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Annonser

från lokala partier

Folkes Bil

Se annons på baksidan

Nattvandrare
Sid 4

Jorm runt

Sid 14

Sommaren når sitt slut och årets semester
finns endast i minnet och ditt fotoalbum.
Det vankas valtider och febril aktivitet
råder bland våra partier. Nu är det dags att
göra skillnad.
-Jag ska inte rösta, sa en vän till mig
nyligen. - Vad spelar det för roll vad jag
tycker? Inget kunde vara mer feltänkt i
dessa tider. Det är nu som du och jag kan
göra skillnad.
Ensam räknas vi inte, men i en demokrati
blir det skillnad och förändring om många
vill det. Den som inte varit med och valt
kan inte heller kritisera det som blev. Så
nu är det dags. Vill du ha förändring eller
låta bestå?
Våra partier annonserar i detta nummer av
Affärsnytt, passa på att läsa på inför Ditt
val.
Välkommen till Affärsnytt

Thomas Östensson

Thomas Östensson
Ansvarig Utgivare

Barbro Ericson

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

Cathrine Ericson

Reporter - Foto - Annonssälj
affarsnytt@visitkort.se

Affärsnytt och Visitkort
jobbar under samma
tak mot gemensamma mål

Johnna

Janina

Martin

Daniel

Marlene

Linnea

Lizette

Jens

Maria Persson
Grafiker
maria@visitkort.se

Henke

Micael Rislund
Grafiker
micke@visitkort.se

Boka din annons 0670-440 515
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Siam Market i Thailändsk stil
Sommai Roikaew flyttade från Thailand
1990 till Stockholm. 1997 gick flyttlasset till Strömsund där hon idag bor och
driver eget.
Att driva livsmedelsbutik är nytt för
Sommai men som egen företagare är hon
ingen nybörjare. I Thailand drev hon restaurang med flera anställda. Väl i Strömsund bildade hon familj och blev kvar. Hon
läste Svenska för invandrare på Hjalmar
Strömerskolan och idag talar hon riktigt
bra svenska.
På Siam Market på Ramselevägen
i Strömsund hittar vi allt som har med
Thaimat att göra. Från nudlar, soya, ris
och mycket annat som till exempel vårrullar för avhämtning färdiga att fritera.
Sommai´s dotter Nathalie hoppar in och
hjälper mamma i butiken vid behov nu
under sommarlovet, annars driver Sommai
företaget på egen hand.
Text och bild: Cathrine Ericson
Sommai Roikaew med dottern
Nathalie Svensson

BORRNING
BORRNING
BORRNING
ENERGI
ENERGI
ENERGI
& & &

VATTENBRUNNAR
VATTENBRUNNAR
VATTENBRUNNAR
0670-123 10
Bredgårdsgatan 2
833 35 Strömsund

Levererar
och monterar
Levererar
och monterar
Levererar
och monterar
NIBE värmepumpar
NIBE värmepumpar
NIBE värmepumpar

TINBAK
TINBAK
TINBAK

Kakuåsen
4716,
830
70 Hammerdal
4716,
830 70 Hammerdal
Kakuåsen
4716,Kakuåsen
830
70 Hammerdal
ENERGI
ENERGI
ENERGI
Mobil 010-250
05 00 •070-540
90 00 90 00
Mobil
010-250
05
05
00 •070-540
90 00 •070-540
Tel. 0644-410
23
Tel.
23Mobil 010-250
Tel. 0644-410
23 0644-410

AFFÄRSNYTT NORR • 3

alkohol redan vid 13-14 års ålder. Syftet
med boken är att stötta tonårsföräldrar att
tidigt rusta sin tonåring till att fatta egna
kloka beslut. I parlören hittar man även
fakta, argument och tips som gör det enklare att prata om alkohol hemma och
förhoppningsvis skjuta på alkoholdebuten, vilket innebär mindre risk för framtida missbruk. En sak är i alla fall säkertonåringar dricker mindre med hjälp av
föräldrarna.
Ladda ner Tonårsparlören eller beställ på
www.tonårsparlören.se

Katarina Olofsson, Carina Jansson, Mona Sehlin och Åse Ehnberg är fyra av dom
totalt 15 medlemmar i gruppen Nattvandrarna i Strömsund.

Nattvandrare
En kompis i samhället
Affärsnytt Norr var ute i samhället i
början av juli med gruppen Nattvandrarna i Strömsund för att se vilken inverkan de har på ungdomarna.
Jag följde med Katarina Olofsson och Åse
Ehnberg som är medlemmar i gruppen
Nattvandrarna i Strömsund ut på promenad genom samhället i början av Juli. Det
var torsdag kväll och Dundermarknaden
hade precis dragit igång. Vi träffades nere
på festivalområdet på Hembygdsgården i
Strömsund. På scenen spelade hårdrocksbandet Mustasch. Ett band som lockar ung
publik, där allt för många har alkohol i
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blodet. På rundvandringen träffade vi på
ungdomar, glada i hågen och ungdomar
som var något överförfriskade.
-Det är fantastiskt ändå, säger Åse,
ungdomarna tar hand om varandra om
någon skulle få i sig för mycket alkohol.
De överger inte varann. Och sen finns vi
nära till hands om det skulle behövas och
de flesta ungdomar har faktiskt sagt att de
tycker det är bra att vi finns som ett stöd
när de är ute och har roligt.
Tidig alkoholdebut
Enligt Tonårsparlören som ges ut av Nattvandrargruppen börjar ungdomar dricka

En Nattvandrare har inte rätt att beslagta
alkohol eller droger, ej heller omhänderta
någon annan. Men de är moraliskt pliktskyldiga att meddela polisen om de träffar
på personer som verkar minderåriga och
påverkade utom kontroll. En Nattvandrares främsta uppgift är annars att agera
som en stödperson i samhället för de unga,
en slags stödkompis. Gruppen uppskattas
av såväl polis, sociala myndigheter som
ungdomar och föräldrar. Men Strömsundsgruppen ser gärna att fler föräldrar ansluter
sig till nattvandring. Kontaktperson Åse
Ehnberg 0670-614290 eller 076-8049862.
Text och bild: Cathrine Ericson

Bland blommor och bin
För första året arrangerade Strömsunds trädgårdsförening en trädgårdsrunda i Strömsund och några byar omkring. En vandring mellan geologiska
trädgården och sex andra blomstrande
privata trädgårdar.
På Näsviken hos Barbro Backlund, en av
föreningens medlemmar som bjudit in till
visit, får bilderna tala sitt tydliga språk. En
vandring i strålande sol, bland både blommor, bin och mycket annat.
Trädgårdsrundan arrangeras av Strömsunds trädgårdsförening, med närmare
50 medlemmar. Utan tvekan blev ny-

modigheten uppskattad med runt 100
besökare och ända från Hammarstrand och
Östersund. Sex medlemmar visade sina
trädgårdar på lite olika håll i samhället och
byar omkring:
Hos Kerstin Eriksson på Strömsvägen.
Ros Marie Rova, Pumphusgatan. Harriet
Persson, Norra Strandvägen. Moa Cromberger och Leo Brusewitz, Öhn. Margareta
och Tim Honn, Granvägen. Viviann och
Anders Fabricius, Ulriksfors samt Barbro
Backlund Wilsongränd Näsviken.
Barbro berättar att varje år utökar hon
trädgården och då bli det gräsmattan som
får stryka på foten.

-Jag älskar att jobba med blommor och
stenarrangemang. Det är spännande för det
är så föränderligt. Varje år har jag grävt
bort en bit av gräsmattan så nu har jag en
trädgård nästan över hela tomten. Jag hör
att trädgårdsrundan var uppskattad och eftersom det var vårt första år och det blev
lyckat så ska vi nog återkomma nästa år
igen, utlovar Barbro Backlund.
Vi kan tillägga att det är Strömsunds
trädgårdsföreningen som sköter den geologiska trädgården vid Hjalmar Strömerskolan.
Text och bild: Cathrine Ericson
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TV-Profilen i ny profil
Företaget TV-Profilen flyttade in i nyrenoverade lokaler 21 juli på Strömsvägen
i Strömsund.
Efter konkursen av Bilhuset stod lokalerna
på Strömsvägen tomma och till försäljning.
Ägaren för TV-Profilen Lars Svensson behövde inte mycket tid på sig att fundera för
att komma fram till att han behövde köpa
lokalerna för att hamna i ett bättre läge
med sitt företag.
Den 21 juli var det så dags för invigning
av nya lokalerna för TV-Profilen i Strömsund. Detta firades av vänner och kunder.
Flytten har bara inneburit fördelar. I nya
butiken är det överskådligt, öppet och ljust,
jämfört med tidigare lokaler på Bredgårdsgatan med vinklar och vrår. En annan
stor fördel är att det nu finns utrymme för
parkering utanför butiken, något som tidigare varit ett stort problem.
I sortimentet idag ingår förutom TV, datorer och kontorsmaterial även fotoutrustning. Något som TV-Profilen kommer att

satsa mer på i framtiden.
2004 blev Lars ägare av TV-Profilen i
Strömsund och 2006 utsågs han till Strömsunds företagarprofil för god service och
vänligt bemötande. Och inte minst för
företagets breda kompetens.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Fartfyllt på Västerkälen
Att köra Cross är en fartfylld och spännande sport som lockar både flickor och
pojkar. Åldrarna är från fyra år och uppåt.

Evan Roos är aktiv i Strömsunds
Crossklubb och har varit engagerad i många år. Sonen Pontus 15 år, har kört cross
sedan han var knappt fyra år och fortfarande finns intresset för sporten. Trots
Västerkälsbanans dåliga förhållanden så är
medlemsantalet relativt stort.
-Visst finns det intresse och vi har mellan 100 till 120 medlemmar och många
gånger handlar det helt enkelt om engagemang från föräldrarna.
Däribland några småflickor i åldrarna
4-7 år, men även en 13-årig tjej som just
skaffat cross. De brukar annars vara intresserade fram tills de är i 10-årsåldern.
Vårt dilemma är att på våren ligger snön
kvar långt in i maj. Och då har andra delar av Sverige haft snöfritt i flera månader.
Vi tappar därför viktig träning i början
av säsongen. Dessutom har banan blivit
sliten och nerkörd så nu har vi fått bidrag
och skall rusta upp den inför nästa säsong,
berättar Evan.
Men trots dåliga förhållanden, så har
flera åkare klarat sig riktigt bra i tävlingssammanhang. På tävlingar som körts, förutom på hemmaplan, i Sollefteå, Njurunda
och Söderhamn, för att nämna några.
-När vi var i Sollefteå och tävlade i fjol
ropade speakern ut i högtalarna att åkarna
från Strömsund borde få en applåd. De
hade bara haft en timmas träning innan
tävlingen och laget som vann hade kört 50
timmar.
Vi har också ett samarbete med Vattudalsskolan där eleverna under fria val vill
testa att köra cross. Då finns vi med och
hjälper till, bland annat med lånehojar.
Förutom KM så har vi varje år arrangerat Mitt Cupen, en stor tävling där deltagarna kommer från hela Norrland. I år
blev den inte av eftersom banan inte höll
kvalitetsmässigt. Men nästa år då skall
den vara upprustad och vi tar nya tag igen,
lovar Evan Roos.
Text: Cathrine Ericson
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Bild: Privat

Max ett erbjudande per hushåll. Giltig tom 15/09-10 eller så långt lagret räcker hos Granngården i Strömsund. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
© Severa Pet Foods AB, 08-630 73 00, info@severa.se, www.severa.se eller www.eukanuba.se
När jag lämnar min e-postadress godkänner jag samtidigt att Severa Pet Foods skickar mig
information och erbjudanden via e-post. Jag kan när som helst avregistrera mig från maillistan.

OBS. Glöm ej att det är jakt. Vi har performance foder.
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Väl genomförd Dressyrtävling
Maria Lehoff på ridskolans häst Black
Jack vid dressyrtävlingen i Strömsund den
14 augusti.
För andra året arrangerades dressyrtävling i Strömsund med ekipage från
hela länet. En tävling där domaren gav
beröm för ett väl genomfört arrangemang.
Caroline Karlsson är stallchef vid ridskolan och hon berättar om en lyckad
tävling, som blev uppskattad av både tävlande, domare och publik.
-Det är andra året vi har en riktig
dressyrtävling. I fjol fick vi planen iordningställd och därför kan vi arrangera tävlingar. Vi hade 20 starter med ekipage från
hela länet som tävlade i fyra olika klasser,
från lätt till medelsvår B. Dagen var jättelyckad och vi fick mycket beröm, inte
minst av domaren som ansåg att vi genomförde en väl arrangerad tävling, säger
Caroline och tillägger:
Eftersom vi fick ekonomiskt stöd
från flera sponsorer kunde vi arrangera
dressyrtävlingen. Och de vill vi verkligen
tacka för.
Text: Cathrine Ericson
Bild: Sofie Marklund
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“Störtsjön” fisketävling

Roland Svensson, en av arrangörerna, berättar
att allt har fungerat perfekt. Samma sak hörs från
deltagarna. ”Det här var ju jätteroligt” och någon
annan sa “en jätteskön fisketävling”.
Fisket som pågick hela dygnet, en helg senare
delen av juli, lockade ett 70-tal tävlande samt
ungefär lika många åskådare och gäster. Under
lördagskvällen serverades middag på Valhall för
ett hundratal personer och hela dygnet fanns bemanning vid kolbullepannan. Med en summering av helgen var den fantastisk. Strålande sol,
glada människor, ett bra netto till kassan, men
sådär med fisket. Och nu är det bara ett år till
nästa succétävling i Ringvattnet.
Text: Cathrine Ericson

Här lurar nog gäddan i vassen. Ett av de 22 tävlingslagen.
Fjolårets succé i Ringvattnet med 24-timmars
gäddfiske upprepades i år. Men med dubbla
antalet tävlande lag. Hela helgen blev en enda
stor solskenshistoria.
Det är idel glada ansikten vid 24-timmars
gäddfisketävling i Ringvattnet. Ett fiske där 22
lag ställde upp och fick fiska antingen från land
eller från båt. I år fanns möjlighet att fiska i tio
olika sjöar inom byns fiskevårdsområde. Ett
samarrangemang mellan fiskevårdsområdesföreningen och skoterklubben. Och nettot går
oavkortat till fiskevårdande åtgärder och upprustning av skoterleder.
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Vinnande lag kom från Borås och bestod av Carina, Lasse och Jocke. Prisutdelare Lars Näslund
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TEAM FOLKES BIL placerade sig som nummer åtta i
lagtävlingen med tiden 55.40. I laget ingick Maurits Book,
Robin Norsten, Fredrik Roos, Simon Lundmark och Ante
Gahlin. Saknas på bild: Bengt Blom.
Norrmännen dominerade årets Jorm
runt. Stafettävling med sexmannalag
och Superstar.
Lördagen den 7 augusti bjöd Jormvattnet
in till den årliga tävlingen av Jorm runt.
I strålande solsken tävlade totalt 20 sexmannalag i Stafetten som innefattade:
Cykel 4 km, löpning 1 km, simning 150
m, löpning 3 km, rodd 1 km och löpning
3 km. 15 personer tävlade i Superstar där
man betar av alla etapperna själv. Norrmännen dominerade tävlingen och tog
hem både pallplats och vandringspris. Efter tävlingen öppnade mat och pubserveringen på Jormstugan där det sedan blev
dans till Mix covers.
Text och bild: Cathrine Ericson
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LAG TEAMIS slutade på en 15:e plats med tiden 1.02.22.
I laget ingick Axel Waldermarsson, Christer Eriksson, Moa Eriksson, Anders Pålsson, Carina Pålsson och Victor Engvall som fick
specialpris som yngsta deltagare i tävlingen.
Se fler bilder från tävlingen på
www.affarsnyttnorr.se under fliken
Vimmelbilder.

Maria och Tommy är två ambitiösa
eldsjälar som kompletterar varandra bra
och som snabbt fann sin plats i Strömsund.
De är båda väldigt spontana och sociala.
De har ideér och drömmar. Och de kan inte
förstå att vi Strömsundsbor inte inser hur bra
vi har det här. Visst är det bra när friskt blod
kommer till orten och påminner oss som
redan bor här att uppskatta det som finns.
-Det handlar om livskvalité och att göra
verklighet av sina drömmar säger Maria.
-Your dreams come true in Norrland,
avslutar Tommy.
Text och bild: Cathrine Ericson

Kunden kan antingen ta med sig eget motiv eller så ritar Maria efter önskemål innan
det är dags att lägga sig under nålen. Tommy får ibland agera försökskanin när Maria
är i tatuerartagen.

Gaddad för livet
Maria och Tommy Lövgren packade
och flyttade med familjen till Norrland från Södertälje. Släkt och vänner
trodde att de blivit galna, var på långsemester och snart skulle komma på bättre tankar och flytta hem igen. Men så
blev det inte. Den första september gör
Maria verklighet av sin dröm och öppnar tatueringsstudio på Lövbergavägen
i Strömsund i nyrenoverade lokaler.
-Det gäller att leva livet fullt ut och göra
verklighet av sina drömmar, säger Maria.
Vi sökte livskvalité, något vi inte hade i
Södertälje där vi bodde tidigare, men som
vi fann i Strömsund. 2007 bestämde vi oss
för att flytta. Släkt och vänner trodde att vi
bara skulle iväg på en längre semesterresa
och att vi snart skulle flytta hem till södra
Sverige igen. Men så blev det inte.
Familjen Lövgren som består av två
vuxna och tre barn kom att stortrivas i
Strömsund. Barnen går i skolan och Tommy vikarierar som föreståndare på föräldrakooperativet i Hallviken. Men han tar
sig ändå tid att hjälpa Maria renovera det
som ska bli en tatueringsstudio. Maria har
alltid haft en konstnärlig ådra och nu tar
hon steget fullt ut och blir egen företagare
som tatuerare.
Har man gjort en tatuering vill man
alltid ha fler. Man hinner inte mer än hem
från tatueraren förrän man börjar spåna på
nästa motiv. Och för många är tatueringar

ett sätt att uttrycka sig på. De kan också
vara gjorda vid ett visst skede i livet som
man senare vill påminna sig om. Eller så
är det barnens namn som man vill bära
med sig på kroppen. Förr gjorde man Vikingar, Tribals och drakar. Numera börjar
old School och ankare att komma tillbaka,
även Japansk konst är stort nu. För övrigt
funkar vad som helst då tiderna är ganska
trendlösa just nu. Och nej, det är inte bara
sjöfarare och fängelsekunder som tatuerar
sig. Det råder förstås delade meningar om
det men idag är det mer accepterat att ha
bläck på huden, oavsett kön och ålder.
Övning ger färdighet
Konst är något som har legat Maria varmt
om hjärtat hela livet. Hon har tidigare ritat och målat mycket och senare övergått
till tatueringar och drömmen om en egen
tatueringsstudio uppstod efterhand. Något
som skulle visa sig inte ligga allt för långt
in i framtiden. För fyra år sedan bestämde
hon sig för att köpa en tatueringsmaskin
och testade lite på skinnbitar och efter
ett tag fick maken Tommy ställa upp som
försökskanin innan hon började ta emot
kunder i hemmet i Strömsund.
Verksamheten växte och till slut uppstod tanken på att förverkliga drömmen
om en tatueringsstudio. Den första september går drömmen över i verklighet då
Maria slår upp portarna till Hellroad Tattoo
& Design på Lövbergavägen i Strömsund.
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