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Tack alla annonsörer!
Välkommen till augustinumret av Affärsnytt Norr. Tidningen du har i din hand är
unikt på så sätt att det är vårt första nummer
där vi fyllt orderboken med annonsörer. Vi
är glada och nästan lite förvånade över hur
stort gensvar vi fått från er annonsörer. Vi
tackar självklart för detta.
Som du kanske vet produceras Affärsnytt
Norr av Strömsundsbaserade Visitkort.se
som är ett reklam och tryckeribolag med
nästan all verksamhet marknadsförd via Internet. Vi lovade tidigare att skriva om just
internetmarknadsföring och dess fördelar.
Det blir inte i detta nummer men inslaget
kommer.
Vem designar tidningen?
Jag får fortfarande frågan om vem som
designar Affärsnytt Norr. Lika stolt svarar
jag alltid samma sak: Det gör våra duktiga
grafiker på Visitkort.se. Vi har sex reklamdesigners heltidsanställda och av dem är
det Maria Persson som sköter all layout
av tidningen. Även detta nummer är till
hundra procent producerat i Strömsund. Vi
sköter själva layout, reportage, annonsdesign och tryck. Visitkort.se har idag över
4000 företag som kunder över hela landet.
Visitkort.se fick bra fart genast efter semestern och kom tillbaka till fulltecknade
orderböcker.
Släck inte lampan vid framgång!
Det går bra för många företag i regionen
och flera av de som haft det tufft tidigare
har nu vind i seglen. Ändå väljer man att
lägga ner stora delar av Strömsund. Det är
ett faktum att framgång föder framgång.
Går det bra för andra vågar man satsa själv
eller kan berika sig med positiv inspiration
från andras framgång.
Jag tror många företag vant sig vid att man
måste ändra och anpassa sin verksamhet
till den befolkningsmängd vi har idag,
eller finna nya marknader för att överleva.

Producerad och tryckt av:
Visitkort.se
Järnvägsgatan 20 833 35 Strömsund
0670-440 510 affarsnytt@visitkort.se

Detta smittar av sig och andra blir inspirerade. Det är inget nytt att entreprenörer ser
framåt och pratar mer om vad vi kommer
att omsätta än vad som hände i fjol. Tyvärr
verkar det som om myndigheter baserar sig
på vad som hänt snarare än vad som kommer att hända. Omorganisationerna inom
Försäkringskassa, Skatteverk och Arbetsförmedling tycks inte baseras på förväntad
framgång inom näringslivet och arbetsmarknaden utan mer på det som varit.
Självklart måste dessa instanser precis som
vilket företag som helst anpassa sin storlek
efter marknaden. Men att släcka lampan
och gå hem verkar ju inte direkt för ett positivt klimat. Nu finns det i och för sig exempel på att framgång föds ur nedgång. Titta
på försvarets nedläggning i Östersund och
den pessimism som rådde då. Frågar man
företag idag om läget så konstateras att det
går bättre för Östersund idag än tidigare.
Vi får hoppas att vi i Strömsund lyckas
med samma resa. Det blir upp till företagen att växla upp och satsa. Det gäller att
hitta nya marknader och affärsidéer så att
vi kan fånga upp de som blir utan jobb innan de flyttar ifrån oss.
Skall vi skriva om dig?
Vill du att vi besöker ditt företag, eller
känner du till något annat företag du vill
rekommendera oss att skriva om? Tipsa
oss gärna via mail eller telefon. Har du

Upplaga:
1500 st

Utdelningsområde:
Föllinge
Backe
Hammerdal
Rossön
Hoting
Dorotea
Gäddede
Junsele
Strömsund

Affärsnytt Norr innehar utgivningsbevis

Nästa nummer: September 2007

Omslagsbild: “Mesekokarn“ Margareta Näsström Ringvattnet

synpunkter eller åsikter om tidningen är du
lika välkommen att ta kontakt.
Annonsera i Affärsnytt Norr!
Har du produkter eller tjänster som även
riktar sig mot lokala företag? Då är denna
tidning perfekt för dig. Kontakta oss så
hjälper vi dig med allt från annonsdesign
till publicering.
Varmt välkommen till ett innehållsrikt
Affärsnytt Norr!

Thomas Östensson

Barbro Ericson

Reporter - Foto
affarsnytt@visitkort.se

Thomas Östensson
Ansvarig Utgivare / VD
thomas@visitkort.se

Maria Persson
Grafiker
maria@visitkort.se
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Konferens borti skogen
Mitt i vilda skogen utanför Rossön börjar det rustika konferens- och fiskecentrat ta form. Långt från bullrande trafik
och storstadsstress. Här skall gästerna
varva ner.
Med ideella krafter och EU-bidrag börjar Steiner Mårtensson se resultatet av
mångåriga drömmar. På plats finns stora
byggnader som skall bli både konferenslokaler och restaurang. Det finns småstugor
för övernattning och givetvis skall här
finnas en bastu. Kanske det står någorlunda färdigt om ett år för att ta emot de
första gästerna. Allt är så fantastiskt, byggnaderna, skogen och sjön. Allt mitt i skogen, ungefär en mil norr om Rossön. Det är
med stor häpnad man beskådar de rustika
uppbyggnaderna. Ett gediget och påkostat
hantverk, där huvudbyggnaden till och
med har golvvärme.
-Vi har hållit på mer än fem år och lagt
ner tusentals timmar ideellt arbete. För att
få ihop pengar har vi tagit på oss skogsplantering. Tanken att göra något sånt här hade
jag redan i slutet av 90-talet. Så småningom bildades en ekonomisk förening med
ungefär 60 personer. Rörströmsälvens Jakt
och fiske ekonomisk förening. Det skall
bli konferenssal, grupprum, kök med matsal, toaletter och dusch i huvudbyggnaden.
Personal skall anställas för att ta hand om
gästerna, berättar Steiner Mårtensson.
Gamla timmerhus
Stora stugan är ihopsatt av två gamla timmerhus. Ena delen kommer från Storön
utanför Strömsund och är på dryga 100 m².
Andra halvan är gamla skolan från Flyn
utanför Hoting på 60 m². Timrade hus i två
plan.
-Hela huset inklusive stenfoten från
Storön plockade vi ner och drog med skoter över sjön till bilväg. Att riva huset och
få det över sjön tog nästan tusen timmar.
Lite enklare var det med skolan vi tog ner
och satte upp. Utöver allt ideellt arbete har
vi sedan två år tillbaka två duktiga snickare
anställda. Visst, det tar tid innan allt blir
klart, det är något nytt undan för undan,
uppger Steiner.
Föreningen har fått både EU-bidrag och
bygdemedel. Något som Mårtensson vill
framhålla.
Tror på satsningen
-Vi är givetvis tacksamma att vi fått så
bra ekonomisk hjälp. Pengar från Bygde-

medel och att vi fick det som ett EU-projekt.
Dessutom har de flesta skogsföretag,
sågverk, Mählers i Rossön och andra små
företag i byn hjälpt oss. Genom samarbete
med fiskeenheten på Länsstyrelsen kommer det att bli ett regionalt fiskecenter,
uppger han.
Bara några hundra meter från anläggningen ligger Leesjön där det fiskas abborre.
I Hocksjöforsen är det öring och harr. Och
för den som är intresserad av jakt finns
möjlighet till småviltsjakt.
-Hela vår affärsidé bygger på att erbjuda våra gäster lite av varje och dessutom
något annorlunda, säger Mårtensson.

Två duktiga snickare på plats, Bo Nordin
och Bertil Persson

Huvudbyggnaden med konferanslokaler och matsal.

Vi köper

tall- och granposter
slutavverkning
och gallring

Tänker Du avverka?

kontakta Höglands virkesköpare – det lönar sig

Lars Karlsson
070-377 97 79

Örnsköldsviks och
Kramfors kommun

Vi bistår också med:
L Skogsvård
L Skogsbruksplaner
L Rådgivning

Svante Lindström
070-655 47 89
Örnsköldsviks
kommun

Martin Timander
070-221 53 53
Sollefteå och
Kramfors kommun

Anders Norberg
070-593 73 69
NY VIRKESKÖPARE
I ÖRNSKÖLDSVIKS
KOMMUN

Leif Engström
070- 666 45 06
NY VIRKESKÖPARE I
SOLLEFTEÅ KOMMUN

Robert Moström
070-410 00 23
Sollefteå och
Kramfors kommun

Steiner Mårtensson
070-592 30 45
Strömsunds kommun

4

En gränslös plåtslagare
Lars Gunnar Holgersson Gäddede byggde upp ortens första plåtslageri. Det är
26 år sedan och mycket har förändrats.
Nu kämpar han för en gränsfri zon med
Norge.
-En gränsfri zon och ett nära samarbete
med Lierne kommun ger Frostviken möjlighet att leva vidare. Man kan jobba vart
som helst och vi företagare slipper tullen
och allt pappersjobb, säger Lars Gunnar
Holgersson med företaget Holgerssons
Plåt i Gäddede sedan 26 år.
Lars Gunnar Holgersson började sin bana
hos Nyströms Plåtslageri i Strömsund. Det
var fråga om en månads praktik, men det
blev betydligt mera.
-Jag traskade in hos Nyströms den 29
augusti 1967 och fråga om jag kunde få
en provmånad på plåtslageriet. Det blev
inte bara en månad utan jag var kvar i 14
år. Plåtslageriet i Gäddede drog jag igång
1981. Det hade aldrig varit något plåtslageri där tidigare men det var efterfrågat.
Jag har haft fullt upp med jobb ända från
första dan och inte minst i Norge. Jag gör
allt inom byggnadsplåt och tillverkning.

ofta på arbete ute i fjällvärlden. Då flygs
jag ut och när arbetet är klart blir jag hämtad, berättar Holgersson.

Plåtslagare Holgersson har stålsatt sig att
sudda ut gränserna.
Det är egentligen ingenting jag går bet på.
Man får vara lite av tusenkonstnär i det här
jobbet, förklarar Lars Gunnar.
Han är ensamföretagare och arbetet varierar, allt från plåttak till torp och hus till
gedigna handgjorda kyrktorn.
-Arbetet är roligt och mångskiftande så
det förslår. Lite annorlunda var väl arbetet
i Tunnsjön där jag gjorde ett kyrktorn och
taket på Nordli kyrka i falsad plåt. Jag är

Gränslöst bra
Det är inte lätt att jobba och bo i glesbygd
där arbetstillfällen försvinner i samma takt
med folkmängden. Det är ett måste att hitta en lösning och därför sneglar man mot
Norge.
-En frizon där Frostviken och Lierne
kommun kan samarbeta är en bra lösning.
Och de jobbar vi för. Vad det skulle underlätta om gräns- och tullbestämmelserna
försvann. Det skulle gynna oss alla. Inom
Lierne har man samma glesbygdsproblem
som vi, förklarar Holgersson.
Lierne kommun har avsatt pengar och
börjat utreda ett samarbete. Det är problem
även där med minskat befolkningsunderlag. Senast i juli var två kommunalråd från
Strömsunds kommun på plats i Gäddede
för att diskutera möjligheterna.
-Jag hoppas mycket på en tullfri zon
så vi kan jobba gränslöst i fortsättningen,
framhåller Holgersson som är aktiv inom
både Forum Frostviken och Frostviksfjäll.

Lyxresor med Marcussons buss
Lars Marcusson äger det kända bussföretaget Marcussons buss och har jobbat
med turistresor många år. Det har blivit ett
rejält antal resor och stora investeringar
görs hela tiden. Länstrafiken i Västerbotten är den stora uppdragsgivaren men företags-namnet förknippas kanske mest med
deras välorganiserade turistresor.
-En del av vår verksamhet är att vi kör
långresor åt Dororesor. Jag började med
turistresor 1980 och i genomsnitt har vi
en resa per månad med högsäsong höst
och vår. Många tycker det är avkopplande
och trivsamt att resa med buss. De får bra
information och guidning, som vi för det
mesta sköter själva. Vid större resor har
vi reseledare och i vissa fall anlitar vi en
lokal stadsguide. Jag är just hemkommen
från Prag och inom kort bär det iväg till
Skottland. Resorna brukar variera mellan
en vecka upp till 16 dagar, berättar Marcusson.

Företaget startade i början av 1900-talet
och då var det helt enkelt häst och vagn
som gällde. Lars Marcusson och hans far
tog över bussföretaget 1979 och utvecklingen går vidare.
Det bästa är gott nog
-Vi köpte företaget och idag har vi sju bussar och en bil i trafik. Beroende på säsong
varierar antalet anställda mellan 5 upp till
8. Visst har vi många långfärdsresor men
den mesta körningen är åt Länstrafiken.
Dessutom har vi mycket idrottsresor, berättar Marcusson.
Berätta om den senaste miljoninvesteringen!
-Det är en ny buss, det senaste som Volvo
kommit fram med. Mycket bra komfort
med extra utrymme mellan stolarna och
bekväma sittplatser. Det är en säker buss
med utvecklad teknik. Den har bland annat stabilitetskontroll, trepunktsbälten till
samtliga stolar och givetvis klimatanläggning, toa och så vidare. Visst, den kostar,
uppger han.
Bussen färdig utrustad kostar över tre
miljoner kronor. För att vara exakt är siff-

rorna 3.350.000 kronor exkl moms. Men
Lars Marcusson investerar för trygghet i
trafiken och för resenärernas bästa.

Foto: Cathrine Ericson

Bussföretaget i Dorotea startade egentligen vid sekelskiftet med häst och vagn.
Nu är det andra tider. Resorna går både
längre och med bussar i lyxklass.

Lars Marcusson investerar för trivsel och
säkerhet
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Vivaropet lockar till fynd
Sommar och auktion är en trevlig och
spännande kombination. När Gunnar
Glantz Vivaropet svingar klubban då
stiger både blodtryck och tempo hos
många. Här gäller att fynda.
En sommarauktion består inte bara av
försäljning. Det känns mera som en trevlig
sammankomst. Gunnar Glantz med auktionsfirman Vivaropet i Hammerdal är en
välkänd auktionsförrättare i både Jämtland
och Ångermanland. Många år i branschen
och 1995 registrerades Vivaropet som handelsbolag från att ha varit enskild firma. På
lång väg kan man se att det här gillar han.
Till auktionen på Ede bygdegård, en härlig
sommarkväll, kom hundratalet människor
för att göra det stora klippet. Auktioner och
gamla föremål är populära och det visar ju
programmet Antikrundan på TVn.
Ja, det är både på gott och ont med det programmet, framhåller Glantz och berättar.
-Folk tittar på Antikrundan och kan se ett
skåp värderat till 35.000 kronor. De jämför
med något de själva har och tror att de har
en mindre förmögenhet på vinden. Men när
jag gjort värderingen visar det sig vara värt
250 kronor. Då blir ägaren besviken. Det är
många faktorer som spelar in. Är föremålet
i originalskick och med originalmålning är
ett exempel, upplyser han.
En salig blandning
Folk ringer till Vivaropet för att göra sig av
med hemman och dödsbon. Glantz köper
upp och säljer inlämnat auktionsgods.
Många gånger riktigt bra grejor men det
finns undantag.

-Det kan vara dödsbon med fem barn
där alla har plockat ut vad de vill behålla.
Det som blir över vill de lämna till auktion.
Men sånt köper jag bara inte, uppger han
med bestämdhet.
Under vinterhalvåret nyttjas lokaler i
Fyrås och därutöver är det gårdsauktioner
och vid Ede bygdegård i Hammerdal. Dit
kom hemmafolk, turister och andra långväga. En härlig sommarkväll, som påminde
om en trevlig familjeföreställning med en
bra artist. Så är det, en framgångsrik auktionist måste vara en bra underhållare, rolig och snabb i replikerna.
-Eftersom jag har hållit på drygt 20 år,
betyder ju de att jag trivs med det jag håller
på med, framhåller han.
Alla blir vinnare
Allt fler unga går på auktion för att köpa ett
billigt bohag. Men det finns också riktiga
dyrgripar som kostar klöver.
-Jag sålde en gång ett gästabudsbord för
17.000 kronor. Det var fyra meter långt och
bestod egentligen bara av tre breda plank.
Köparen var en ur ”ringen” och efter auktionen sålde han bordet vidare för 37.000
kronor, berättar Glantz.
Ringen är benämning på auktionshandlare som bjuder på varorna.
Även inom auktionsvärlden är allt relativt.
Vad är billigt och vad är dyrt?
-För en tid sedan gick ett Jämtskåp för
620.000 kronor på en auktion i Stockholm.
Det löstes också av en uppköpare som
skulle sälja det vidare. Och han får säkert
en och en halv miljon kronor, förklarar
Gunnar Glantz.

Högt flygande planer

Högt flygande planer
Vi

Vi har alla tjänster som hjälper
ditt företag
attsom
växa. hjälper
har alla
tjänster
Kontakta oss för
ditt företag att växa.
finansieringsförslag.

Kontakta oss för
finansieringsförslag.

www.handelsbanken.se/stromsund

www.handelsbanken.se/stromsund

Vivaropets
Auktionsbyrå
Köper bohag och
auktionsgods och
anordnar auktioner
året runt!
Vi har hela konceptet
med servering.
Boka 2008 års
auktioner i god tid.
Vi utför värderingar!
Ring Gunnar Glantz!
0644-101 75
070-325 97 01

Gunnar Glantz omges av trogna medarbetare. Sune Zackrisson t.v och Anders Jakobsson t.h.
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Frostviken ett eldorado
Tre av Frostvikens sex naturreservat är
Bjurälven, Korallgrottan och Hällingsåfallet. Stora attraktioner och tillströmningen
av besökare ökar år från år. Ett besök vid
Hällingsåfallet, några mil söder om Gäddede, går att göra enkelt och torrskodd. Det
är bilväg ända fram och de våta områdena
är spångade. Ulla Jonsson på Frostviksfjäll
Turistförening är stolt när hon berättar om
norra Europas längsta vattenfyllda kanjon.
-Vi har så många sevärdheter här i Frostviken och givetvis är Hällingsåfallet väldigt speciellt. Besökarna blir alldeles
förstummade när de ser det mäktiga fallet.
Ännu intressantare blir det när de får veta
att sprickan i berget kan ha bildats för mer
än 9000 år sedan. Troligtvis har isvatten
och lösa stenblock med full kraft urholkat
berget. Vattenfallet är drygt 40 meter och
störtar ner i en 800 meter lång fåra, berättar hon.
Området sköts av Länsstyrelsen och här
finns fina rastplatser och gångleder.
-För att uppleva hur kanjonen ”växer”
framför en och hur fallet närmar sig rekommenderar vi att man parkerar vid Hällarna och går den 2,6 km långa stigen som
följer kanjonens kant upp till fallet, säger
Jonsson.
Tuffa utmaningar
Turistattraktionen består även av ett större
äventyr. Guidecentret Vilseledaren, där
olika företag ingår, som finns på Gäddede
turistbyrå anordnar något som heter ”Firning och canyoning”. Vilket innebär att med
rep firar man sig nedför de lodräta klippväggarna intill fallet. Vem som helst kan
fira sig ned, utan kunskap men med bra instruktioner och guider.
-Vi har en del skolklasser med 13-åringar
som gör detta, förklarar Jonsson.
Vi befinner oss vid Strömsunds kommuns
största turistattraktion och besöks av drygt
12.000 personer per år. Men är man i trakterna så bör man åka Stekenjokkvägen.
Just för att se alla vackra fjäll, sjöar och
forsande bäckar och där snön på vissa delar
ligger vit långt in i sommaren. Korallgrottan är givetvis en annan attraktion liksom
Bjurälven. Och för den som är intresserad
av jakt och fiske erbjuds fantastiska möjligheter.

Hällingsåfallet

Fjällfiske - Småviltsjakt
Husvagnsplatser
4 & 6 bäddstugor med wc, dusch och TV
Spatunna

Bokn. och info: Tel/Fax: 0672-201 00
E-post: jormvattnetsfiskecamp@bredband.net
www.jormvattnetsfiskecamp.se

Barbro Ericson

Hällingsåfallet är ett bland de mest
storslagna platser man kan besöka.
Här störtar ett mäktigt vattenfall ner
i bergets djup och upplevelsen är hänförande. Vi befinner oss vid norra Europas längsta kanjon.

Vi finns för Er som söker lugnet,
naturen, omtanken, den goda maten
med den personliga servicen.

Välkomna! Elwy & Ronny med personal
Tel: 0672-104 20 Fax: 0670-104 22
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Vi har många företag som bokar sammankomster
på
flotten och privata
arrangemang med
fester. Nu närmast
har vi grillafton,
berättar han.

Galaxen i Betarsjön
Foto: Privat

Junselearkitekten
När
arkitekten
Johan Sennström
med rötter i Junsele
fick uppdraget att
rita Galaxen fick
han några visdomsord av Styr-gruppen som jobbade fram
projektet.
-”Rita något spektakulärt som skall flyta
på Betarsjöns vatten. Något som människor vill besöka och något som dom kommer ihåg”.
Resultatet uteblev inte. Det blev ett
bygge för företagare, privatpersoner och
barnfamiljer med intresse för fiske och
natur. På flotten står folk och fiskar och
för den som vill gå i land finns mycket att
upptäcka. Ett fint rekreationsområde med
förutsättningar att trivas.

Det är många nymodigheter sjösatta
i Junsele. Galaxen flyter bättre än
någonsin. Och Parasail blev en annan
höjdare.
Junselebornas stolthet, konferensanläggningen Galaxen i Betarsjön, blev just
den succé man väntat. Den spektakulära
skapelsen charmar nyfikna gäster och
bokningar från företag och privata duggar
in. Patrik Ahlberg arrenderar både Galaxen
och Kåtabyns anläggningar. Han märker
att folk vill uppleva något utöver det vanliga och därför är Galaxen så attraktiv.
-Jag har tidigare varit anställd av Äventyrsberget men nu arrenderar jag konferensanläggningarna. Galaxen visar sig
vara en riktig tilldragelse för Junsele.

Guppande konferenscentra
Betarsjön är Ångermanlands största sjö
och i den vackra Juviken ligger den 55
ton tunga flotten förankrad. Konferens-

anläggningen Galaxen byggdes vid kajen
i Junsele och invigdes av landshövding
Gerhard Larsson den 20 september i fjol.
Strax innan de hårda höstvindarna tog vid
boxerades flotten över sjön till slutdestinationen Juviken.
-Galaxen rymmer konferensrum med
plats för 50 personer, ett enklare kök samt
toaletter. Anläggningen är ett centrum för
både vinter och sommaraktiviteter. På
vintern åker folk ut med skoter och sommartid är det båt. Mest har vi födelsedagskalas, möhippor och svensexor, berättar
Ahlberg.
Luft under vingarna
Utbudet av lustfyllda aktiviteter i Junsele
växer hela tiden och Patrik Ahlberg avslöjar ännu något nytt.
-Jag ser stora utvecklingsmöjligheter och
årets stora nyhet är en Parasail-tur på Betarsjön. Detta roliga inslag är en skärmflygning. En luftburen upplevelse där man dras
upp från en specialbåt med vinsch. Där
man både startar och landar, helt torrskodd.
Ytterligare ett nöjesinslag som framför allt
blivit en höjdare vid svensexor och andra
jippon, uppger Patrik Ahlberg.
Galaxen blev ett riktigt dragplåster. Den
spektakulära konferensanläggningen som
får folk att stanna till några dagar extra i
Junsele.

www.frostviken.se
Gäddede Turistbyrå Tel: 0672-105 00

• Välutrustade 2-6 bäddstugor
• Stort utbud av knivar, uppstoppade fåglar
• Båtuthyrning

Egna jaktmarker & fiskevatten
Tel: 0672-210 01 inger@fjallcamp.se
www.fjallcamp.se

• Stugor för självhushåll
• Husvagnsplatser
vinter och sommar
• Kabel-TV
• Båtuthyrning
• Fiske och jaktmöjligheter
www.gaddedecamping.com
info@ gaddedecamping.com

Billigt boende - Restaurang
Mitt i vackra Frostviken
Du hittar oss på 0672-201 90
www.jormlien.com

Välkommen!
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Tel.0670-611612
Bredgårdsgatan 1
833 23 Strömsund

Vi Säljer,
Installerar och Servar.
• Digital-TV
• DVD
• Video
• Ljudanläggningar
• Kontorsmaskiner
• Kontorsmaterial
• Datorer och tillbehör
• Mobiltelefoner
• Fasta telefoner
• GPS
• Digitalkameror

BORRNING
ENERGI &

VATTENBRUNNAR
Levererar och monterar
NIBE värmepumpar

TINBAK
ENERGI
Tel. 0644-410 23

Bokföring Redovisning
Web Tryck Dataservice

Kakuåsen 4716, 830 70 Hammerdal
Mobil 010-250 05 00 •070-540 90 00

•
•
•
•

TAKPLÅT
SKORSTENAR
VENTILATION
MONTERING

070-242 95 20 0670-61 52 20
info@r1ekonomi.se
Besök oss!
Lövbergavägen 8
8333 35 Strömsund

Tel 0672-105 90 Fax 0672-103 09
Mobil 070-344 81 06
www.holgerssonsplatab.se

Fyra säkra kort med
oslagbara valmöjligheter!

Lunchbuffé 70:Måndag - Fredag
11.00 - 14.00
Köp lunchkortet
580:-/10 lunch

29 September

Höstmarknad med Marmeladorkestern

27 Oktober

Höstfest med Bad Influence

After Work - Varje Fredag mellan 17.00-21.00

NÄR DET GÄLLER MAT, NÖJE & KONFERENS - RING OSS!
Tel: 0670-61 10 00 Fax: 0670-133 70
www.hotelnordica.se info@hotelnordica.se

Strömsund

Tel:0670-103 73
Järnvägsgatan
www.bussgods.se
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-SLÄPET
ÅSELE

Lunchbuffé Mån-Fre 11-14.00
A la carte
Mån-Fre 18-21.00
Helgbuffé
Lör-Sön 13-16.00

En kraftig SVENSK kvalitetsvagn byggd i Norrland.
Till Sveriges lägsta pris!
Hur är det möjligt?

• Inga fraktkostnader
• Inga lagerkostnader
• Inga lokalkostnader
• Inga personalkostnader
• Inga kreditförluster

68:145:-

Övriga tider på beställning

Vi erbjuder även:
Logi, bastu med relaxavdelning
Konferenser / Temafester
Avhämtning / Utkörning

Kontant betalning eller
finansiering genom Wasakredit.

SLÄPVAGNAR & DELAR

Vi skräddarsyr efter Era önskemål
FÖR OSS ÄR INGENTING OMÖJLIGT!

SVERKER DANNBORG

SVERKER DANNBORG

Varmt välkomna till Hotell Hoting!

ÅSELE 070-238 37 79

Din skog är
viktig för inlandet
Det timmer som skogsägarföreningen Norrskog avverkar hos privata skogsägare förädlas i inlandet. NWP, Norrskog Wood Products, har sågverk i
Hissmofors, Ocke och Sikås samt hyvlerier i Hammerdal och Hissmofors. På
dessa enheter arbetar cirka 170 personer. I området finns också ett tjugotal
inspektorer och ytterligare ett hundratal personer sysselsätts med avverkning
och transport av timmer och massaved. Norrskog är alltså en betydande arbetsgivare som bidrar till bygdens utveckling.
När du anlitar Norrskog för avverkning får du inte bara bra betalt och ett väl utfört uppdrag. Du bidrar dessutom till en positiv utveckling i inlandet och skapar
förutsättningar för en bra ekonomisk avkastning på din skog i framtiden.

Kontakta Norrskog!

Vill du ha ett
fräääääschare fikaruM
eller
ett rooooligare kontor/butik?
Månica näslund
0670-102 62

amaliagatan 2
strömsund

Ishockey i Strömsund

IFK Strömsund Hockey presenterar

VS

FRÅN NORSKA ELITLIGAN

Ulf Moe
Ingemar Andersson
Ulrik Hansson
Roger Bergström
Ingela Öhman
Eric-Dan Nilsson

0644 - 106 64
0645 - 103 40
0642 - 512 30
0670 - 61 18 43
0670 - 107 43
0623 - 102 91

Vuxna.............................150:8-15 år..............................50:0-7 år...........................Gratis*
*i målsmans sällskap

F Ö R D I G O C H S KO G E N

Förköp: Sportringen, IFK Kansliet & Team Sportia
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Fäbobrukare – en raritet
-Jag vet inte om det finns fler mesekokare än jag som hållit på i 44 år. Så säger
fäbobrukaren Margareta Näsström i
Ringvattnet.
Fäbovallen som ligger vid byn Ringvattnet
fem mil norr om Strömsund är som ett
magiskt landskap i sommarkvällen. Solen börjar sakta sänka sig bakom träden.
Marken ligger mjuk i lummig sommargrönska och allt är så speciellt. Hit kommer
folk som vill uppleva känslan av naturen
och djurlivet. Hit kommer skolklasser för
att lära var mjölken kommer ifrån. Vi står
mitt i en enda röra av ett tjugotal getter, en
tjur och en ko. Det är kväll och Margareta
Näsström kör in på vallen för att ta itu med
sysslorna. Det är dags för mjölkning och
givetvis har hon också lite extra gott med
sig. Något som djuren är vana vid och det
blir ett fullkomligt kaos när hon visar sig.
Getterna hoppar upp på både bänkar och
bord utanför ladugården. Det här livet
trivs både Margareta och djuren med. Ett
fritt arbete, men ack så krävande. Här blir
det varken lediga helger eller semester.
-Jag kom till byn för 44 år sedan och
gifte mig med Lars. Vi tog över gården och
det hundraåriga fäbobruket som mina svärföräldrar hade drivit. Visst är det mycket
slit och lite ledighet, säger Margareta med
ett skratt, och fortsätter.

- Men jag skulle aldrig kunna tänka mig
byta till något annat arbete. Jag tycker om
att arbeta med djur, det är avstressande.
Jag märker allt mer att folk söker sig hit
för att få uppleva något annorlunda. I
sommar har jag haft väldigt mycket folk.
Framför allt barnfamiljer. De vuxna blir
helt lyriska när de kommer ut på vallen
och ser sig omkring. Och barnen har ju så
roligt när de springer omkring bland getterna, berättar Margareta.

-Jag skall inte behöva åka ända till Strömsund för att köpa några liter mjölk. Det blir
för långt och för dyrt. Det säger Margareta
med ett brett leende.
Produkterna från Getgården är till för
riktiga finsmakare. Och efterfrågan är som
sagt större än förutsättningarna till produktion. Kunderna kommer inte enbart för att
handla utan besöken på fäbovallen är minst
lika uppskattad.
-Ja, här är ofta liv och rörelse. Det har blivit ett uppskattat utflyktsmål vilket känns
väldigt roligt. Här har varit filminspelningar och tidningar har gjort reportage. Så
visst är det speciellt med ett genuint fäboliv, avslutar Margareta Näsström.

Stamkunder köar
Hos företaget Näsströms Getgård kan
kunderna köpa både ost och mese. Det är
en läckerhet att lägga en rejäl
skiva lagrad ost och därtill en
klick mese på en brödbit eller ett
kex. Helt underbart och tilltalar
många finsmakare.
-Jag har ju inte någon större
produktion och därför säljer jag
allt eftersom. Nu har jag drygt
20 getter. De flesta som handlar
är stamkunder och så levererar
jag en del till några butiker och
ibland är jag på marknader och
säljer.
Varför hon har en enda ko har
hon också förklaring till. Vad
tjuren har för funktion, det vet Matilda och Ida Lithander från Siljeåsen älskar att
väl de flesta.
få vara med djuren.

60-tals stuk på jojo
I elegant 60-tals stass tar Månica Näslund emot för en visning i butiken jojo
med internetcafé. Utbudet är intressant
och skiftar över både decennier och
sekel.

Månica Näslund på jojo.

Nu är gamla och begagnade kläder mer
populära än någonsin. Det heter ”Vintage”
får vi reda på. Vad sägs om en billig lång
balklänning för någon hundring eller gammelfarmors nattmössa i vit spets. Men det
finns också nytt och massor av andra prylar. Här finns också en utställning av tavlor målade av bygdens konstnär Birgitta
Cromberger. Det är en helt ny affärsidé
som Månica Näslund brinner för.
-Jag är inte rädd att ta i och prova på
nya saker och min nyfikenhet utmynnade
i det här, berättar Månica och slår ut med
händerna och berättar vidare.
- Att skylta och designa med form och
färg i butiker och kontor är jätteroligt.
Något som jag höll på med under ett antal

år innan jag utbildade mig till dekoratör.
Så småningom öppnade jag butiken med
internetcafé och just bredden på mitt sortiment gör att många blir nyfikna och kommer in. Nu säljer jag väldigt mycket av
begagnade kläder. Det har blivit en riktig
innegrej, uppger hon.
Variationsrikt
Det rörs hela tiden i butiken. I ena hörnan serveras en uppiggande kaffetår med
hembakat bröd. Vid bordet intill sitter en
man och knappar på datorn. In kommer en
kvinna som söker något snyggt och billigt
att ta på till en fest. Det skall helst vara
något långt.
-Jag har haft ett antal konstutställningar här i lokalen. Det har varit inspirationskurser att måla, föreläsningar och
diktkvällar. Det är roligt att fixa möten och
kurser med fika för trevliga människor,
framhåller Månica Näslund, som sprudlar
av energi.
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Byggvaruhus av rätta virket

Foto: Privat

Föllinge Såg ändrade stuk när sågverket såldes. Då blev storsatsningen byggvaruhuset och hyvleri. Företagsamverkan gör dem konkurrenskraftiga.

Fr v Håkan Jonsson, Martin Helmersson, Dan Eliasson

Företaget ägs och drivs av Dan Eliasson och Martin Helmersson. Totalt
jobbar fem personer fördelade mellan byggvaruhuset och hyvleri. Här
saknas ingenting i den 300 m² stora lokalen. Dan Eliasson sliter sig lös
för några minuter och berättar.
-När vi tog över Föllinge Såg för drygt fem år sedan började vi med
att göra oss av med sågverket. Vi byggde ut byggvaruhuset som redan
fanns och hyvleriet fick större utrymme. Vi säljer i stort sett allt inom
byggbranschen och dessutom utrustning för både jägare och fiskare, samt
arbetskläder. Innan vi körde igång for vi runt till andra företag och diskuterade möjligheterna till gemensamma
inköp för att få bra priser. Det blev ett
bra resultat och idag hjälps vi också åt att
sälja varandras produkter, förklarar Dan
Eliasson.

Vi har allt du behöver för bygget!

Rusta dej inför jakten - Vi har det mesta
Motorsågar - gräsklippare - röjsågar
Vedklyvar o kombimaskiner
www.follingesag.se
Trä • Bygg • Järn • Färg • Jakt • Fiske

Öppet: Vard. 07-17 • 0645-101 02
Ditt fullsortimentsvaruhus i glesbygden

KÖP NU BETALA NÄSTA ÅR!
Luft/luft värmepumpen IVT Nordic Inverter är den självklara lösningen för dig med
elvärme och för fritidshuset. Redan första dagen börjar du spara pengar när skön värme
sprids till luften i ditt hus. Den har toppresultat i Konsumentverkets test och den överlägsna tryggheten med hela tio års försäkring på kompressorn!
INTE EN KRONA NU
Kampanjen pågår under augusti och september 2007. Du behöver inte betala en krona
förrän nästa år. Fråga din återförsäljare efter förmånliga IVT Energikonto.
VÄRDEFULLA TILLBEHÖR
Fjärrstyrning och automatisk fuktreglering är unika och värdefulla tillbehör till din IVT
Nordic Inverter.

Strömsund
Bengt Lindberg 070-518 50 75
Ingemar Fogelström 073-27 70 389

Frostviken
Mikael - RL Byggfirma AB
0672-105 20

Smart samarbete
Att gå samman och hjälpas åt var en bra
idé och resultatet lät inte vänta på sig.
Omsättningen för Föllinge Såg ökar och
under fjolåret omsattes 12 miljoner kronor. Föllinge Golv, Ottsjöns Snickeri och
Falströms bygg i Valsjöbyn är några samarbetspartners.
-När en kund skall bygga ett nytt hus
och handlar här, då säljer vi samtidigt ett
golv från Föllinge Golv. Vi hjälper dem
sälja för närmare 300.000 kronor om året.
Samma gör dom. Deras kunder skickar de
vidare till oss för att köpa list och annat
byggmaterial. Inköpen gör vi gemensamt
och därmed har vi bra priser och bra sortiment berättar Eliasson och fortsätter.
-Det är kunderna som byggt upp vår butik. Folk kommer och frågar, ”kan du inte
ta hem de och de” och till slut har vi fyllt
varuhuset med i stort sett allt, framhåller
Eliasson.
Vildmarkspanel för stadsbon
Inne på hyvleriet går maskinerna för högtryck. Det är sommar och inte minst semesterfolket är på hugget. Här finns både
Vildmarkspanel och Timmerpanel, något
som faller stadsborna i smaken. Och folk
specialbeställer list.
-Panelen säljer vi väldigt mycket av till
stockholmarna. Dom gillar rustik panel.
Dessutom går rätt mycket till Norge. List
hyvlar vi i olika utföranden och ofta kommer folk med egna önskemål. De rustar
upp gamla hemman och då vill de gärna ha
en list som påminner om den gamla. Vi kan
stå till tjänst eftersom vi har möjlighet att
hyvla mindre partier, berättar Dan Eliasson.
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Utställning om Bio-Nisse
Den mobila biografen kom till byar och
samhällen för en kväll för att sedan dra
vidare. Bio-Nisses tältbio under tidiga
1900-talet blev en oförglömlig upplevelse och som visas på en utställning i
Strömsund.

dag har någon av de gamla filmerna visats.
Just från tiden när tältbion kom till byn.
-Det känns verkligen roligt att vi fick ihop
så många föremål och berättelser från folk
som minns händelser från epoken med
tältbion. Vi vände oss till allmänheten om
hjälp och det kom in mycket mera än vad
jag vågade drömma om, säger en nöjd
Camilla Olofsson.

Dåtidens Ung företagsam
På utställningen går att följa en ung företagares utveckling. Hur han med enkla
medel byggde upp ett imperium som visas för eftervärlden. Camilla Olofsson från
Länsmuseet har varit ansvarig för Hembygdsgårdens utställning och hon berättar.
-Bio-Nisse, som egentligen hette John
Nilsson, föddes 1892 på Munsö utanför
Stockholm. Redan i 20-årsåldern startade
han sitt företagande. Hemma i trädgården
började han visa film med en projektor
och dit kom folk för att titta. Något som
hans mamma inte tyckte om eftersom hon
var religiös. Företagandet utvecklades och
1917 blev han delägare i en musikaffär i
Stockholm för skivbolaget Harmonium där
Calle Jularbo var den störste som spelades
in. Tillsammans åkte de till Berlin och
gjorde inspelningar för det tyska bolaget
BEKA. Militärorkestrar och opera var
populära och många inspelningar gjordes.
Tyvärr var språket ett problem för dem och
förorsakade många äventyr, berättar hon.
Hela hennes utställning i samarbete med
Hembygdsföreningen är väl genomarbetad
och blev sommarens begivenhet. Och varje

Strapatsfylld färd
Sommar som vinter turnerade de tillsammans. Vintertid drog Bio-Nisse iväg med
motorcykel och med Calle Jularbo på en
kälke efter. En av många episoder som Jularbo skrev om i sina memoarer var när de
åkte till Åsele. Han beskriver att temperaturen aldrig var över 30 minusgrader och
han höll på att frysa ihjäl. Men inget stoppade Bio-Nisses framfart.
-Kylan var fruktansvärd och färden mer
än vådlig på de snöiga vägarna. Bio-Nisse
körde motorcykeln och jag satt bak på
kälken med dragspel och annan packning.
På väg till Åsele var situationen nästan
olidlig och jag ville inte vara med längre
utan ville ta tåget hem till Stockholm.
Något som Bio-Nisse inte ville höra talas
om och färden fortsatte.
Vid den resan uppmättes vinterns lägsta
temperatur i Åsele, 53 grader kallt. Men
som sagt, publiken svek de inte, avslutar
Olofsson.
I Strömsund ägde han biografen Strömsborg. Bedrev biografverksamhet i Långsele, Lillviken, Flybränna och Ulriksfors.
Bio-Nisse dog 1971, 79 år gammal.

Arkiv bild

Under sommaren har besökare på Hembygdsgården i Strömsund fått ta del av
utställningen om Bio-Nisses tältbiografer
och hans äventyrliga framfart. Till Strömsund kom den unge företagaren 1924 då
han var på Norrlandsturné med dragspelaren Calle Jularbo. Han följde med och
spelade till stumfilmerna. De följdes åt i
ur och skur men det blev väl tufft ibland.
Som när Bio-Nisse placerade Jularbo i en
kälke efter motorcykeln i snöoväder och
40 graders kyla. Men somrarna med tältbio var härliga och välkomna var de ute i
byarna.
Från 1920-talets mitt fram till 1964 turnerade Bio-Nisses tältbiografer. Hela Norrlands glesbygd besöktes av det stora tältet
som kunde ta emot ända upp till 250 personer. Men i vissa småbyar hände också
att det blev bara ett 30-tal. Som mest hade
Bio-Nisse tre lastbilar som turnerade runt i
Sverige med flyttbara biografer. Under en
säsong hann de med 150 olika platser.

Bio-Nisse på motorcykel med Calle Jularbo, dragspel och andra pinnaler på kälken.
Storslagen utsällning
Utställningen var ett samarrangemang
av Ströms hembygdsförening och Länsmuséet Jamtli i Östersund. Där man visade
glesbygdens första upplevelse av rörliga
bilder långt innan tv:n kom.

3E SOMMARENS
*AMTLISUCCÏER n
NOSTALGIUTSTËLLNINGAR MED
FOKUS PÍ  n  TALEN
3EMESTER ELËNDET ËR EN ROLIG OCH PROVOCERANDE
UTSTËLLNING OM VAD VI GÚR MED SEMESTERN OCH
VAD DEN GÚR MED OSS 2OLIGASTE SEMESTERBIL
DEN GRËSLIGASTE SOUVENIREN FROTTÏKLËNNINGAR
BADSKOR SOLHATTAR KOLLO HUSMODERSSEMESTER
CHARTER OCH SEMESTERGRËL
>âÛÊBERËTTAR DEN SANNA HISTORIEN
OM !"#  EN 6OLVO !MAZON FRÍN 
0ÍGÍR T O M  SEPT 
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SUAB agerar

I slutet av maj och mitten av juni fick
jag två trista besked, säger SUABs VD
Daniel Perfect. Skattekontoret i Strömsund meddelades att ny kontorsstruktur
för hela Sverige hade beslutats. Statoil
meddelade att butikerna ska läggas ned
i Hoting och Strömsund.

Besök oss gärna!
www.swedbank.se
0771 - 22 11 22
Strömsund,&Hammerdal
& Gäddede
Kontoren i Svenstavik
Oviken

Välkommen!

I föregående nummer Affärsnytt Norr
skrev vi om Statoils beslut att lägga ner
bemannade stationer i både Strömsund och
Hoting. Men vi har också ett hängande hot
över Skattekontoret. Vad kan SUAB göra?
-Vad ett privatföretag som Statoil beslutar
är svårare för SUAB att ha några synpunkter på än när det gäller en statlig myndighet
som Skatteverket. SUABs agerande skiljer
sig därför en hel del men målsättningen är
densamma. Att rädda verksamheten, säger
Perfect och tillägger.
-När det gäller Statoils butiker har vi tagit
fram ett förslag som jag kommer att diskutera med Statoil i mitten av augusti. När
det gäller Skattekontoret agerar vi
tillsammans med Härjedalens komVi försäkrar villan, hemmet, lantbruket, fritidshuset,
mun där kontoret i Sveg befinner sig i
företaget, fastigheten, fordonen och barnen.
samma situation som Strömsund. Det
ökar möjligheten att påverka när vi agRing för
för offert
offert -- det
detkan
kanlöna
löna
erar tillsammans, säger Daniel Perfect.
sig!
sig!
Många informella kontakter är tagna i
0624-10001
syfte att åstadkomma en politisk påverkan
0624-10001
på Skatteverket att ändra sitt beslut. Skrivwww.dina.se/vastra
info.vastra@dina.se
www.dina.se/vastra
info.vastra@dina.se
else är skickad till Finansministern och
Helen
Generaldirektören i Skatteverket där
ViLyckförsäkrar villan, hemmet, lantbruket, fritidshuset,
sele och Vilhelmina kommuner anslöt sig.
-Det blev en ny skrivelse med önskemål
att få träffa Generaldirektören i Stockholm,
uppger Perfect.
Nils-Bengt
Ulrica
Torbjörn
Jan
Nils-Bengt
Torbjörn

Välkommen!

Försäkringsbolaget med personligt
bemötande!

Jan

Ulrica

Stort engagemang
Mötet blev av och Karin Stierna, kommunalråd och ordförande i SUAB representerade Strömsunds kommun vid det mötet.
-Det finns många sakliga argument som
talar för att Skatteverket gör bäst i att behålla kontoret i Strömsund och de är nu
framförda i flera omgångar. Vi har också
fått landshövding Maggi Mikaelsson att
agera med regionalpolitiska argument.
Vad som gäller den hänsyn en statlig myndighet som Skatteverket måste ta. Just nu
känns det som vi har dragit i alla trådar för
att rädda verksamheten i Strömsund, säger
Daniel Perfect.
Om de inte snart ändrar sitt beslut kommer SUAB att fortsätta bearbeta Skatteverket under hösten.

Försäkringsbolaget med personligt
Helen

Mari

Peder

MOTOR & MARINTJÄNST
SKOG TRÄDGÅRD FRITID
www.motormarin.se Strömsund

Tommy
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Industri Fastigheter
Det är stor efterfrågan på lokaler inom
Industriområdet i Strömsund. Inget
oväntat anser delägarna som köpte fastigheterna för ett tiotal miljoner kronor
i december 2005.
-Egentligen köpte vi fastigheterna som
en form av självhjälp. Vi tog över för att
säkra det lokala näringslivet i kommunen.
Ge nya företag möjlighet att etablera sig
här och att de redan befintliga skulle känna
sig trygga. Vi ville inte se att fastigheterna
såldes till utomstående, för att plockas ner
och försvinna från orten. Det säger VD Bo
Ottosson på Industri Fastigheter.
Totala lokalytan är på 27.000 m² och i
det närmaste helt uthyrt. För närvarande är
det tolv företag som hyr och under hösten
kommer nästa in. Lokalerna är upprustade
och inrett enligt kundens önskan.
-Huvudparten av hyresgästerna är företag inom högteknologisk verkstadsindustri, plast och plåt. Men här finns också
Strömsunds Hälsan. Vi inreder varje lokal
efter önskemål. Nu finns ungefär 3.400 m²
outhyrt och det finns goda förutsättningar
att få hyresgäster. Lokalerna värms upp i
huvudsak från egen panncentral för fast
bränsle, uppger Ottosson.

Framgångsrika delägare
I december 2005 köpte sex företagare lokalerna från Norrvidden för ett tiotal miljoner kronor. Inför köpet var inte mer än
halva lokalytan uthyrd och det var hög
tid för nya krafter för att rädda industrilokalerna.
-Sedan vi tog över har det gått väldigt
bra. Vi har fått nya företag som flyttat hit
och etablerat sig. Och vi försöker ta väl
hand om våra gamla hyresgäster. En av
anledningarna att vi är så framgångsrika
är att vi är sex olika företagare. Vi kompletterar varandra. Vi har investerat och
rustat upp samtliga lokaler där företag har
etablerat sig. Upprustning av ytterligare
en lokal blir klar under hösten, berättar Bo
Ottosson.

VD Bo Ottosson visar ett uppsving på
industriområdet.

Mönstergill
-Vi har bestämt att det skall vara ett ”mönsterområde” och därför har vi investerat i
ombyggnader för drygt tre miljoner kronor. Vi är inte intresserade att ta ut någon
vinst utan det som blir över går tillbaka.
När vi får en ny hyresgäst ställer vi i ordning lokalerna efter deras önskemål, säger
Ottosson.
Nytt företag på plats är Svetz som jobbar

med plogar och skopor med mera och ägs
av Engcon, Mählers och Robert Gjersvold.
Stålteknik AB är ytterligare ett nytt företag
och i början av maj flyttade YIT in. Men
Ottosson poängterar att de ser inte bara till
att skaffa nya företag utan det viktigaste är
att sköta om dom som redan finns på plats.
-Vi står också till tjänst om någon har en
bra affärsidé och behöver hjälp att komma
igång, uppmanar han.

Transportbidrag
Den nya förordningen som gäller
transportbidrag är inte riktigt färdig
än. Den ligger som förslag och skall
godkännas av EU. Ett ekonomiskt
avgörande för inlandsföretagen.
Den nya förordningen om transportbidrag
innebär en förändring av zonindelning och
ersättningsnivå. Tidigare var landet indelat
i fyra zoner men nu kommer varje kommun ha egen zon. Vissa kommuner kommer att få en sänkning av bidraget medan
några som är belägna i den nordligaste
delen får en höjning, uppger Nutek.
Kommunerna Dorotea, Junsele och
Strömsund får en nivåsänkning för uttransportbidraget från tidigare 30-45 % till
30 % (fr o m 400 km och uppåt).
Regeringen har anmält ett utkast till
ändring av förordningen om regionalt
transportbidrag till EU-komissionen. Efter
godkännande gäller den nya förordningen
under perioden 2007-2013. Vart sjätte år
sker en översyn.

Förändringar
Först när kommissionen har godkänt
förslaget kan regeringen ta beslut om en
ändringsförordning. Innehållet innebär
följande förändringar.
-Lägsta vikt på 100 kg samt lägsta utbetalningsbelopp på 25.000 kronor är borttaget. Ett maxtak på 15 miljoner kronor per
bidragsmottagare och kalenderår är infört.
Ett maxtak för transporter av sågade trävaror är sänkt från tidigare 30.000 m³ till
28.000 samt att bidragszonerna är borttagna och ersatts av indelning av kommuner.
Tack vare den här förändringen kan transportbidraget bli en klar fördel för mindre
företag. För de som inte har så stora transportvolymer.
Balans genom transportbidrag
Avsikten med transportbidraget är att ge
viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste
länen har på grund av långa avstånd till
marknaden. Samt att stimulera till höjd

förädlingsgrad i området. Transportbidraget är ett regionalt företagsstöd som syftar
till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.
Transportbidrag får lämnas till fysiska
personer som bor i Sverige och juridiska
personer med verksamhet i Sverige. Den
som har betalat fraktkostnaden till transportören eller speditören ska ansöka om
bidraget.
Även företag som ligger utanför bidragsområdet kan i vissa fall ansöka om
transportbidrag. Exempelvis transporter
till legotillverkare i bidragsområdet eller
uttransporter av varor producerade inom
bidragsområdet.
För utförlig information gå in på
Regeringens och Nutecs hemsidor.
www.regeringen.se och www.nutec.se
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Välkommen till
ett hus fyllt med
möjligheter
www.autoverkstaden.com

aved
s
s
a
m
340:-

• Bilvård
• Biltillbehör
• Däckservice
TÅSJÖ
REAL ESTATE AB

0671-100 05
076-808 71 61

DÄCKSPECIALISTEN I EUROPA

Krossning av berg och grus med mobila krossverk

VI SERVAR OCH
REPARERAR ALLT!
Tel
Fax
Journr

0670-61 11 69
0670-108 00
070-219 99 39
070-326 72 85
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Förbättra likviditeten med
våra företagstjänster!

Fakturaköp
• Kapital frigörs snabbt och
likviditeten förbättras.
Betalt inom 24 timmar.
•
följer försäljningen
• Dina fordringar prioriteras
och din administration förenklas.
Kontakta oss redan idag!
Tfn: 08-20 99 13 • E-post: factoring.stockholm@resurs.se

www.resurs.se

Billigakuvert.se
Varje månad levererar vi över hundra
tusen kuvert med tryck från vårt tryckeri i Strömsund, informerar verksamhetschef Jens Karlsson.

Tryckeriet Billigakuvert.se går under samma företag som Visitkort.se men med olika
säljkanaler. Tack vare tryckeriets flexibilitet går det trycka både större och mindre
mängder. Nyligen investerades det i ytterligare en tryckmaskin för att klara efterfrågan. Med två tryckpressar klarar vi fem
kuvert per sekund och leveranserna går till
kunder över hela Sverige. Beställningar
av billiga kvalitetskuvert med firmatryck
växer och vissa perioder jobbar personalen
skift. Beställningarna görs övervägande
via Internet.
-Vi trycker och levererar en hel pall
kuvert i veckan, vilket motsvarar strax
över 100.000 kuvert i månaden. Kuverten
är svensktillverkade och miljömärkta.

En av våra styrkor är att vi kan
trycka mindre upplagor och
vara riktigt billiga redan vid
500 kuvert. Vi jobbar för snabba
leveranser och kunden har ofta
kuverten inom ett par dagar,
berättar Jens.
Utökar
I dagsläget har avdelningen Billigakuvert.se en heltidstjänst i
tryckeriet samt en för kundservice och design. Men nu är det
dags att utöka.
-För att utnyttja tryckeriets båda
pressar till fullo kommer vi att
behöva ytterligare en designer.
Kundunderlaget visar att vi har
konkurrenskraftiga priser och
det skall vi jobba vidare med,
framhåller Jens Karlsson.

billigakuvert.se
Daniel Persson och Jens Karlsson

Ditt lokala bevakningsföretag!
070-351 48 00

08-20 70 01
Järnvägsgatan 20
833 35 Strömsund

