AFFÄRSNYTT
Nr 4 Augusti 2011

Äventyrslysten
hemvändare
TÄVLING

Vinn500kr
Annorlunda praktikplats · Insamling för livet · Årets hockeymatch

Ledare
Elljusspåret skapar
bättre entreprenörsskap

Jag vet det så väl, men glömmer det
så ofta.
Det självklara jag påminns om när
jag inte rört mig på länge är att god fysisk hälsa ger bättre skärpa, ökad focus
och mental uthållighet. Allt det där som
gör tankar bättre och problemlösning
enklare. Jag upplever en otrolig skillnad
mellan att driva företag med dålig kondition eller i bättre fysiskt skick.
En bekant undrade för några år sen
om jag också gått på myten om att
man mår bättre psykiskt om man tränar. Stackare, han trodde verkligen inte
på det han fått höra. Den som provat
skillnaden vet hur stor den är. Att klara
ett varv eller två i ett elljusspår, eller att
komma igång med cyklingen mellan
Strömsund och Strand, alla har sina
egna vägar och sätt att skapa en bra

fysisk hälsa. Det är helt otroligt vilken
skillnad det gör även på det mentala
planet.
Det handlar ju inte om någon elitnivå, bara sunt förnuft. Äntligen är jag
där igen, där kilometer i elljusspåret
ger effekt på focus, skärpa, mental
ork och inte minst glädje och ett bättre humör. Det är ju så självklart, lite
sågspån under skorna ger ett bättre entreprenörsskap.

Redaktionen

Larm under hundralappen

Den fortsatta inbrottsvågen i Strömsund har fått mig att se över larm både
hemma och på våra kontor. Jag ville
hyra ett larm för under hundralappen i
månaden, det gick inte. Vi startar därför Larmhemma.se – trådlöst larm med
GSM uppringning till grannar och vänner. Dekaler och fasadskylt ingår, allt
för bara 95 kr i månaden (se annons
på sidan 13)
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Nästa nummer: September 2011

lokalbefolkningen.
Golfbanan, med bra läge, har också
lockat mycket folk. Med kort gångavstånd
och många campare som spelar blir banan
flitigt besökt.

Campingen
drar folk
Under juli månad redovisade Strömsunds Camping drygt 12.000 gästnätter.
Ungefär samma antal som i fjol. Detta
ger ringar på vattnet hos andra näringsidkare och köpmän på orten.
Håkan Sandberg på Turistbyrån berättar
om en positiv sommar.
-Vi har haft lika många gästnätter under

juli på Campingen som vi har antalet kommuninnevånare, 12.000. Det har inte funnits plats för ytterligare gäster. Juni visar
naturligtvis på lägre siffrorna, men ändå
3 % bättre än i fjol. Positivt är också att
vi haft en turistinformation på Hembygdsgården. Där är ett naturligt stopp och bra
ställe för information, uppger Sandberg.
Badet besöktes flitigt, övervägande av

Hur påverkas handeln
Görgen Åström på Sportringen uppger att
sommaren varit väldigt bra. Mycket norskar som i första hand köper kläder.
-Norskarna handlar ju väldigt billigt
i Sverige, man kan säga att de har 20 %
rabatt, på grund av kronans värde, uppger
han.
Hos Kerstin Holmberg på Skocentralen
har handeln varit kanon.
-Juli månad är alltid bra och riktigt bra
i sommar. Roligast är när kända ansikten,
långväga ifrån, dyker upp. De är här på
semester och passar på att handla. Dessa
kunder är oerhört tacksamma och nöjda
över servicen här. Dessutom tycker de det
är roligt med vårt breda sortiment, som
inte alls förekommer i stora butiker.
Summan av kardemumman visar, att turisterna är värdefulla för Strömsunds näringsliv.
Text och bild: Barbro Ericson

VI SÄLJER
JAKTRADIO FRÅN
ICOM!

VI REPARERAR
ÄVEN ER
GAMLA JAKTRADIO
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Annorlunda praktikplats
När Frida Nyholm och Madeleine Åhlstedt från Strömsund valde praktik under
gymnasietiden blev det på en rätt ovanlig plats. De sökte och fick komma till
Skansen.
Under två veckor i augusti har skolkompisarna Frida Nyholm och Madeleine Åhlstedt varit på Skansen och praktiserat. En
upplevelse som de kommer minnas mycket gott utav. Ett litet äventyr bland sälar,
apor och exotiska fåglar. Frida berättar om
deras innehållsrika praktik.
-Vi går båda på Åsbygdens naturbruksgymnasium och skall börja tredje året. Att
vi fick komma till Skansen var givetvis
extra spännande och intressant. Under två
veckor har jag jobbat med vattenlevande
djur, sälar, utter och minkar. Madeleine
var på den afrikanska delen där de har apor
och olika exotiska fåglar.
Vår uppgift var att sköta djurhållningen,
utfodring och städning. De djur jag skötte
var uppdelade på fem olika bassänger, och
en gång i veckan skulle de tömmas och
rengöras. När det var dags för utfodring,
två gånger per dag, använde jag elbil med
släp för att köra ut djupfryst fisk.
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Madeleine Åhlstedt.
-Både jag och Madeleine är jättenöjda
över praktiktiden. Vi har lärt oss så mycket
och alla som jobbade tillsammans med oss
var jättetrevliga och hjälpsamma. Väldigt
intressant att se när min handledare lärde
sälarna olika konster. Något som är stimulerande och roligt för djuren. Det har varit
lärorikt att få arbeta med dessa ovanliga
djur. Så när vi skulle åka hem var det riktigt vemodigt, kände både Frida och Madeleine. Två tjejer från Strömsund som fick
vara med om en annorlunda praktik på
Skansen.
Text: Barbro Ericson
Bild: Privat
Frida Nyholm.

Kaffetåren den bästa är..
Hos Maud och Grim Persson i Tullingsås
får man njuta av en härlig sommarfika.
Bland pelargonier och spetsgardiner i
ett 1800-talshus.
Under sommaren har de drivit ett sommarcafé på Grims farfars fars hemman i
Tullingsås. Den storslagna byggnaden är
från slutet av 1800-talet och uppfördes av
”Pe i Sögåla”. Efter flera års idogt arbete
har paret Maud och Grim rustat upp huset,
behållit alla gamla fönster och ursprungets fantastiska interiörer med spegeldörrar, kakelugn, kontoret med en gammal
skrivmaskin. Här finns, förutom köket och
hallen, både salar och kammare. I fönstren

står pelargonier och
spetsgardiner i antik stil.
Här har de två öppnat
sommarcafé.
-Vi tog över huset 2004 och året efter
började vi att renovera. Det har vi hållit
på med ända tills nu och än är inte allt genomgånget. Allt för att bevara det gamla.
Visserligen drogs vatten in på 40-talet och
köket blev moderniserat efter den tidens
mått, men i övrigt är allt som förr, berättar
Maud.
Under ett antal onsdagar i sommar har
huset fungerat som Café och gästerna har
kommit från både när och fjärran. Men tacka för de, när ryktet sprider sig om Mauds

Fr v Yngve Hedin, Maud Persson, Pia Gustavsson, Sofia Thelin, Maria och Kajsa Skoglund,
Jenny Thelin och Eva Thelin, Leo Brusewitz.
hembakade kaffebröd och tunnbröd.
-Jag driver det här mest för att det skall
hända något. Många har inriktat sig på att
göra ett besök här de kvällar som är öppet. Nästa år kommer jag att utöka med
Musikcafé. Det känns roligt att jobba med
de som folk uppskattar i all enkelhet, uppger Maud Persson.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson
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Insamling
förlivet
Under en vecka i sommar hölls Loppis
i Strands bygdegård. En tradition, men
som i år gav delar av intäkten till Barncancerfonden. Idén föddes hos Inger
Andersson efter att ett av hennes barnbarn drabbats av Leukemi.
Som vanligt var hela Strands bygdegård
belamrad med loppisprylar från privatpersoner. Det såldes fika, hembakat bröd och
tunnbrödsstutar. Inget ovanligt med det,
så har medlemmarna i Strands Bygdegårdsförening gjort under många år. Men
den här gången kom man överens om att
en viss procent av försäljningen skulle gå
till Barncancerfonden. Samt hela intäkten
från fikat. Dessutom fanns en sparbössa
där givmilda personer kunde ge en slant.
När loppis var över kunde Inger Andersson, som var initiativtagare, skicka nästan
10.000 kronor till den behjärtansvärda
Barncancerfonden. Inger berättar:
-När ett av våra barnbarn fick leukemi vid nyss fyllda tre år kändes det som

Fr v Monika Wiik,
Inger Andersson och
Camilla Svanström
hela tillvaron rasade samman. Man visste varken ut eller in i all förtvivlan. Då
kom tanken, jag måste göra något som
kan bli till hjälp för cancersjuka barn. Att
försöka få in pengar som ett bidrag till
Barncancerfonden. Vi vet ju hur mycket
cancerfonden hjälpt de drabbade på olika
sätt. Inte minst med bidrag till cancerforskningen. Och mycket av dessa pengar har
skänkts av föreningar och privatpersoner.
-Då föddes tanken. När vi har loppis i

byn nästa gång, kunna få en viss procent
av nettot som kunde gå till Barncancerfonden. Jag frågade de andra i bygdegårdsföreningen om de gick med på mitt
förslag. Alla var positivt inställda och i
sommar blev det som planerat. Och när
vi var klara och gjorde sammanräkningen
visade det sig att vi hade 9.520 kronor,
som oavkortat kunde skänkas till fonden.
Det kändes verkligen bra, framhåller hon.

Cancerfonden bekostar också leksaker till
sjukhusen.
Bra engagemang
Tack vare engagerade privatpersoner
och företag som sponsorer så blev det ett
mycket bra netto.
-Ja, med hjälp av alla tanter i omgivningen som ställde upp och bakade samt våra
sponsorer ICA Simonsons och Konsum
blev det en rejäl slant över. Därför kunde
alla pengar från fikat oavkortat gå till fonden.
Nu vill jag passa tillfället och tacka alla
som hjälpte till så vi kunde få ihop nästan
10.000 kronor till Barncancerfonden,
avslutar Inger Andersson Strand.
Text och bild: Barbro Ericson
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Ridsport på frammarsch

Strömsund
i

Strömsunds Ridklubb har 120 medlemmar och de flesta går på Ridskolan. Åldern varierar mellan 3 år upp till 60 år.
Och som en extra krydda ordnas olika
tävlingar på hemmaplan.

I mitten av augusti ordnade Ridklubben
en lokal- och regional dressyrtävling för
hästar. Ett 30-tal startande kom, förutom hemmaklubbens medlemmar, från
Sollefteå, Östersund, Bräcke, Timrå och
Ramsele. En tävling som börjar bli tradition. Caroline Karlsson är tävlingsledare
och hon berättar:
-Det här var tredje året vi ordnade
dressyrtävling. Och i år hade vi faktiskt tio
fler startande än i fjol, men jag hade nog
hoppats att det skulle ha varit fler. Det var
en fin tävling och de som kom var väldigt
nöjda. Vi hade fint väder och bra med publik. Tack vare våra generösa sponsorer och
annonsörer kunde vi dela ut fina hederspriser till alla som placerade sig. Utan den
hjälpen skulle vi inte ha råd att skaffa alla
dessa priser, så vi är verkligen tacksamma,
framför Caroline.

Camilla Hulkki på en vit springare.

Tävlingen bestod av tre klasser.
Lätt klass LB:2. Lätt klass LA:4 och Medelsvår Msv C:1.
-Våra egna tävlande gjorde bra ifrån
sig. De placerade sig i samtliga klasser.
Intresset att rida är stort i Strömsund och
åldersfördelningen är allt mellan 3 år, som
är ridlekis, upp till folk i 60-årsåldern,
säger Caroline Kalsson som är stallchef
och tävlingsledare.
Det var trevligt att se de vackra tävlingsekipagen där klädseln är strikt, allt enligt
reglementet. Domare för tävlingen var
Louise Sjöberg från Sollefteå.
Text och bild: Barbro Ericson

En av de tävlande, Maja Gahlin.

Tävla och Vinn!

Lös vår ordfläta och sänd in Ditt svar senast den 10/9. Vinnare presenteras i nästa nummer. Lycka till!

1:a pris: 500 kr
2-5:e pris: Trisslott
Sänd Ditt tävlingssvar till:
Affärsnytt Norr,
Järnvägsgatan 20,
833 35 Strömsund
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Vinnare från förra månadens tävling “Sommartävling”
500kr går till: Simon Bergström, Hammerdal
Namn:
Trisslotter får: Karin L. Jacobsson, Hoting, Elin Göransson,
Norråker, Gustav Olofsson, Norråker, Karolina Litzell, Hammerdal
Telefon:
och Maud Knutsson, Strömsund.
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1. Är turismen för Strömsunds kommun.
2. Tillverkas av senvuxna granar.
3. Hjälpte Göran till med i Kosovo.
4. Finns innanför väggarna på det
gamla huset i Tullingsås.
5. Strömsund anordnar för femte året i
rad detta för spelare i AIK.
6. Delade klubben ut till alla som
placerade sig.
7. Har städfirman utökat företaget med.
8. Där fick de sin praktik.
9. Här är bl.a. en av sponsorerna till
cancerfonden.
10. Här fanns det fullt med grejer som
var till försäljning.

I mitten av juli fick Strömsunds Vit och Kemtvätt ny ägare när Kristina Sundkvist med KS Städ utökade sin verksamhet. Vilket innebär
att idag har hon arbetstillfälle för nio kvinnor från orten.
Kristina Sundkvist drog igång städfirma
2007 och bland annat tack vare Rutavdraget så har efterfrågan på städhjälp ökat.
Ja nästan lavinartat, uppger hon. Att därtill
bli ägare av Strömsunds Vit och Kemtvätt
blev som ett komplement till hennes tidigare företag.
-Det var ingen brist på jobb med städfirman, men dygnet har ju 24 timmar så visst
gick det arbeta lite till, berättar Kristina
och skrattar. När jag hörde att Tvätten var
till salu kände jag att det passar alldeles
utmärkt att köra dessa företag parallellt.
Många gånger när jag åkt runt bland mina
kunder för att städa såg jag att både gardiner och mattor borde nog tvättas. Det
här blir alldeles perfekt. När det var klart
att Anna Backlund skulle göra sig av med
Tvätten, bestämdes att hon fortsätter jobba
kvar på timmar, berättar Kristina.

Full sysselsättning
I och med köpet anställde
Kristina tre av de som jobbat på Tvätten. En bra lösning för att behålla en god
erfarenhet i branschen. Det
blev Anna Backlund, som
inte ville fortsätta som egen
företagare, Pia Calming samt
Felisia Backlund som jobbar Fr vänster: Maria Jönsson, Anna Backlund, Pia Calmunder skolloven. Att det finns ing, Felisia Backlund, Elin Forsberg och Kristina Sundunderlag för att driva Tvätten kvist.
är Kristina övertygad om.
-Faktiskt, de gånger jag varit ute för att tas. Här kan vi i stort sett tvätta allt och
söka nya kunder, så har jag alltid haft med det vi inte klarar av tar vi till Östersund.
mig tvätt därifrån. Vi har många kunder Där finns en Kemtvätt som vi samarbetar
utspridda på olika orter och har ett stort med, uppger Kristina som upptäckt att allt
kontaktnät. När vi var i Junsele och stä- flera hushåll anlitar städfirman och därmed
dade för ett tag sedan fick vi bland annat kommer också jobb till Strömsunds Vit
med oss en kostym som skulle kemtvät- och Kemtvätt.
Text och bild: Barbro Ericson
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Helvig 78 år tänker gå i pension
Från början var loppis i Tullingsås något
som Månica Näslund drev. Men när hon
öppnade butiken JoJo i Strömsund blev det
mamman som tog vid och fortsatte med
verksamheten.
-Nu är det sista året jag driver loppis,
för nu ska jag trappa ner, berättar Helvig
som sprudlar av liv och gillar att umgås
med folk.
-Hittills har det varit bara roligt att ha
verksamheten vid liv. Man träffar många
trevliga människor och vi har gott om

utrymme. Hela ladugården har varit fylld
med alla möjliga grejer men nu har jag rea
på allt för att snabbt få bort så mycket som
möjligt.
-Att jag fortsatte när Månica slutade
var för det är roligt när något händer i byn.
Samtidigt som jag trivs att ha folk omkring
mig. Det har bara varit roligt genom åren,
men också jobbigt. Men nu lämnar jag jobbet och går i pension, säger Helvig Näslund.
Text och bild: Cathrine Ericson

På andra sidan disken vid Loppis i Tullingsås står Helvig Näslund och tar emot
sina kunder. Snart fyller hon 78 år och
är fortfarande i full fart. Men nu är det
sista året hon jobbar och tanken är att
varva ner.
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Tidigare år har eleverna åkt upp ett par
gånger för att träna ett par dagar och detta
har turligt nog infallit i samband med Skellefteå AIK,s hemmamatcher.
-Detta är en fantastisk och unik möjlighet som vi erbjuder våra elever och som
dessutom gör oss som skola än mer attraktiv, säger Heidi Sundelin, rektor på Hjalmar Strömerskolan.

Årets ishockeymatch i Strömsund
närmar sig
Den 6:e september spelar elitserielagen
Skellefteå AIK och Timrå IK match i
Dunderhallen.
Det är IFK Strömsund Hockey som arrangerar matchen och den är då en del av
Skellefteå AIK:s årliga Strömsundsläger.
-Det är nu femte året i rad som Skellefteå AIK lägger sitt försäsongsläger
i Strömsund, berättar Roger Eriksson,

12 • AFFÄRSNYTT NORR

styrelsemedlem i IFK Strömsund Hockey.
Roger Eriksson berättar också att Skellefteås läger & elitmatchen är en del i det
sponsoravtal som är upprättat mellan engcon & Skellefteå AIK.
I sponsoravtalet finns en del som bygger på att Engcons sponsring, skall ge en
del tillbaka till Strömsund och förutom
ett årligt försäsongsläger och en match
mot ett annat elitlag ingår möjligheten för
Hjalmar Strömerskolans hemortsalternativ
– ishockey, att ta del av Skellefteå AIK:s
hockeygymnasiums verksamhet.

Andra aktiviteter
Förutom ishockey ges Skellefteå AIK:s
trupp möjlighet att delta i diverse lokala
aktiviteter.
Bland dessa kan nämnas trollingfiske
på Vattudalen, golf på Näsvikens golfbana samt jaga tillsammans med Långåsens
jaktlag.
Jakten var för ifjol ett nytt inslag, vilket
gav stora rubriker i Aftonbladet då den tidigare Skellefteå-spelaren Yared Hagos, fystränaren Stefan Thomson samt naprapaten
Mattias Hallberg fick vara med då laget
fällde en björn.
Roger Eriksson berättar att det verkar
vara ett bra sug efter biljetter och att dessa
finns att köpa på Sportringen, Team Sportia i Strömsund eller via Ticnet
Med andra ord, har du inte redan en biljett, så skynda dig skaffa en.
Text: Cathrine Ericson
Bild: Privat
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Stavagran i Sikås
T v Anders Stjernström, Bertil Larsson och Pa Nadee. Eva Stjernström och Göte Jönsson saknas på bild.
Här tillverkas stolpar och slanor av senvuxen gran, så kallad stavagran, som
sedan bland annat används till ledstolpar, gärdsgård och grindar. Företaget
ägs och drivs av makarna Eva och Anders Stjernström i Sikås och kunderna
finns i Sverige, Norge och Schweiz.
-Idén till företaget uppstod när Eva
gjorde ett projektarbete på olika vinodlingar i Schweiz, Frankrike och Tyskland,
säger Anders och berättar vidare. Där såg
hon att man använde slanor och stolpar i
stor omfattning. Vi insåg då att det fanns
även andra användningsområden, och att
vi kunde ta till vara på och använda senvuxen gran ur Jämtländsk skog.

Granarna huggs
ner för hand ur
jämtländsk skog
Företaget startades år 2000 i byns
gamla mejerilokaler och idag är de fem
anställda. De levererar till både privatpersoner och företag i Sverige, Norge och
Schweiz. Leveranser går även till fiskeindustrin i Norge. Vidare har vi kunder som
behöver stavagran för att bygga hållbara
moskoselkåtor.
En ren naturprodukt
Granarna huggs ner för hand ur jämtländsk skog när de nått en ålder av 70-80 år.
Virket är då hållbart med god brythållfasthet som tål stora påfrestningar från
väder, vind, boskap och maskiner. Virket
impregneras inte och är helt giftfritt.
Text och bild: Cathrine Ericson
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pikétstyrkan. I mitt jobb har även ingått
att rekrytera och utbilda livvakter bland
annat till centrala statsledningen och kungahuset. Jag har ansvarat för de operativa
insatserna vid gripandet av massmördare.

Det var kul att göra TV men
jag jobbar helst i verkligheten
utan manus.

Den som int trivs hen jet va i olag, tycker Göran och Carola Bergström.

Äventyrslysten hemvändare
Göran Bergström känd som spaningsledare från TV programmet ”På rymmen” har levt ett minst sagt spännande
liv. När han berättar i en intervju om
allt han upplevt under sina år som polis
och livvakt så önskar man att han aldrig slutar prata. I sina berättelser tar
han oss med till olika delar av världen
där han blivit placerad att utbilda i
taktik, självskydd och skytte, skydda
ambassadörer och frita tillfångatagna.
Då sökte han spänning, idag söker han
lugn och ro och kvalitetstid med sin fru
Carola i Strömsund.
Göran och Carola bjöd in Affärsnytt till
sitt hem i Strömsund. De bor i en stuga
vackert belägen vid Vattudalen. Carola
kommer från Österrike och de träffades
på en strand på Cypern 1985. Hon jobbar

som flygvärdinna och han var vid tillfället dom träffades ute på sitt första uppdrag
för FN.
Göran är född och uppvuxen i Strömsund. Han sökte spänning tidigt i livet
och när det blev dags att göra lumpen så
var det Kustjägarskolan i Stockholm som
lockade mest tack vare dess tuffa utbildning. Senare började han jobba som befäl
på Kustjägarskolan och 1975 började han
studera på polishögskolan.
-Det var egentligen aldrig meningen att
jag skulle bli polis säger Göran. Det var en
kompis till mig som skulle på intervju på
polishögskolan och jag skulle bara följa
med som sällskap. Men de började även
intervjua mig och senare blev jag antagen
till skolan. Det var starten på poliskarriären. Jag har sedan jobbat både som patrullerande polis, åkt radiobil och tillhört

-Har även gjort jobb för TV där jag från
en början blev inhyrd att utbilda skådespelare till första Hamilton filmen. Jag skulle
visa hur man för sig med ett vapen och gör
sig mest trovärdig som polis på film. Jag
har utbildat kända namn som Mikael Persbrandt och Peter Haber. Någon tyckte sedan att jag även skulle funka ”framför” kameran så då blev det aktuellt att delta som
spaningsledare för TV programmet ”På
rymmen” som sändes mellan 1997-1999.
Därefter medverkade jag i ett program
som hette ”ögonvittnen” som visades på
kanal 5. Det var kul att göra TV men jag
jobbar helst i verkligheten utan manus.
Vidare på nya uppdrag
Berättelserna avlöser varandra och vi sitter som på nålar och lyssnar och försöker
hänga med på alla moment och spännande
upplösningar i Görans berättelser. Under
årens lopp har uppdragen avlöst varandra,
från militärutbildning, polis och livvakt,
skådespelare och jakt på terrormisstänkta
till eftersök av utländska u-båtar på svenskt farvatten.
Vid en händelse i Pristina Kosovo 2009
stod Göran inför liv eller död när han upptäckte en hemmagjord bomb utanför sitt
kontor. Han jobbade för tillfället i Kosovo
med att hjälpa till med statens integrering
till EU vilket inte uppskattades av alla.
-Jag var nära att sprängas i luften en
dag när jag upptäckte ett rykande paket
utanför kontoret. Jag tänkte, det här är
en bomb. Jag hann precis ropa till folk
i närheten att ta skydd och själv sprang
jag undan strax innan bomben small av.
Förutom den händelsen så har jag stått
inför döden 7-8 gånger. Jag blev bland
annat pistolhotad under ett uppdrag i Mozambique där vi skulle överlämna lösensumma vid ett gisslandrama. 1985 var jag
nära att bli ihjälkörd av en galen man med
lastbil när vi skulle bevaka en buffertzon
på Cypern.
Efter att ha levt ett liv fyllt av resor,
äventyr och spänning med både bra och
dåliga upplevelser så är livet i Strömsund
den bästa medicinen avslutar Göran Bergström.
Text och bild: Cathrine Ericson
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