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Bland det bästa jag visste som
barn var när mamma och jag öppnade ugnsluckan till vedspisen,
la ett vedträ tvärs över och satte
fötterna där för att värma oss.
Vi satt tätt intill varandra och sa inte ett
ord. Men milde min tid vad det var skönt.
Vilken gemenskap!
Ingen radio. Ingen TV. Ingen dator.
Allt man hörde var väggklockan som
tickade och slog vid hel- och halvtimma.
Man behövde inget överflöd. Man hade
allt ändå. Den stora kärleken och den

värme som kom från spisen, men mest
kärleken från mamma. Trots att hon inte
sa ett ord. Det behövdes inte. Vi hade
varandra och det var det viktigaste.
Pappa var i skogen och jobbade och låg
i koja hela veckorna. Han kom hem på
lördagseftermiddagen och den känslan
var också något alldeles speciell.
Trygghet är att vara tillsammans, man
behöver inte använda tusen ord eller ha
överflöd av pengar. Tystnaden räcker gott
om den är fylld av kärlek.
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Det är ett härligt och sammansvetsat
gäng, både passiva och aktiva medlemmar i skoterklubben, vi träffar i
Strömsund. Den äldre generationen
som startade klubben för 40 år sedan
har massor av historier att berätta.
På den tiden genomgick man
som medlem bland annat en
kunskapsutbildning till fjälls
med övernattning i tält och
snöbivack i -30oC. Då är man
hängiven skoterlivet.

Den “äldre” generationen:
Rolf Waldemarsson, Tage Waldemarsson,
Reidar Svensson och Olle Sjödin.
Den “yngre” generationen:
Börje Forsberg, Douglas Forsberg,
Jerker Olausson, Sture Eliasson
och Anton Olofsson.

Men omgivningen delade
inte skoteråkarnas glädje. De
tyckte att skotrar var högljudda
vidunder som tog bort allt vad
lugn och ro hette. Men däremot var de villiga att använda
skoterspåren till att åka skidor
och promenera i.
Det skrevs om skoterfolket
i media som ett svärjande,
bensindoftande och bullrande släkte. Folk körde kors
och tvärs inne i samhället.
Björn Hjortling som var polis på den
tiden förde på förslag att man skulle starta
en skoterklubb i Strömsund och utbilda
sig i lagar och allemansrätt gällande
skoteråkning för att få lite mer ordning
i kaoset som omgivningen upplevde det
vara.
- Om man talade om för folk att man
hade skoter så skakade de bara på huvet
och gick. Vi ansågs vara riktiga busar utan
några som helst begrepp om trafikvett,
säger Olle Sjödin som höll i den frivilliga förarbevisutbildningen som idag
är obligatorisk. Den uppgiften har nu
Anders Hoffman axlat.
Klubben bildades den 5 oktober 1972
med Olle Sjödin som ordförande de första
fem åren. Då med åtta medlemmar.
Dessa var Olle Sjödin, Rolf Eriksson,
Reidar Svensson, Berth Jonsson, K G
Eriksson, Erik Nilsson, Rolf Waldemarsson och Tage Waldemarsson. Strax efteråt
anslöt sig även Björn Hjortling till gruppen.
Klubben höll då till på Näsviken i en av
SCA’s baracker som senare blev en skoterverkstad. Idag har klubben nära
650 medlemmar med Jerker Olausson
som ordförande.
En aktiv klubb

brakfest för alla medlemmar, där de äldre
deltog och berättade hur det var att starta
upp en skoterklubb i Strömsund trots
mycket motstånd.
Kvällen bjöd på god mat och underhållning av Duo Comix i glada vänners lag.
- Vi är oerhört glada för att vi fick delta i
40 års firandet på Strömsunds MC klubb,
säger Rolf och de andra instämmer.
Det är jätteroligt att få uppskattning för
de år man ägnat och jobbat för skoteråkarnas bästa. Något som man inte är
van vid trots att man jobbat ideellt under
många år i olika projekt.
Douglas Forsberg visar stolt upp den Polaris som ska lottas ut. Vinnaren presenteras vid “Värst på Flon” i februari.

- 1970 rustade klubben upp en stuga som
de kallar Styggråk-Köja ovanför Öjarn.
Dit gick många turer med hela skoterfamiljer. Man hade grillaftnar, rebusar,
bingo och pimpeltävlingar, säger Rolf
Waldemarsson som tog över som ordförande efter Olle Sjödin.
Vi tog även på oss att trampa banan
hela vägen från Strömsund upp till Gärdnäs när Prinsloppet på långfärdsskridskor
skulle gå av stapeln, på den tiden var jag
banchef, säger Rolf Waldemarsson.
- Det minns jag, säger Reidar Svensson
och skrattar, jag körde då en Ski-doo med
8 hk av 61- års modell och det gick tre
remmar innan vi var klar. Skotern har jag
kvar och den fungerar än idag, men är
finare i lacken nu tycker jag. Den gör jag
mig aldrig av med.
Idag drivs klubben av den yngre generationen bestående av Jerker Olausson,
Douglas Forsberg och Anton Olofsson för
att nämna några.
Allt arbete är ideellt och klubbens syfte

är att hålla leder körbara och ordna med
diverse utflykter och lotterier för att hålla
klubben vid liv. Bland annat ”Värst på
Flon” , ett arrangemang som ordnas i februari vid Fångtjärn med veteranskotertävling, lotteri, kolbullar och fikaförsäljning.
I år lottar man ut en ny Polaris till ett
värde av 86.000 kr som Hagström Design
från Hammerdal piffat till lite extra med
dekaler jubileumet till ära. Vinnaren utses
i februari på ”värst på Flon”
- Vi ber att få passa på att tacka de företag
som ställer upp och sponsrar oss med
skoterbränsle så att vi kan sladda och hålla
lederna körbara säger Douglas Forsberg.
Utan dem skulle inte verksamheten
fungera fullt ut.
- Något man återinfört i klubben är
möjligheten för nya medlemmar att ta
körkort på skoter. Efterfrågan har varit
stor och från och med 2012 kan vi erbjuda
den tjänsten lokalt, säger Douglas.
40 år firades på Strömsunds MC
I november slog man till med en rejäl

De herrar som startade klubben och som
la grunden för en framtida fungerande
verksamhet skryter över hur den yngre
generationen fört traditioner och ansvaret
vidare på ett mycket bra sätt.
En hel del har förändrats under 40 års
tid med nyare maskiner och mer bekvämligheter men en sak har de gemensamt
med de yngre. De kommer aldrig sluta åka
skoter. 
Text & Foto: Cathrine Ericson

Handbollstjejer
mot nya mål
Strömsunds A-flickor, födda 199697 går vidare i handbolls-USM. Efter
steg-två uttagningen i Sollefteå den
17 november, står det klart att IFK
Strömsund och Härnösand ska
representera Jämtland-Västernorrland i nästa uttagning.
Därmed är man bland de 64 bästa handbollslagen i Sverige i den här årskullen.
Strömsundsflickorna mötte Gimonäs och
Sollefteå i två tuffa matcher, som båda
resulterade i vinst för Strömsund.
- Kanske gör vi våra två bästa matcher
någonsin när vi som bäst behövde dem,
säger en strålande glad Anna Backman,
en av tränarna för gruppen. Anna berättar
att många av flickorna har flitigt tränat
handboll i tio år och att framgångarna
inte har varit så många ännu.
Därför är det extra roligt för tjejerna att
de faktiskt gått vidare i USM. Det visar
att hårt arbete lönar sig och att även lag
från små orter, där träningsförutsättnin-
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garna kan se annorlunda ut än på större
orter, faktiskt kan platsa.
Handboll som specialidrott
- Tjejerna tränar tre pass på kvällstid och
dessutom ingår flera av dem i den grupp
som har handboll som specialidrott på
Hjalmar Strömerskolan. Där får dessa
ytterligare en träningsmöjlighet.
Specialidrottsmöjligheten är ny för i år,
men kommer förstås att erbjudas årskullarna framåt också. Det ser Anna Backman som positivt för hela handbollssektionen.
- Var nästa USM-uttagning kommer
att ligga och vilka lag tjejerna får möta där
är ännu inte klart. Men klart är i alla fall
att i början av februari väntar en längre
handbollsresa för Strömsundsspelarna.
- Nya utmaningar och nya erfarenheter
är alltid spännande och jättekul, avslutar
Anna Backman.
Text: Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

Snickare av rätta virket

Det är vinter och kylan biter i skinnet.
Men det avskräcker inte snickarna
Andreas Olsson och Stefan Larsson.
De jobbar i ur och skur och inget är
omöjligt.
När man träffar på så positiva och kunniga hantverkare blir man faktiskt riktigt
glad. Ingenting är omöjligt och allt de gör
är med precision och engagemang.
En rätt så kall vinterdag träffar vi dem
på ett jobb. De håller på att bygga en
farstukvist och här har de verkligen fått
klura ut lämpliga lösningar.
Nu tar vi det här från grunden, de får
berätta om företaget och sysslorna:
- Det här jobbet fick vi för någon vecka
sedan, att bygga en farstukvist till en
stuga. Ägaren ville genast få jobbet utfört.
Vi vet ju att det blir lite extra jobbigt när
det är kallt och snö.
Här var vi också tvungna att plana ut
marken för att kunna bygga. Marken var
frusen och vi fick lägga värmemattor för
att överhuvudtaget klara av att gräva bort
massan. Men när det väl var gjort så flyter
det på som normalt. Vi ska nog vara klara
på utsatt tid, uppger Andreas Olsson, och
fortsätter:
- Vi har mycket jobb främst ute i byarna
och uppdragen varierar. Från att bygga
större maskinhallar till badrum, altanoch farstukvistar och byte av kök för att
nämna något.
Jobb har vi alltid haft och när det är lite
lugnare spikar vi ihop friggebodar, förrådsbyggnader och utedass som ofta görs
på beställning.

Nöjda kunder
Ägaren av huset som snickarna jobbar hos
nu är mer än nöjd.

- För det första är det roligt att höra hur
positiva de är. Ingenting är omöjligt och
svårigheterna anser de är till för att lösas.
Stefan och Andreas är noggranna och
oerhört duktiga, snickare man verkligen
kan rekommendera. De är av rätta virket
med andra ord.

Text & Foto: Barbro Ericson

Det var för två år sedan som Stefan och
Andreas gick samman som kompanjoner
och bildade aktiebolag. Tidigare drev
Stefan eget och hade Andreas som
anställd.
- Vi har alltid jobbat bra ihop och trivs
ihop och därför såg vi fördelarna med att
köra firman tillsammans, uppger Stefan
Larsson.
AffarsnyttNorr.se
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Hemvändarmatchen

- populär juldagstradition
i Strömsund
På juldagen är det dags igen - hemvändarmatchen i ishockey har anor
sedan årtionden tillbaks och den tycks
aldrig vika i popularitet.

hemvändare som kommer men några
namn som nämns är Fredrik Hetta, Tobbe
& Kristian Falk, Ante Jönsson, Bob
Sannemo, Erik Broman.

- Detta är en av våra mest populära
arrangemang säger Sten Strömgren, ordförande i IFK Strömsund Hockey
och fortsätter:
- Matchen brukar locka mellan 3-400
personer och det är en otrolig bredd på
publiken som innehåller allt från småsyskon, släkt, föräldrar, far & morföräldrar
samt naturligtvis vänner till alla hemvändare som kommer och spelar mot årets
A-lag, säger Sten Strömgren.

Normalt brukar hemvändarna vara en svår
nöt för A-laget, men årets match kan bli
tuffare än vanligt då Strömsund gjort en
fantastisk säsong så här långt.
Laget är i tabelltoppen och de ser ut att
få kvala till All-tvåan om det fortsätter i
samma takt efter juluppehållet.

Vid tidpunkten för tryckningen av denna
tidning är det inte helt klart med vilka
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- Ja, laget har gjort en fantastisk insats
och trots en något för liten ordinarie
trupp, har de presterat något helt otroligt,
avslutar Sten Strömgren.
Text & Foto: IFK Strömsund/Sten Strömgren

till ekonom.
Jag och familjen flydde ur landet och
kom så till Sverige. Skulle jag få ett jobb
visste jag att då gällde att snabbt lära sig
språket.
Utbildningen gick bra och ett tag
funderade jag på att läsa till sjuksköterska. Men av en händelse fick jag börja
praktisera på ekonomiavdelningen på
kommunen.
När praktiken var över gick det en tid
men så blev jag tillfrågad av ekonomichefen om jag kunde tänka mig att söka
jobb hos dem eftersom de behövde en
ekonom.
Jag lämnade in en ansökan och den 19
november fick jag anställning. Och nu är
allt så bra, uppger Leila med ett varmt
skratt.

Leila Ismailova flydde kriget i Tjetjenien och fann lyckan i Strömsund.
Nu arbetar hon på Strömsunds kommun och trivs mycket bra med tillvaron.

Leila Ismailova flydde kriget i Tjetjenien och fann lyckan i Strömsund.
Hon är en person som sprudlar av
glädje och trygghet. När hon fick
arbete blev hennes tillvaro fulländad.
För några år sedan skrev vi på Affärsnytt
Norr om Leila som kom som flykting från
det krigshärjade Tjetjenien. Hon var hos
oss på tidningen några veckor på praktik.
Givetvis blev det språkförbistring
eftersom hon bara kunde ett fåtal ord på
svenska, men hon skulle få en inblick i det

svenska arbetslivet. Hon hade krigets fasor
i färskt minne och hennes ögon var ledsna.
Idag är hon en helt annan person med
ögon som tindrar som stjärnor.
Viktigt att lära sig språket
Jag träffar Leila Ismailova på ekonomiavdelningen på Strömsunds kommun.
Hon berättar:
- När jag kom till Strömsund började
jag läsa på SFI (Svenska för invandrare)
därefter blev det Komvux. Innan kriget
bröt ut i Tjetjenien hade jag utbildat mig

Fullbordad lycka
Leila har en familj med två flickor som
går i skola. Flickorna pratar i stort sett
flytande svenska.
Familjens vänkrets är stor och de känner
att de anpassat sig i samhället och är
accepterade som nya medborgare.

- Vi trivs väldigt bra i Strömsund,
många vänner och fantastiska arbetskamrater. Visst längtar jag efter mina
föräldrar många gånger men vi håller
kontakt nästan dagligen via telefon
eller Skype.
Att bo i ett fritt land och få känna
trygghet är en lycka utan gränser,
framhåller Leila Ismailova som flydde
krigets fasor. 
Text & Foto: Barbro Ericson
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Årets julmarknadssuccé i Strands Bygdegård borgar för en fortsättning nästa år.

Stämningsfull julmarknad
i Strands Bygdegård
Välkommen till julmarknad i
Strand. En marknad med värme,
stämning och tradition samt
massor av hantverk och fika
med mjukstut.

Folk såg ut att trivas bland alla
hemgjorda alster och naturligtvis blev
det en efterlängtad fika.
Hembakat tunnbörd med skinka
och massor av annat fikabröd.

Carina Svanström och Staffan
Jonsson är de två som drog igång
marknadsdagen i Strands bygdegård.
En lyckad tillställning där folk ”stod
och hängde på låset”.
Här möttes man av en varm och
härlig miljö som gav försmak av julen.
Här fanns utställare med egentillverkade produkter av hög kvalitet.
Ja folk strömmade som sagt till och
det var kö både här och där. Givetvis gick arrangörerna omkring och
smålog och kände att de jobbat för
något riktigt bra, som gick hem hos
besökarna.

Uppmärksammade utställare
En av utställarna som fick mycket
uppmärksamhet var Peter Örjeheim
som visade upp sina fina knivar. Han
är fyrfaldig Svensk mästare inom
knivmakeri och trefaldig Nordisk
mästare; ett hantverk som är imponerande. Imponerande var också
fotoutställningen av Lars Nilsson.
Carina och Staffan, med god hjälp
från familj, vänner och bekanta, hade
verkligen lyckats med en julmarknad
som var värd namnet. 
Text & Foto: Barbro Ericson

Många blev imponerade av Lars Nilssons fotoutställning.
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Våningen

- Strömsunds nya restaurang
Gabriella och Einar Ehnberg arrenderar restaurangen på Grand Hotell
med ägarna Einar Roos och Mattias
Liljefjälls fulla förtroende.
Här serveras hemlagat och äkta paret
Ehnberg har efter invigningen 3 december haft fler gäster än de vågat hoppas
på under första veckan. En flygande start
med andra ord.
De är unga och driftiga med många
idéer på lager för ett lyckat koncept.
Vällagad husmanskost
- Måndag till fredag
serveras två rätter
husmanskost lagat från
grunden, säger Gabriella
som är alldeles sprallig
av framgångarna under
första veckan de haft
öppet.
Menyn kommer ha
stor variation för att falla
så många som möjligt i
smaken.
Succé redan första
veckan
Gästerna har köat ända
ner från bottenvåningen
och upp till restaurangen, de har ätit så Einar
har fått jobba febrilt i
köket för att mätta deras
hungriga magar.
- Under dessa fem dagar har vi servat

Einar Roos och Mattias Liljefjäll lyckönskade paret Ehnberg till deras företagssatsning.

nära 500 gäster.
Det är helt otroligt vilken vecka
det har varit.
De har uppskattat maten så
pass så de har till
och med kommit
in i köket för att
ta Einar i hand
för att tacka för
maten.
- Vi har bara
hört positiva
reaktioner från folk som tycker det är

roligt att det startat en ny restaurang i
Strömsund och att det är ett perfekt ställe
för företag att ha representationsluncher
och middagar på med anslutning till
konferenslokaler.
Visioner för framtiden
- Vi har en del visioner för framtiden
men vi kommer ta det bit för bit och inte
avslöja allt nu, säger Gabriella och ser
hemlighetsfull ut. Det här är bara början.
Man räknar med att anställa fler personer i takt med att verksamheten utökas
men i nuläget klarar paret Ehnberg biffen
galant på egen hand. 

Text & Foto: Cathrine Ericson
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Stötte samman i Paris
När representanter från
ICA-handlarna i Sverige
var på kongress i Paris,
besökte de världens största
Livsmedelsmässa. Helt
plötsligt sammanstrålar två
företagare med anknytning
till Strömsund i det enorma
vimlet.
Det var i oktober som LarsArne Högberg, med rötter i
Strömsund, som arbetar för
ICA-handlarnas förbund och
ICA-handlare i Storuman,
åkte till Paris på en kongress med andra
representanter från Sverige.
Under vistelsen skulle de besöka världens
största livsmedelsmässa SIAL.
På denna enorma mässa var det endast
fem svenska företag representerade.
Där i allt vimmel stöter Lars-Arne ihop
med Christin Svensson från Hammerdal,
som driver Jämtlands Tunnbrödsbageri.
Hon fanns på plats i samarbete med
UM-Lax i Lycksele och Christin bjöd på
tunnbröd från det egna bageriet. Chansen
att träffa på någon från ”hemtrakterna” är
väl lika stor som att hitta en knappnål i
en höstack. Denna mässa är faktiskt den
största livsmedelsmässan i hela världen.

tid till nya och större lokaler i
Hammerdal.
Företaget gjorde namnbyte till
Jämtlands Tunnbrödsbageri och
har idag en kundkrets över hela
landet.
Det här var ett skrivtips från en
trogen läsare. Ett stort tack för
det trevliga uppslaget!
Text: Barbro Ericson

Handplockad köpman
Lars-Arne kommer som sagt från Strömsund och jobbade ett antal år på Simonsons men blev ”handplockad” för att ta
över ICA-affären i Storuman.
Den affären har genom åren med
Lars-Arnes förtjänst blomstrat och är
en vida känd och uppskattat butik.
Christin Svensson som tog över tunnbrödsbageri i Strömsund flyttade efter en
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Plåtslageriet lever vidare

Frippe bedriver verksamhet i Järlebrants Plåtslageris gamla lokaler.

Tack vare Fredrik ”Frippe” Andersson fortsätter verksamheten i tidigare
Järlebrants plåtslageri i Strömsund.
Men nu under namnet Frippes Plåt
och Svets AB.
Att jobba med plåtprodukter, svetsa,
skruva och forma har Fredrik Andersson,
eller Frippe som han kallas, jobbat med i
flera år. Han har bland annat varit anställd
hos PPS - Plåtprodukter i Strömsund
men tog så småningom steget ut och blev
egen företagare.

Brett kundunderlag
- Jag hade en längre tid haft tankar på
att vilja ta vid när Bo Järlebrant gick i
pension. Och så blev det. I höst startade
jag Frippes Plåt och Svets AB och driver
verksamheten i samma lokaler på Näsvägen, berättar han och fortsätter:
- Visst finns det underlag för att driva
den här typen av företag i Strömsund.
Det behövs någon som kan utföra ett
plåt- och svetsjobb på beställning.
Uppdragen varierar
Hit kommer folk med alla möjliga önskemål och vissa har egna ritningar för att
visa hur de vill ha det. Specialbeställningar
på plåtjobb till hus, både inne och ute.
- Ja jag kan nog göra det mesta som
kunden kräver. Jag har dessutom mycket
legojobb till olika firmor. Jag trivs med
jobbet och visst får jag höra att jag behövs,
uppger Frippe och skrattar.
I lokalerna finns en hel uppsättning av
olika maskiner, och givetvis är de flesta
datastyrda. Man kan bara konstatera att
här behövs inga stora åthävor för att klara
det tunga jobbet.
Text & Foto: Barbro Ericson
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Bakom sig har han lämnat USA där
han bott under sina vuxna år. Lämnat
ekonomisk kris och missbruk. Idag
lever han i vad han kallar frihet med
sin MC och efter vägarna skapas minnen. Murphy har under 3 års tid med
start i Florida befunnit sig på resande
fot som journalist och sett ett antal
länder på färden men han pratar sig
varm om en plats, Strömsund.
Föret är sämre än vanligt i dessa norrländska
trakter och särskilt för en motorcykel med
sidovagn utan dubbdäck.

När Murphy passerar Östersund i slutet av
November och åker norrut så upptäcker han
att han inte har fäste på grund av extrem
halka. Han når
Hammerdal och
plötsligt känns allt
hopplöst. Frusen,
trött och allmänt
less på grund av
överraskningen
med vägskicket
bestämmer han
sig för att stanna
en natt innan han
beger sig vidare
mot Strömsund
nästa dag.
Natten i Hammerdal spenderar
han ute på ett liggunderlag i ett tvåmannatält med tankar som, vad håller jag på
med? Hur ska jag orka fortsätta när allt går
emot? Väl i Strömsund är han slutkörd och
behöver vila och det är nu det hela tar en ny
vändning.
Robert Murphy eller ”Murph” som han
kallas hade svårt att slita sig från Strömsund
med alla bekvämligheter för att bege sig mot
nästa etapp.
I Strömsund får han kontakt med Åke Johansson som erbjuder honom en varm säng
att krypa ner i på Strömsunds MC.
På Ollanders vulk ställer man upp och
dubbar däcken åt honom.
På ICA försåg man honom med internet
så han kunde ringa sin mamma via Skype.
Salong Christina ordnade med en behövlig klippning.
Affärsnytt Norr och Visitkort skänkte
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Robert Murpy, Åke Johansson och Simon Landberg.

förstoringar på
många av de
fina bilder han
tagit under sin
resa som han
sedan signerade
och gav bort till
de som ställt
upp för honom.
För att slippa ligga på bar backe med
enbart ett tält som skydd mot kylan skänktes ett renskinn av Robert Gjersvold VD
på företaget Svetz och sambon Eleonor.

Mekaniker Hansa Olsén hjälpte till att få
motorcykeln i fungerande skick efter ett
haveri i fjädring och ett oljeläckage.
Murph har givetvis bara positivt att
säga om Strömsund som plats och dess
innevånare och han tackar ödmjukast för all
den hjälp han fått för att kunna åka vidare.
Nästa utmaning blir när han möter ännu
mer kyla och ännu mindre dagsljus ju längre
norrut han kommer. Men det är det som är
hela grejen.
-Det vore ingen utmaning att till exempel

Cecilia Blom Eriksson och sonen Isac fick signera Murphys sidovagn till minne av Isacs far som gick bort i cancer förra året.

Robert Gjersvold, Svetz, med sambon Eleonor.

allvar och jag bestämde mig då för att ta in
på ett rehabiliteringshem. Det var en fruktansvärd tid, säger Murph och biter ihop när
han tänker tillbaka på hur han levde då.
Nu väntade ett liv utan överflöd av
pengar, som fördärvar enligt honom, utan
alkohol och istället fokusera framåt och
bryta dåliga mönster.
Idag äger han en MC med tillbyggd sidovagn. Två kameror och en dator. Ett spritkök
som han värmer sin dagliga soppa på, en
reservdunk och några hygienartiklar.

åka bil eller flyg till varmare breddgrader
och ligga på en sandstrand med fickorna
fulla av pengar. Jag har varit egen företagare
inom byggbranschen. Jag hade orimligt
mycket pengar, men jag drack upp varenda
dollar och förlorade allt som var av värde i
pengar räknat.
Mitt hem togs ifrån mig och jag stod
nästan på bar backe. En vän ringde mig en
morgon och frågade om jag inte fått nog
av mitt dåliga leverne och det var hennes
telefonsamtal som blev min räddning.
Hon fick mig att vakna upp ur ruset på

Ride away cancer
Murph har flera syften
med sin resa. Han vill
förändra sitt liv men
även andras. Tillsammans med en vän
från USA driver han
projektet ”Ride away
cancer” där de erbjuder cancerdrabbade och
ibland även anhöriga på
en kul upplevelse med
en åktur i sidovagnen
och sen signera den med
sitt namn.
Isac Blom Eriksson
12 år från Strömsund
miste sin far i cancer
för ungefär ett år sedan.
Saknaden är enorm både
för honom och hans mamma Cecilia. De har
fått erfara vad det innebär att fortsätta sina
liv utan en viktig del av familjen.

Cecilia blev rörd till tårar när vi på Affärsnytt ringde upp henne och berättade
att vi kontaktat TV4 som skulle komma
till Strömsund för en TV-intervju, och att
hennes son skulle få bekanta sig med Murph
och sedan få signera sidovagnen på motorcykeln efter en åktur. Inslaget sändes sedan
på TV4 och Isac gick som på moln efter det.
En journalist på hugget
Under en heldag åkte jag och Murph runt
och fotade i Strömsunds ytterområde, som
journalist och fotograf hade han en del tips
att ge och vi fick till en
hel del bra bilder.
När vi beslutat att
avbryta fotograferingen
på grund av avsaknaden
av dagsljus får vi se två
brandbilar på Strömsunds bron på utryckning.
Vi bestämde att ta
rygg på dem för att se
vad som stod på. Strax
bortanför muråsrakan
i södergående riktning
stannar brandbilarna och
vi strax bakom.
En bil hade krockat
med en älg som låg död
i diket. Tack och lov var
föraren oskadd. Murph
hade tidigare sagt att han ville se älg och nu
fick han se en på nära håll.
Jul i Ryssland
I skrivande stund befinner sig Murph i
Umeå och är på väg mot Alta i Norge. Julen
planerar han att fira i Moskva efter att ha
kört genom Finland. Han har lovat att
återvända till Strömsund igen och vi väntar
med spänning på att få höra hur det har gått.
Om han kunnat fullfölja resan mot sitt
mål och hur förhållandena efter vägen artat
sig, har han fortsatt tälta i minusgrader eller
är det fler som förbarmat sig över honom
och erbjudit honom uppehälle med samma
service som han upplevt i Strömsund.
För er som vill följa med på
resan via datorn så är adressen
www.wherethehellismurph.com 
AffarsnyttNorr.se
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med full utrustning.
På sommaren utökas styrkan och vi
brukar vara runt åtta. Nu har vi under en
tid varit i Umeåtrakten och haft jobb på
kraftverk. Det har varit mycket svetsjobb
och vi är utbildade licenssvetsare.
Vi är också anlitade i gruvor där de kör
med stora dumprar och jobbar med andra
tunga fordon. Den mesta sysselsättningen
sköter vi ute på fältet men ibland, som nu,
har vi tagit in grävmaskinen till verkstaden.

Fredrik Persson har ett tungt, men stimulerande arbete.

Fredrik Persson i Strömsund upptäckte att det fanns en marknad för
montörer av tunga maskiner. Därför
startade han företag inom branschen
och idag anlitas han bland annat i
gruvor och kraftverk där maskinerna
är gigantiska.
Företagandet i Strömsund måste man
anse vara av mycket varierande karaktär,
men det mest gigantiska kan man finna
hos Fredrik Persson, 32 år.
Vi träffar honom en lördagsmorgon i
verkstaden där en stor grävare som river
stubb i skogen står uppställd för reparation.
Flitigt anlitad
Han ser ut att ha båda fötterna på jorden.
En lugn och sansad kille som blivit flitigt
efterfrågad just på grund av hans upplägg med service och reparation av tunga
maskiner. Fredrik får berätta:
- Jag har som anställd skruvat i maskiner under många år, men kände för att
starta eget vilket jag också gjorde. 2011
bildade jag aktiebolag och vintertid är vi
tre anställda. Företaget har tre servicebilar

Finns det jobb?
- Ja huvva, uppger Fredrik spontant. Det
finns mycket att göra när man är flexibel.
Våra stora arbetsområden är ju skogs- och
entreprenadmaskiner.
Det rör sig om Rottne-maskiner,
Tiger Cat-skogsmaskiner och service åt
Nylunds Maskiner. Sedan gäller att ta
jobb även om de inte är på hemmaplan.
Vårt nordligaste uppdrag hade vi i
Aitik gruvdrift längst uppe i Norrbotten,
avslutar Fredrik Persson med företaget
TMG – Service AB i Strömsund.

AffarsnyttNorr.se
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Vinnare i ordflätan, nr.5
Första pris:

Karolina Litzell, Hammerdal

500 kr

1:a pris:
:
2-5:e pris

Trisslotter:

Irene Perman, Stornäset
Hilma Holter, Klövsand
Ulf Fransson, Gällö
Asta Pedersén, Hammerdal

Trisslott

Obs!
Denna
pepparkaksgubbe
räknas inte!

Räkna pepparkaksgubbarna!
I detta nummer av Affärsnytt Norr har vi spridit
ut ett antal pepparkaksgubbar. Räkna ihop
antalet och skicka in ditt svar till oss.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
klipp ut och skicka in ditt svar till:

Affärsnytt Norr, Grelsgårdsvägen 13. 833 35 Strömsund.
Senast den 5 februari 2013 behöver vi ert svar. Lycka till!
namn:
telefon:
antal pepparkaksgubbar:

Och ett tack till våra sponsorer och besökare.
Tack vare er kan vi bedriva vår verksamhet!
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