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Reporter – ett härligt jobb

Affärsnytt Norr kom ut första
gången i maj 2007 och gick
då enbart till företagare.
Efter några nummer hörde
privatpersoner av sig och
undrade, varför får inte vi
tidningen. Idag skickas papperstidningen ut till samtliga
hushåll i kommunen. Dessutom har vi en välbesökt
hemsida.

Reporterkänslan

Att skriva om händelser är både spännande, roligt och intressant. Papperstidningen är en
del i nyhetsflödet men Hemsidan har blivit mycket uppskattad, på grund av ett brett nyhetsflöde som snabbt läggs ut. Sidan har mellan 35-40.000 besök per månad, vilket är väldigt bra.
Folk över hela landet hör av sig och berättar att de dagligen går in på tidningens Hemsida
för att se vad som händer i Strömsunds kommun. Många läsare är nöjda och glada, men så
har vi rötäggen.
Vi får in många kommentarer till olika reportage på Hemsidan, vilket givetvis belyser
läsarnas intresse. Men vissa kommentarer anser vi är direkta påhopp och kränkande. Människor döljer sig bakom signaturer och falska namn, de känner missnöje över vad som
skrivs, eller är missnöjda över andras kommentarer. Visst, det står öppet att tycka till om
vårt skrivande, det kan vi bortse från. Men när kommentarerna går över styr och är direkt
stötande för andra människor, då sätter vi stopp. De blir inte godkända av oss utan går till
papperskorgen. Man måste visa respekt och medmänsklighet för varandra, i det dagliga livet
och inte minst när det sätts på pränt!
Cathrine och jag vill slutligen tacka våra läsare i allmänhet och våra annonsörer i synnerhet
för ett fantastiskt år och önskar er alla:

God Jul och ett Gott Nytt År!
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“Nu kör vi!” säger Daniel Perfect och
Tage Liljeqvist, Nordplåt.
Foto: Cathrine Ericson
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Tack för det här året!
Vi vill tacka alla skogsägare som vi har fått förmånen att göra
affärer med under året. Vi ser fram emot nya samarbeten nästa
år. Hör av dig om du vill boka en träff för att få se din skog ur
ett Skogsvingeperspektiv. Du är varmt välkommen att kontakta
oss när du har frågor som rör din skog.

God Jul & Gott Nytt År!
Ingemar Andersson
Föllinge/Hammerdal, tel 0645-250 53

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar jag mina kunder &
vänner!

Roger Bergström
Ström/Fjällsjö/Hammerdal, tel 0670-168 15
Steiner Mårtensson
Hoting, tel 0671-71 52 54

www.scaskog.com

Vi utför reparationer
och service på alla
värmepumpsfabrikat.
En varm och fridfull
jul tillönskas alla
kunder och vänner!
hälsar Bengt, Johan och Håkan

Välkommen!

Revolutionerande metod

Jägmästare Johan Viklund vid SCA
Sundsvall har under ett års tid ingått i en
forskningsgrupp som jobbat vidare med
laserscanningen.
- Lantmäteriets produktion av en ny
nationell höjdmodell visar att laserdata kan
användas för skattningar av skogliga variabler. Skogsbruket har behov av att använda
en fjärranalysmetod för att bland annat
identifiera skog som skall gallras. Variabler
används också för att skatta volym och
grundyta. Under 2015 skall hela Sverige vara
scannat, uppger Viklund. 
Text och Foto: Barbro Ericson

Roger Bergström och Johan Viklund från SCA.

Skogsvingen

Tänk att man kan sitta vart som helst
och sköta det egna skogsbruket. SCA
har utifrån Lantmäteriets luftburna
scanning jobbat fram en informationsfilm ”Skogsvingen”. I november bjöd
SCA in ett 60-tal skogsägare till FH i
Strömsund för information.
Med Lantmäteriets flygscanning som
grund kan skogsägaren planera det egna
skogsbruket med enkla knapptryck på datorn. Där syns de olika bestånden och kan
utläsa gallringsbehov, skatta virkesvolymer
och grundytor, se fångstgropar, vägar och
diken. Bilderna är i 3-dimension och tagna
från ett flygplan.

Inbjudna skogsägare

Roger Bergström virkesköpare för SCA i
Strömsund bjöd in bygdens skogsägare till
informationskväll på Folkets Hus i Strömsund under november för att presentera det
senaste inom dagens teknik.
-Syftet är att visa hur man utifrån flygscanning kan hämta information om den
egna skogen från 3-D bilder. Utifrån scanningen gör man lätt en egen planering. En
metod som jag själv använder i jobbet som
virkesköpare, uppger Bergström.

www.blomyard.se
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GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR

önskas alla kunder,
nya som gamla.
Väl mött 2014!

önskas alla kunder
och vänner

Erik

Tel. 070-648 13 40

Peder & Pär Cromberger

073-839 75 58
070-648 13 40

Jul igen

God Jul & Gott Nytt År
Önskar

Familjen Cicek med personal

Bild från 2012 som visar välfyllda läktare.
Foto: Sten Strömgren

Vad vore väl en jul utan Hemvändarmatch i hockey kan man fråga sig.
Varje Juldag är det fyllda läktare och
spänd förväntan när Hemvändarna
möter IFK Strömsunds A-lag i Dunderhallen.

Här pratar vi om traditioner sedan årtionden och intresset bara växer. Vi pratar
om ett av de mest populära arrangemangen
under året.
På juldagen är det nedsläpp igen och med
säkerhet som tidigare år välfyllda läktare.
Publiken är varierande i både ålder och
kategori, från ortens yngsta hockeyspelare
till hemvändarnas föräldrar, släkt och vänner. 

Text: Cathrine Ericson

hemvÄndarematch
hemvÄndarematch
ii
strÖmsund
strÖmsund
IFK Strömsunds A-lag
- vs -

Hemvändarna

Dunderhallen,
Strömsund
Sponsorer:

IFK Strömsund Hockey
www.stromsundhockey.se
info@stromsundhockey.se

Tel. 0670 - 134 70

GodJul
önskar

Mats & Sune med
personal

Josefine Mikaelsson 12 år, har spelat pingis i tre år. Träning och bra ledarskap från pappa ledde till vinst
i Ås Masters.

Strömsunds BTK servar på hemmaplan igen
Strömsunds bordtennisklubb har
länge saknat tävlingar på hemmaplan,
något man nu ändrat på genom nya
krafttag.

Den 22 november spelades första hemmamatchen på många år i sporthallen.
Minskat intresse gjorde att Strömsunds
bordtennisklubb fått visa sina färdigheter på
andra orter under en längre tid. Nu tar klubben nya tag och hoppas kunna arrangera
Dundersmachen som en återkommande
breddtävling. Här spelar tjejer mot killar i
varierande åldrar beroende på hur man ligger till i statistiken.

Gunnar Abrahamsson, Daniel Mikaelsson och Daniel Wikström tränar Strömsunds pingisspelande barn och ungdomar
under veckorna och på helgerna är det oftast
match. Senast avgjordes Ås Masters i Ås,
där Daniel Mikaelssons dotter, Josefine tog
en förstaplats i sin grupp.
-Strömsund har inte haft en hemmamatch på åtta år. Nu siktar vi på att arrangera Dundersmashen en gång per år och
avsluta varje säsong med ett klubbmästerskap för barn, ungdomar och vuxna, säger
Mikaelsson.
Strömsunds BTK vill tacka alla som ställt
upp för klubben. 

Jul
Vill vi önska
alla våra
kunder
och vänner!

Text och foto: Cathrine Ericson
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önskar vi alla våra
kunder och anställda.
Väl mött 2015!
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önskar Mikael Jönsson
med personal

Ombud
0672-100 28

Norgevägen 1 | 83090 GÄDDEDE | Telefon: 0672-10024
www.ica.se/gransbua

Kerttu Hamwall, Marjan de Goede, Laila Sandqvist och Annelie Henning.

Julmarknad i Sikås
När årstiden är som mörkast då är det
skönt att vara inomhus och tillsammans göra hantverk till en äkta julmarknad. Så gör man i Sikås.
Laila Sandkvist Sikåsbo berättar att det
var för några år sedan som idén om en julmarknad kläcktes av Lena Johansson. Och
nu har de skridit till verket.
-Ja allt började med att Lena kom med
förslaget som vi vände och vred, så i höstas
bestämde vi att det var dags, berättar Laila
och fortsätter:
-Platsen för julmarknaden blev Hembygdsparken i Sikås. Normalt sett används
den lokalen mest under den varma delen
av året men vi ansåg att det är den perfekta
platsen.

Gick samman

Tre föreningar gick samman om arrangemanget. Sikås Byförening, Sikås Församlingshem och Sikås Parken.
-Vi bjöd in alla intresserade att delta
och sedan har vi under hösten träffats varje
vecka för att tillsammans skapa de alster
som skulle säljas på julmarknaden den 22
november.
Vi har arbetat med garn, luffarslöjd, decoupage, korttillverkning, lin, ljusstöpning
och mer därtill. Ute i stugorna har de som
inte varit sugna att hålla på med hantverk,
bakat, kokat knäck och fixat för att på så sätt
bidra till marknaden.
Det är så härligt i Sikås för har vi bara en
idé så är inget omöjligt att genomföra, framhåller Laila Sandkvist. 

Text: Barbro Ericson Foto: Erland Paulsson, Sikåsbulletinen
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Välkommen
att kontakta oss!

God Jul & Gott Nytt År
vill vi önska våra kunder & vänner

God Jul &
Gott Nytt år
önskar vi er alla!

STRÖMSUND

Peo 070-691 47 50 • Mikael 070-331 07 52

Strömsunds
Begravningsbyrå

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
alla kunder och vänner!

MUNKFLOHÖGEN 1260, FÖLLINGE | 0642-700 71 | 070-603 92 63

076-7649115 · cia8111@hotmail.com

nica med sonen Eliot 3 år kände för att få
komma hem till Strömsund igen.
-Min sambo Annica har sina rötter i
Renån och i somras när vi var på fritidsstället på Öhn kände vi att det är ju här vi vill
leva. Vi sa att inom två år skall vi ha flyttat
till Strömsund, det var målsättningen. Men
det blev faktiskt snabbare än så, säger han.

Polis med rätta kalibern

Ny Polis i Strömsund
Äntligen, en Polis till Strömsund som
inte är en ”flyttfågel”. Så säger en
glad närpolischef om Tomas Bergström som tillträdde tjänsten som
polis i kommunen den 17 november.

Att polisstationen i Strömsund är underbemannad har vi påtalat upprepade
gånger. Ledningen har slitit sitt hår i förtvivlan för att fylla vakanserna, men det har
blivit bara kortsiktigt. Poliser har kommit
men snart har de flyttat till andra platser.
Det här är ett glesbygdsproblem, uppger
närpolischef Göran Bergström och tillägger:
-Nu äntligen har vi fått tag på en person
som inte är någon ”flyttfågel”.

Hemmason som intar ställning

Strömsunds nya polistillskott är Tomas
Bergström som är född på orten och nu

närmast kommer från en tjänst i Härnösand.
Eftersom hans äldre bror Håkan utbildade
sig till polis så hängde Tomas på och det
är något han inte ångrar. Tomas har goda
vitsord om sig att vara en duktig polis med
brett kunnande. Att komma till Strömsund
har funnits i bakhuvudet en längre tid. Vi
träffar Tomas på hans första arbetsdag den
17 november på poliskontoret i Strömsund,
han berättar:
-Ja det var min bror som pushade på att
jag skulle bli polis och efter Polishögskolan
i Umeå som jag var klar med i november
2010 fick jag jobb i Härnösand. Jag kände
inte för att börja jobba på hemmaplan
direkt, men kanske i framtiden, berättar
Tomas.
För att göra en lång historia kort så var
det i somras som Tomas, hans sambo An-

Göran Bergström berättar att Björn Svanberg och han själv haft kontakt med Tomas
Bergström under en tid.
-Vi har brist på poliser och lessnat på
alla ”flyttfåglar”, som jag kallar de tillfälliga
poliser vi haft. Därför jobbade vi stenhårt att
få hit personal som var villig att bosätta sig
på orten. Det var många kontakter mellan
Tomas och oss, jag ringde hans chef för att
få veta hans arbetsområde. Det blev bara
goda vitsord. Här hade vi hittat en kille som
i stort sett kan allt. Han är kunnig inom
utredningar, mängdbrott och förhör med
barn. Vi hade hittat rätt kille, uppger en
mycket nöjd närpolischef.
Allt passade som handen i handsken.
Först fick Thomas Bergström polisjobbet,
samtidigt fick sambon Annica Zakrisson
jobb på Hotell Nordica. Sonen Eliot kom in
på förskolan. Och nu har familjen köpt hus
som de flyttar in i under februari nästa år.
Och polisen har fått förstärkning som så väl
behövs för glesbygdens trygghet. 
Text: Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

Daniel Perfect

Ännu ett lyft för Strömsund
Två verksamheter blir en större och
starkare aktör med Strömsund som
bas! Nu är det samlat under ett och
samma tak i Nordplåt Carmen AB.
Nordplåt köptes för en tid sedan av
Nya Plåtprodukter i Strömsund AB
(PPS). PPS ägs av Daniel Perfect,
Bridgnorth AB samt Eva och Per
Stjernström, Femper AB.

När Plåtprodukter i Strömsund AB som
tillverkade skorstenshuvar gick i konkurs
köptes verksamheten upp av Nya Plåtprodukter i Strömsund AB (PPS). Det
skedde i januari i år. Tillverkningen av skorstenshuvar körde igång i det nya företaget
och fyra av de tidigare anställda fick fortsatt
arbete. PPS marknad är främst Sverige och
Norge.
Under sommaren var det dags för PPS att
köpa Nordplåt. Daniel Perfect berättar:
- I mitten av augusti slutfördes affären
med den tidigare ägaren K-J Svedberg Invest AB. Nordplåt är ett stabilt företag som
grundades 1969 med tillverkning av stålkarmar till trädörrar samt renrum för sjukhus
och bioteknik företag. Vi insåg att Nordplåt
och PPS hade mycket att tjäna på att vara
en gemensam verksamhet istället för två
separata. Större organisation, större maskinpark och med en bredare marknad.

Under samma tak

Första dagarna i december var det dags
för PPS produktion att flytta in hos Nordplåt vid Abborrviken. En industrilokal på
6.000 m2, nymålat och uppstädat. De tunga
maskinerna från PPS krävde en rejäl lyftkran, trailerbil, traktor och kunnig personal.
-Maskinerna väger flera ton och är
tekniskt avancerade, därför har vi haft en

kille här från tillverkaren som säkerställt det
tekniska såväl före som efter flytten. När allt
är på plats kommer vi att ha en modern och
effektiv maskinpark som är väl anpassad för
vår tillverkning av, stålkarmar, renrum och
skorstenshuvar. Dessutom en kompetent och
flexibel personalstyrka som kan överlappa
när det blir toppar i jobben, uppger Perfect.

Pola Larsson säkrar lasten innan transport.

Friskt vågat

Här pratar vi om enorma investeringar
och den lokala produktionen är givetvis
väldigt beroende av att det byggs. Att satsa
stort i Norrlands inland är ett risktagande
med stora arbetsinsatser. All tillverkning är
orderbaserad så det finns inga lager.
-Vi vet att det krävs ett offensivt jobb med
att behålla befintliga kunder och att jaga
nya, framför allt i Norden. Ett uppdrag som
Nordplåt Carmens VD Tage Liljeqvist och
jag kommer ta ansvar för.
- Ja, det är inget självspelande piano direkt, avslutar Daniel Perfect med ett hjärtligt
skratt. 
Text och foto : Barbro Ericson
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Vi hjälper tomten att komma
fram detta året också...

Alf
070-309 35 85
Roger 070-222 12 74
Mikael 070-313 16 46
Delägare i Reaxcer

Här förgyller man tillvaron

Makarna Nils och Märt Louise Mårtensson

Elsa Edholm, Ingeborg Borglund och Leif Jonsson.

Närmast Vivi Eriksson, Eva Zakrisson och Lena Roos Ann Karlsson, Ann Christin Eriksson och Gun Jönsson.

De som bor på Åshamra i Hammerdal
har under årens lopp fått fina middagar, utflykter och trivsam inredning tack vare Åshamrafonden. Den
bildades 1996 efter önskemål från
anhöriga och anställda. Nu senast var
det Nobelmiddag.
I början av november var det fin middag med underhållning av Hasse Thor på
Åshamra. Det serverades en trerätters middag med vacker borddukning av blommor

och brutna servetter. Gästerna var finklädda
dagen till ära och man kände förväntan och
högtidlig stämning i luften. Och det är väl
meningen med arrangemanget, det blir en
extra guldkant på vardagen för de som behöver vård och omsorg.
Gun Jönsson är ordförande i fonden och
hon berättar att många av de 49 boende ser
fram emot ett avbrott i vardagen. Därför
kommer pengar från Åshamrafonden så väl
till användning.

-Vi brukar göra utflykter, pysslar tillsammans, vi bakar tunnbröd och spelar bingo
och har underhållning. Dessutom får de
paket till Jul. Och några år har vi haft Nobelmiddag med underhållning. Det är så
roligt att se hur de äldre lever upp lite extra
när det blir fråga om Nobelmiddagen, då tar
de på sig fina kläder och några damer kommer i hatt. För fondpengarna har vi också
köpt trevlig inredning och utemöbler.

Ideell verksamhet

I arbetsgruppen för Åshamrafonden ingår
ett antal frivilliga, med en styrelse och flera
övriga som ställer upp. Vid dagens middag
finns därför extra mycket hjälp i både köket
och vid dukningen och de fanns också med
vid förberedelserna dagen innan. Vid dagens
middag hjälper både ledig och pensionerad
personal den övriga personalen med bestyren. Allt arbete i fonden är ideellt och det är
förutsättningen.
I styrelsen sitter Gun Jönsson ordförande,
Ann Christin Eriksson sekreterare och Ann
Karlsson kassör, och de finns på plats.
-Pengarna till fonden betyder så mycket
för våra boende och vi gläds över varje krona
som kommer in. De är till stor hjälp för att
förgylla tillvaron för våra vårdtagare, uppger
de. Vill du ge ett bidrag sätt in en slant på
PG-nr 717328-9 Åshamrafonden. 
Text: Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

Tävling NR.6 2014
RÄKNA
PEPPARKAKSGUBBAR
Hur många pepparkaksgubbar,
lika gubben till vänster,
gömmer sig i denna tidning.
Gubben till vänster ska
räknas med i det
totala antalet!
Storleken på gubben kan variera!
JAG HAR HITTAT .................. ST GUBBAR
NAMN:..................................................................................................
ADRESS:............................................................................................
..........................................................................................................................
TELEFON:........................................................................................

Vinnare okt 2014:

1:A PRIS 500KR:
KERSTIN GRENHOLM, HÅXÅS
2:A -5:E PRIS TRISSLOTTER:
Karin Persson, Hammerdal
Kerstin Havsberger, Strömsund
Kurt Jonasson, Alavattnet
Ann-Britt Björkman, Hoting
RÄTT SVAR PÅ OKTOBERS FLÄTA:
SNÖGUBBE

Klipp ut din lösning och skicka till:
Affärsnytt Norr,
Grelsgårdsvägen 13,
833 35 Strömsund.
Senast den 1 februari behöver vi ert svar.

God Jul & Gott Nytt År

| Vi servar alla bilmärken.
| Vi utför 4-hjulsinställningar.

| Vi utför ultraljudstvätt
av injektorer och spridare, etc.

| Vi är AC-ackrediterade.

| Vi har Webasto-utbildad personal.

| Vi har lånebilar.

| Vi kalibrerar din Dräger alkotest.

| Vi är aukt. Fiat husbilsverkstad.

KONTO

Boka din
service
online!

Ansök om Folkes Bilservice Konto och dela upp betalningen räntefritt!

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Näsviken 100, 833 22 Strömsund
Tel. 0670-61 10 35, www.folkesbil.se
Följ oss på Facebook

