
smutsade ner mig, jag sjöng och visslade. Jag
hoppade hage och rep och gjorde precis allt
som man inte fick göra. Men för stunden
var jag lycklig, jag var mitt rätta jag igen.
Det räckte givetvis inte, jag tog en sväng upp
till ”Jans” som man sa, fyra äldre människor
som alltid var snälla. Där hoppade jag upp
på bänken, som alltid, där satt jag och berättade olika händelser i mitt liv. Ena storyn var
värre än den andra. En av farbröderna, än
n´ Pé Jansa han låg på sofflocket, han hade
strävben och käppen intill sig. Han var kanske den ende som var intresserad av att höra
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Jag tillsammans med faster Karin.
jag och njöt i länge och väl. Till slut klev jag
upp ur badet, och döm om min förtvivlan.
Gud hade straffat mig ögonblickligen. Hela
kroppen började klia, jag klöste och rev men
inget blev bättre. Jag blev så förtvivlad och
det var ju omöjligt att berätta för mamma
att jag trotsat den heliga helgdagen med ett
bad. Jag var en syndare och det var ”tvättäkta”.
Jag har berättat detta för mina barn med
flera och de har givetvis gapskrattat åt hela
situationen. Det där med badet fick sin
förklaring när jag blev vuxen. Givetvis hade
jag legat så länge i vattnet att huden var
uttorkad och därför kom klådan. Att man
skulle smörja in sig var väl aldrig tal om. Så
var det förr- och så går det när synden straffar sig själv! 
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Region Nord i samma polisorganisation

Fr v polis Lars Rosenberg, polisområdeschef Steven Jerand, närpolischef Göran Bergström, polis Björn Svanberg, polischef Region Nord Klas Johansson,
poliserna Thomas Bergström, Anna-Karin Hoffman och Johnny Jonsson.

Mycket förändrades i och med nya organisationen inom Polisen som trädde
i kraft nu i januari. En organisation
som fått en hel del kritik.
Idag ingår vi i Region Nord som består av
Norrbotten- Västerbotten- Västernorrland
och Jämtlands län.
En organisation som fått kritik, både från
gemene man men också från poliskåren
samt deras fackliga företrädare. I Strömsunds kommun är man absolut inte nöjd
med dimensioneringen och bemanningen av
poliser i detta stora område. Värt att notera
är att Strömsund är sjätte största kommunen
i landet.
Folk upplever att Polisen inte finns så
nära medborgarna som de borde göra. Det
är för få poliser och för stora områden att
täcka upp. Det finns många frågetecken och
därför har närpolischef Göran Bergström
tillsammans med kommunrepresentanter
kommit fram till att åka ut och informera
medborgarna. Men först en stund med Klas
Johansson.

Eriksgata för regionchefen

Klas Johansson tycker att besöken hos
de lokala poliserna är väldigt viktigt. Det är
dags för hans ”Eriksgata”, med andra ord.
-Mina besök hos lokalpoliserna ger väldigt
mycket. Att få träffa dem personligen och

jag får tillfälle att presentera mig själv. Vi
diskuterar upplägg och möjligheter att
jobba på ett bra sätt utifrån den nya organisationen. Idag har vi enklare att arbeta
gränsöverskridande. Varje enhet har fått
ökade befogenheter och ansvar. Beslutsvägen
är betydligt kortare än tidigare då vi hade
21 myndigheter mot bara en idag, uppger
Johansson.

Medborgarträffar

-Vi har beslutat att nu är det dags att dra
igång en Medborgardialog, med första träff
i Gäddede den 7 maj klockan 18.00, uppger
Bergström och fortsätter:

-Därefter blir det resterande samhällen i
kommunen. Vi kommer att ge information
om vår nya organisation och hur vårt lokala
arbete ser ut. Det blir en medborgardialog
för att lyssna av vilka problem man upplever
lokalt. Vad bör Polisen och Kommunen prioritera för att kunna skapa medborgarlöften.
Vi kommer också att diskutera hur man bäst
kan skydda sig från villainbrott. Allt detta
gör man bäst genom en Medborgardialog,
framhåller Göran Bergström. 
Text: och Foto: Barbro Ericson

Virkat till Kaffet

Fr.v Raija Eriksson, Annie Karlsson, Margaretha Arnesen, Ingrid Andersson, Britt Norlén och
butikens ägare Karola Helgesson.

Här vilar inga ledsamheter. Här sprids
bara glädje när man stickar eller
virkar till kaffet.
Varje torsdag träffas 8-10 damer för att
handarbeta och samtala om ditten och
datten på Tygaffär´n i Strömsund. Alla är
mycket erfarna men kör man fast så finns
goda råd nära till hands.

Här diskuteras allt från melodifestivalen
till den där dyra tandläkarräkningen, men i
slutändan hittar man något att skratta åt.
-Vi har alltid roligt på våra möten säger
Ingrid Andersson. Plötsligt är Ingrids
stickning borta. Hon letar under soffan och
hittar den där.
-Det har faktiskt hänt att jag suttit på
stickningen och undrat vart den tagit vägen
säger hon och hela gänget skrattar.

Alla har eget fikabröd med sig och en
slant till kaffekassan. Pengarna från kassan
går sedan till bland annat Unicef och vaccination till barn i fattiga länder.
Handarbetar ni medan ni tittar på TV?
-Ja säger Britt Norlén, annars somnar man
ju.
Hela gruppen gör det. Man måste liksom
ha något i händerna för att hålla sig vaken.
Handarbetena varierar. Någon stickar
och någon annan virkar. Det blir prydnadsblommor, strumpor och pippitröja. Ingrid
har tagit med sig ett fat med fikabröd,
dammsugare, chokladbollar och allt är virkat
men ser så gott ut ändå. Det är barnbarnet
som beställt virkat fikabröd, ett annat barnbarn har beställt en pippitröja så det är bara
att fortsätta säger Ingrid. 
Text och Foto: Cathrine Ericson
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Mota Olle i grind
vad som är tillåtet i ditt hem. Sensorer uppsatta på Affärsnytt´s kontor har känt av vår
närvaro. Ytterligare tillbehör så som siren
utanför huset , kopplat till din basstation,
gör att även andra blir varse om vad som
pågår hemma hos dig. När larmet går blir du
även uppringd på din mobil.
Försvåra ytterligare för tjuven genom att
ta bort nycklar ur altandörren, använd timers
för att tända lamporna, låt radion stå på, be
grannen att ta in posten och slutligen, märk
dina grejer så att du kan få dem tillbaka om
de dyker upp efter ett inbrott. Agera mot
inbrott och gör det nu! 

Text & Foto: Cathrine Ericson

Mota Olle i grind säger Thomas Östensson och Sebastian Jensen Saltin och rekommenderar hemlarm
från Safealarm.se Försäljningen har ökat markant efter alla inbrott och försök till inbrott i Strömsunds kommun. Under 2014 anmäldes 22 400 bostadsinbrott i Sverige-en ökning med 6 procent
jämfört med året innan.

Tidigare lämnade man nyckeln i låset
och låste ytterdörren om man ville
visa att man inte var hemma. Var dörren olåst så var det bara att kliva in.
Att känna sig trygg med att lämna
hemmet obevakat har tidigare varit
en självklarhet. Numera får man ta
till med åtgärder som skyddar mot
oönskat besök. Thomas Östensson
med företaget Visitkort.se erbjuder
hemlarm från safealarm.se. Affärsnytt
synar företaget.
I skrivande stund ringer närpolischef
Göran Bergström och meddelar att de fått
rapport om ett villainbrott på Rotnäset i
Strömsund. Polis Tomas Bergström som
finns på plats utanför den drabbade villan
uppger att samtliga bostäder i Strömsund
som haft ovälkommet besök har saknat ett
hemlarm.
-Det skulle behövas en informativ dag för
allmänheten för att prata om vikten av att
skydda sitt boende mot inbrott och där är
ett hemlarm en given åtgärd, säger Tomas
Bergström.

Larmet går när Thomas Östensson är på
besök hos Affärsnytt Norr, det här är ett
iscensatt inbrott, för att visa på ditt hems
svaga punkter mot oönskat besök. Vi går
runt på kontoret och kollar av vart larmets
sensorer ska sitta för att täcka upp det mesta
möjliga av utrymmet.
Östensson knackar på dörren, det här är
ett välkommet besök. Mindre trevligt är det
att få ett oönskat besök av någon som vill ta
dina ägodelar och dessutom slå sönder ditt
hem. Kränkande på alla sätt.

Säljer och monterar markiser

Avskräcker

Ett inbrottslarm som lever om när tjuven
tagit klivit över din tröskel väcker oönskad
uppmärksamhet. Tidigare inbrott har visat
på att det är guld, kontanter och id handlingar så som körkort och pass som varit
mest attraktivt och att ett hemlarm ibland
har avskräckt tjuven från att gå till handling.
Efter att på ett enkelt sätt ha installerat
larmet och trådlöst kopplat samman enheterna så är det dags för test. Vi kliver
över tröskeln och här klipper larmet till och
börjar tjuta. Någon har gått över gränsen för

Ska du måla om i sommar?
Få saker är så vackra som ett nymålat hus i sommargrönskan. Dessutom är
känslan av ett väl väderskyddat hus extra skön. Ska du måla om i sommar är det
klokt att börja projektet hos oss! Vi hjälper dig med val av färg samt bryter just
din favoritkulör. Du kan även välja att dela upp betalningen hos oss. Ring eller
kom in så berättar vi mer. Glöm inte att olja in din altan
- vi har kampanjpris på Beckers Träolja Elit 2,7 liter.

KAMPANJPRIS

199:-

Årets trender helt uppåt väggarna

Det finns egentligen inga gränser för vad
man kan blanda och mixa när det gäller färg
och tapeter, man kan våga lite mer än vanligt
och det blir bra ändå, det är helt uppåt väggarna med randigt kombinerat med stjärnor
och andra mönster. En riktig woweffekt.
Fondvägg är fortfarande inne enligt Kahrin, därför köper vi några rullar storblommigt i rosa med en grå grund och tapetserar
om och så här blev resultatet. Tack för det
tipset Gärdin o Persson.

Kahrin Jakobsson och Markus Ohlsson ger färgstarka råd.

Det blommar på tapeten i vår
På Gärdin o Persson i Strömsund finns
vårens och sommarens stora utbud
av tapeter som består av blommigt,
stormönstrat, retro och motiv hämtat
från naturen. Kahrin Jakobsson som
själv är en färgstark person i butiken
tipsar om årets trender inom hus och
hemmiljö.

Det spirar i själen när solen tittar fram och
skaparlusten gör sig påmind igen. Då åker
vi till Gärdin o Persson i Strömsund. På
plats får vi personlig rådgivning av Kahrin
Jakobsson. De flesta renoverar hemma efter
egen stil medan andra följer trender slaviskt
och i år är det vinrött, havsblått, skogsgrönt,
blommigt och andra naturnära ting som
hägrar om man vill hänga med i det nya.

Dansgala
i Strömsund

Lördagen den 9 MAJ

-Förutom tapeter så har vi allt man behöver inför sommarens projekt, till exempel
färg och virke.
Just färgen växer sig allt starkare hos oss
då vi breddar sortimentet och likt tidigare
blandar kulörer efter kundens önskemål,
säger platschefen Markus Ohlsson.
Markus som är gammal Hotingsbo flyttade till Östersund och 2010 bar det iväg till
Strömsund och Gärdin o Persson. Samma
år firade GP 40 år. Företaget har funnits
på marknaden i sammanlagt 45 år och är
ett växande medelålders företag. Inom kort
nyanställer man en person för att kunna
utöka verksamheten ytterligare. 
Text & Foto: Cathrine Ericson

Företagsnytt

servering & Pub

dunderhallen 20-02
Entré Förköp

Vuxen 250 Ungdom 15-17 år 150
Vid grind Vuxen 300 Ungdom 15-17 år 200
10-14 år i målsmans sällskap 50

Biljetter finns hos: Coop Strömsund & Sportringen Strömsund
Info: 0670 - 61 14 75 • 070-628 74 71

ELIN ANDERSSON
I början av mars tillträdde Elin Andersson,
28 år från Hammerdal, tjänsten som Hotelloch Restaurangansvarig på Hotell Nordica i
Strömsund.
Hon har tidigare jobbat på Nordica i
omgångar under nio år. ”Det här stället
känns jag hemma med”, uppger Elin.

Påskparad på Flata

Hövding Ägg från Bredgårds förskola

Det är vår och Påsken har passerat
men minnena finns kvar genom en
bild. Den traditionella Påskparaden i
Strömsund arrangerades för 24:e året
i rad.
Det var Jörgen Olofsson på Konsum som
drog igång Påskparaden en gång i tiden och

syftet var att samla så många utklädda påskkärringar, harar och hönor att det gick slå
rekord och hamna i Guinness rekordbok.
Ett av de första åren blev ett bra resultat
med 980 deltagare. Men något rekord har
det hittills inte blivit. I år anslöt sig 318
i paraden och utsedd till vinnare för den
mest variationsrika utstyrseln var klass

Möt fraMtiden.
Uppkopplat och
avkopplat.
Med en fiberanslutning till ditt hus tar du avkopplat del av
hela världen med internet, tv och telefoni i högsta fart.
Besök servanet.se för att få veta hur du
fiberansluter dig för framtiden.

3A Hedenvindskolan. Hövding Ägg från
Bredgårds förskola vann bäst i den gruppen.
Påskharen Livia Björnerud vann klassen
som bäst utklädd. Priset 500 kronor till varje
vinnarkategori var skänkt av Köpmännen
och skulle användas till något trevligt för
barnen. 
Text och Foto: Barbro Ericson

Gammelgäddan är infångad

Fångsten av den gigantiska Regnbågen är tagen vid fiske på Nya Zeeland.

Mathias Heimdahl på väg till VM i Bosnien
Här har vi killen som visat sig på styva linan. Mathias Heimdahl från Stora
Blåsjön som laddar inför Flugfiske-VM
i Bosnien under en vecka i juni månad.
En lagtävling där han och fyra andra
svenskar möter tävlande från 25 länder.

Det är inte många som har en sådan
teknik och skicklighet i flugfiske som Mathias Heimdahl från Stora Blåsjön. Under
flera år har Mathias tillsammans med sin
pappa Anders haft flugfiske som ett av de
främsta fritidsintressena, förutom jakt. Det
har blivit många timmar med fiskespö och
sådana framgångar att han blivit uttagen
att representera Sverige i flugfiske-VM i
Bosnien.
Den 15 juni är det alltså dags för VM i
flugfiske under en vecka i Bosnien. Tävlingen består av deltagare från ett 25-tal
länder och är en lagtävling med 5-mannalag.
Tävlingen startar i Ribnik och pågår där i tre
dagar, sedan vidare till Pliva.

Vem är Mathias

Han är 20 år, fyller 21 i maj och uppvuxen
i Stora Blåsjön tillsammans med mamma,
pappa och syrran. Han gick grundskolan i
Gäddede och vidare till en treårig utbildning, naturbruksgymnasium med inriktning
jakt/fiske och hundar. Nu gör han en militärutbildning i Boden och på fritiden är det
hundra procent träning inför VM.
-Jag var inte gammal när pappa började ta
mig med på fiske och vid 10-års ålder började han lära mig att hantera ett flugspö. Vi
stod ute på gården och tränade. Sedan har
det blivit åtskilliga timmar fiske, framför allt
i fjällsjöarna vid Stora Blåsjön. Det har varit
öring, röding och harr. Men pappa och jag
har också varit i andra attraktiva länder och
fiskat, som Nya Zeeland vid två tillfällen och
Slovenien.
-Det känns verkligen roligt och spännande att få komma med till VM. Tävlingen pågår under en vecka och här räknas
inte vinnaren utifrån antalet fisk eller vikt
utan det är den sammanlagda längden som
är avgörande, berättar Mathias.

Att ha blivit uttagen till det svenska landslaget är givetvis fantastiskt stort. Ja mycket
större än vad man kan tänka sig eftersom
intresset för fiske är väldigt utbrett i Sverige.
Och inte minst inom flugfiske. Att i en så
hård konkurrens med många andra duktiga
flugfiskare slå sig in i landslaget är mäktigt.

Vi följer äventyret

Familjen Heimdahl kommer från Värmland men flyttade till Stora Blåsjön med
barnen Mathias och Linn. Pappa Anders
och mamma Maria började genast jaga och
fiska i området och så småningom kom
också barnen med. Och så fort det finns
möjlighet bär det av till spännande äventyr,
inte bara inom Sverige utan också i andra
länder.
Vi på Affärsnytt Norr kommer följa
Mathias Heimdahl under hans tävling och
då läggs det ut på AN hemsida. Återstår att
önska dig lycka till och grattis för uttagningen till flugfiske-VM i Bosnien. 
Text: Barbro Ericson Foto:Anders Heimdahl

Unga killar med nya krafter tar vid
Evald Perssons åkeri består av en lastbil
och en paketbil. Det är främst gods Strömsund – Hammerdal åt GP, Attacus, NWP
såg och hyvleri samt Jonas Perssons åkeri för
att nämna några uppdragsgivare.

Spännande och roligt

fr v Viktor Hurtig, Tobias Backlund och Christoffer Hurtig.

Det var 1980 som Evald Perssons åkeri
registrerades som företag och därefter har han avverkat åtskilliga mil
och timmar bakom ratten. Men nu går
han i pension och har sålt åkeriet till
bröderna Christoffer och Viktor Hurtig från Hammerdal.
Det var 1980 som Evald Persson blev sin
egen och sedan dess har han bara kört på,
för kunderna har inte saknats.

-Nu går jag i pension och nya krafter har
tagit vid. Bröderna Christoffer och Viktor
Hurtig tog över företaget den 1 april. Men
visst, jag kan ju hoppa in och hjälpa till ibland när det behövs.
-Tobias Backlund har jag haft som anställd och nu går han över till de nya ägarna.
Han kör paketbilen. Vi har genom alla år
haft bra och trogna kunder och så blir det
i fortsättningen också, det är jag övertygad
om. Det blir nog samma rutiner och samma
kunder som jag haft, säger Evald.

Bröderna Christoffer 26 år och Viktor
24, har båda gått transportutbildningen i
Östersund och därefter har de kört för olika
åkerier. Men tanken om eget har legat och
växt till sig under en längre tid.
-När vi fick reda på att Evald skulle gå i
pension och sälja företaget så var vi snabba
på att ta kontakt. På den vägen är det och nu
äger vi företaget. Det skall bli väldigt spännande och roligt att få rå sig själv och framför allt att det redan finns en bred kundkrets,
säger Christoffer och Viktor Hurtig.
-Vi har också funderingar på att lite längre fram köpa en lastbil till eftersom det
finns behov. Det är ju det här vi velat göra
hela tiden, att utbilda oss och sedan skaffa
eget företag, avslutar bröderna Hurtig. 
Text Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

snade till oss säljare. Så småningom tog de
ut de sex bästa och däribland kom jag som
bästa säljare. Det var fem tjejer och jag som
blev uttagna och vi fick då en stund enskilt
med juryn. Jag skulle hålla en presentation på fem minuter för att sälja produkten.
Det gick bra, berättar Simon som utsågs
till bästa säljare i Östersund och får åka till
Stockholm och tävla i den nationella mässan
i maj.

Nöjda stilikoner

fr v Simon Högberg, UF-lärare Marion Marklund/Lennartsson och Sofie Pålsson

Simon Högberg bäste säljare
Simon Högberg och Sofie Pålsson
går tredje året på Handel- och Administrationsprogrammet på Hjalmar
Strömerskolan i Strömsund och då är
det tid att starta ett UF-företag och
tävla om en plats till SM. Tävlingen
består av bästa produkt bästa monter
eller bästa säljare. Här har vi Simon
som tagit sig vidare som bästa säljare.

Stockholm den 11-12 maj. Simon Högberg
och Sofie Pålsson var glada över resultatet
från första steget i tävlingen med företaget
North Luminum som betyder Norrsken.
Den säljande produkten var T-shirts med
egendesignat tryck i fyra olika utföranden.
Och där kammade Simon hem en SM-plats
som bästa säljare.

Det var hård konkurrens när UF-mässan
hölls i Östersund under mars. Inte mindre
än 83 UF-företag ställde upp och tävlade
med förhoppning om en plats till SM i

--Ja det var verkligen en tuff och spännande tävling med hård konkurrens, uppger
Simon Högberg, och fortsätter:
-Under dagen gick juryn runt på mässan,
tittade och bedömde montrarna och lys-

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

Dags för SM

Företaget North Luminum UF erbjuder
väldesignade produkter inom textiler och
accessoarer till modeintresserade unga män
och kvinnor. Genom egen webbutik och
försäljning direkt till slutkund gör North
Luminum sina kunder till nöjda stilikoner.
Det kan man läsa på deras egen hemsida.
Det är Sofie som gjort sidan och det är hon
som ansvarar för marknadsföring. På hemsidan ser man tröjor med fyra varianter av
tryck. En fin och säljande sida.
-Vi har sålt runt 90 tröjor, mest blev
det på mässan i Östersund, men vi ser att
intresset för vår produkt växer. Och när vi
kommer till Älvsjömässan ska vi givetvis
sälja en del, avslutar Simon Högberg.
Marion Marklund/Lennartsson, är en
omtyckt och framgångsrik lärare. Hon har
bland annat en utmärkelse som Sveriges
bästa UF-lärare. Och åren 1998 och 2003
utsågs Hjalmar Strömerskolan till Sveriges
bästa UF-skola. 
Text: och Foto: Barbro Ericson

10-års jubileum för Prevent

att det fanns behov. Under några år hade
vaktbolag från Östersund anlitats men det
blev bara sporadiskt på grund av avståndet.

Först på plats

Anders Zetterlund, föreståndare.

Det är 10-års jubileum för Prevent
– det lokala bevakningsföretaget i
Strömsund. Prevent bevakning och
säkerhet startade 2005 och med utbildade väktare står de till tjänst året
om.
Prevent är ett auktoriserat bevakningsföretag godkänt av polisen och andra myndigheter. Med åren har allt flera butiker-

företag – industrier samt hyresbostäder köpt
tjänster. Behovet växer, inte minst på grund
av hotbilden med ökade inbrott och skadegörelse. Idag köper de flesta, åtminstone
större företag, bevakning. Vissa industrier
vill utöver roterande bevakning få hjälp
nattetid med kontroll i lokalerna. Det var
2005 som Einar Roos och Lars Damander
startade företaget Prevent eftersom de insåg

När något händer på samhället och larmet
går är det oftast att bevakningsföretaget
först finns på plats.
- Vi har ett 60-tal butiker/företag/industrier som anlitar oss och styrkan är just att
väktarna jobbar 365 dagar om året. Prevent
skräddarsyr bevakningsuppdrag utifrån kundens önskemål, berättar Einar Roos.
Väktarna bevakar antingen uniformerade
eller civila, allt enligt önskemål. Företaget
utför störningsjour hos bland annat Strömsunds Hyresbostäder. Dessutom är det företag som vill ha inre rondering, att lokalerna
gås igenom nattetid, kollar låsning, belysning och fönster.
När ett larm har gått igång har Prevent
ofta varit först på brottsplatsen och många
gånger finns inte ens en polis att tillgå i
Strömsund.
I uppdragen ingår också att bevaka
avspärrade brandplatser, för att ingen obehörig ska komma in på området. Det görs
när en brottsutredning skall utföras och
beordras av polisen. Tillsyn och bevakning
är viktigt för att stävja olika brott och ge
medborgarna en säkerhet i samhället. 
Text Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

Ordfläta
1. Nya företagare
2. För hunden
3. Har potatis
4. Skrattar man åt
5. Gör Blomyard
6. Samverkar Masin&Motor med
7. Måleriservice
8. Bredbandsbolag
9. WC-stol från
10. Samlad kompetens
11. Säljer färg & tapeter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Klipp ut din lösning och skicka till:
Affärsnytt Norr,
Grelsgårdsvägen 13,
833 35 Strömsund.
Senast den 1 juni behöver vi ert svar.

500 kr

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

Vinnare feb 2015:
1:A PRIS 500KR:
Ruben Jonsson Backe
2:A -5:EPRIS TRISSLOTTER:
Björn Eriksson Hoting
Ernst Nilsson Strömsund
Eivor Samuelsson Gubbhögen
Helga Johansson Backe
RÄTT SVAR PÅ FEBRUARIS TÄVLING:
VÄGLÖST

Roger

Marcus Pavlo Linus

Sören

Julle

Hans-Olof Woiciech Piotr

Farzad

Tomas

Boka
Bokadin
din
service
service
online!
online!

| Vi servar alla bilmärken.

| Vi är VW-specialister.

| Vi utför 4-hjulsinställningar.

| Vi har tillbehören till din bil.

| Vi är AC-ackrediterade.

| Vi kalibrerar din Dräger alkotest

| Vi har lånebilar.

| Vi är aukt. Fiat husbilsverkstad.

DET ÄR VI SOM SKÖTER OM SERVICE OCH MONTERING HOS

Aukt. alla
försäkringsbolag!
| NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME HJÄLPER VI DIG HELA VÄGEN MED SNABB SKADEREGLERING, REPARATION SAMT HYRBIL

KONTO

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

