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Några rader från Landshövdingen
Jämtlands län är ett riktigt företagarlän. Det märks inte minst i de norra
delarna av länet där det finns många framgångsrika företag. Just nu
upplever företagen en stark högkonjunktur och Jämtlands län är det län
som har den högsta konjunkturen i Sverige. I Norrlandsfondens konjunkturbarometer som nyligen presenterats får länet det högsta värdet
som uppmätts sedan mätningarna började i slutet av 80-talet. Särskilt
roligt är det att nyföretagandet är stort och att många kvinnor startar
företag. Satsningarna på entreprenörskap i skolan är också en viktig
investering i Jämtlands läns framtid.

Maggi Mikaelsson
Landshövding

Bild: Privat

Något nytt på gång
Med vår tidning Affärsnytt Norr har vi
för avsikt att lyfta fram ett näringsliv i
tillväxt. Lyfta fram och låta omgivningen se att det finns förutsättningar att
leva och bo i glesbygd. Tack vare kreativa personer som skapar sysselsättning.
Vi har med vår tidning, som kommer ut
en gång i månaden med start i maj 2007,
belyst näringslivet i Strömsund, Föllinge,
Junsele och Dorotea. Tidningen har gått till
samtliga företag inom dessa områden men
också legat ute på platser där folk i allmänhet haft tillgång till den. Tidningen har blivit väldigt uppskattad, och inte minst bland
allmänheten. Vi har fått massor med rosor
för en fin och trevlig tidning, med önskemål att den även bör gå till hushållen.
Därför delar vi ut decembernumret av Affärsnytt Norr till samtliga hushåll inom
Strömsunds tätort samt byar i närområdet.
Det blir ett specialnummer.

Producerad av:
Visitkort.se
Järnvägsgatan 20 833 35 Strömsund
0670-440 510 affarsnytt@visitkort.se
Upplaga: 5000 st
Affärsnytt Norr innehar utgivningsbevis. Registrerat för F-skatt, moms och reklamskatt.

Att vi lyckats så bra är bland annat tack
vare Er annonsörer som gett oss möjlighet
att utvecklas. Därför kan vi ge ut en bra
och uppskattad produkt. Beröm har vi fått
från många läsare som uppskattar vårt sätt
att gå ut i skrift. Där vi på ett bra sätt belyser glesbygdens företagande. Vi skriver helt
opolitiskt, enkelt och lättläst. Framför allt
visar vi tilltro och respekt för våra medmänniskor.
Tanken var från början att Affärsnytt Norr
bara skulle komma ut som ett enklare informationsblad. Men genom ett stort erkännande och stöttning från våra företagare
och läsekrets i övrigt blev vår blygsamma
start en uppskattad tidning.
Nu vill vi på Affärsnytt Norr tacka för året
som gått och tillönska alla våra läsare

Barbro Ericson

Reporter - Foto
affarsnytt@visitkort.se

Thomas Östensson
Ansvarig Utgivare / VD
thomas@visitkort.se

Ett Gott Nytt År!

Thomas Östensson
Nästa nummer: Januari 2008
Omslagsbild: Marie Simonsson
med företaget IBC sid 4

Maria Persson
Grafiker
maria@visitkort.se
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Guldstjärna till Rid i Jorm
Årets Serviceföretag i Strömsunds kommun är utsett. Det
prestigefyllda priset gick till Elin
Eriksson och Ola Sundquist Rid
i Jorm. Harry Jonsson Hoting
Turist fick utmärkelsen Årets
Serviceperson.

vi 10 nybyggda dubbelrum med
dusch och toalett samt konferensutrymmen. Vi jobbar för att våra
gäster skall trivas och ofta ordnar
vi med någon rolig uteaktivitet.
Antingen en skoterutflyt eller en
ridtur. När vi rider i fjällen har
vi packhästar som bär all proviKandidaterna för årets servicepant och gästernas grejor. Vi lagar
erson och årets serviceföretag
riktig mat över öppen eld och när
är nominerade av allmänheten.
det är dygnsturer övernattar vi
Guldstjärnan är ett arrangemang
i tält och kåta. I höstas invigde
av föreningen Fördel Jämtland
vi vårt lilla gårdskapell med vigtillsammans med länets komsel av ett brudpar från Blåsjön,
muner. Utmärkelsen tilldelas den
berättar Elin.
person eller företag som på ett
När det är högsäsong hos Rid i
särskilt förtjänstfullt sätt visat
Jorm har Elin och Ola två anställhög servicegrad och ett vänligt
da.
bemötande. Årets Guldstjärna arVarför tror du att just ni fick
rangerades för fjärde året i rad.
utmärkelsen Guldstjärnan?
Fr v. Kommunalrådet Karin Stierna, Ola Sundquist och
Vid en lunchträff i oktober på Ho-Jag vet inte riktigt, säger Elin
Elin Eriksson.
tel Nordica i Strömsund fick Elin
försiktigt men tillägger.
Eriksson och Ola Sundquist Rid i Jorm ta företag i Strömsunds kommun och nu var
-Vi trivs ju verkligen med det vi gör och
emot priset, Årets Serviceföretag. Kom- det dags för utmärkelsen Årets Service- det känner nog gästerna av, avslutar Elin
munalrådet Karin Stierna överlämnade företag.
Eriksson.
ett diplom med juryns motivering samt en
- Turridning är ju väldigt uppskattat och
tallrik i glas.
mycket tack vare den sagolika natur som
Harry Jonsson, Årets Serviceperson, hade vi har. Sommar och höst är en underbar
inte tid att komma till ceremonin för att tid här, men också vinterhalvåret, berättar
hämta priset. Han var nämligen ute på bil- Elin.
bärgning, vilket tyder på att han alltid sätDet byggs nya hus och gamla hus byggs
ter medmänniskan i fokus.
om. Det är snurr på verksamheten.
Nu går kommunvinnarna vidare till länsfi- Korpens Öga började byggas 1999. Ett
nal som äger rum i januari 2008.
rustikt rundhus med eldstad i mitten och
åtta bäddar. Att samlas i huset med mat och
Korpens Öga
övernattning efter en 3-dagarstur på fjället
I mars öppnas vårt nya gästhus. Vi kan då tillhandahålla
Ola Sundquist drog igång verksamheten är en fin avslutning, framhåller hon.
goda konferens möjligheter och ett bekvämt boende allt i sann
Rid i Jorm 1995. Så småningom flyttade
korpensöga anda. På kvällen brinner brasan och ljusen för er i
Korpensöga
Elin Eriksson till Jorm med sina ridhäFrån svinhus till rum
star och tillsammans fortsatte de utveckla Här har byggts ut för att få mera boende.
Välkommen att boka in er konferens!
www.korpensoga.com 0672-20171
verksamheten. Med stor vilja och fantasi Svinhuset och stallet är ombyggda. Likhar de lyckats väldigt bra. Så bra att 2006 som hölogen som blev konferensrum.
tilldelades de Guldälgen som årets Turist-Det var vårt senaste storprojekt. Nu har

Gott Nytt År
önskar vi våra
kunder och leverantörer

Tack för året
som gått!
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En av Sveriges mäktigaste
kvinnor bor i Gåxsjö
Och framhåller, det finnas inte några gränser för goda affärsrelationer och nytänkande.
-Ta det bästa från olika miljöer och olika
företagskulturer och kombinera till nya och
unika koncept. Affärsmöjligheter skapas
av människor i möten där nya impulser
och strukturer skapar ett kreativt klimat.
Att förhandla innebär att vi flyttar våra positioner och det gäller givetvis båda parter.

Marie Simonsson Gåxsjö-Florida tur
och retur.
Det går utmärkt att sitta i Gåxsjö och
ha anställda i Fort Lauderdale. Så säger
Marie Simonsson Gåxsjö som 1999
utsågs av Veckans Affärer vara bland
Sveriges 125 mäktigaste kvinnor.
Vid en lunchföreläsning på Folkets Hus i
Strömsund delgav Marie Simonsson med
företaget IBC, hur man kan ”Förhandla
Framgång”. En spännande timma där företagsledning och kommunpolitiker inspirerades i konsten att se möjligheterna. Marie kan tack vare sitt ”värdelösa vetande”
som lärt mig så mycket, som hon säger, ge
skräddarsydda kurser för företagsledare.

Förhandla Framgång
Marie Simonsson har ett världsomfattande
företagande. Hennes karriär inom näringslivet startade i unga år och gick spikrakt
upp till olika chefsbefattningar. Redan som
24-åring blev hon utnämnd chef hos Saab
Scania. Hon har varit fabrikschef vid Gustavsberg samt VD för Byggelit och ALMI
Jämtland. Endast 26 år fick hon en styrelsepost i Frankrike tack vare goda språkkunskaper. Hon har ett 20-årigt arbetsliv
på chefsnivå inom flera olika branscher,
företagsledningar och styrelser. Och enligt
Veckans Affärer 1999, var Marie Simonsson en av 10 kvinnliga VDar bland Sveriges 500 största företag. Marie var dessutom
bland Sveriges 125 mäktigaste kvinnor.
Nu delar hon med sig av sina kunskaper
och erfarenheter från Internationella affärsförhållanden.
Business världen över
För att dela med sig av egna erfarenheter

Begravningsbyrån

Är du intresserad av
kurser eller coachning?

Välkommen in så berättar vi
mer om Livsarkivet

Strömsund
Dorotea
Hoting
Hammerdal

0670-611 610
0942-512 25
0671-200 32
0644-106 00

NG SBYR Å

Jour dygnet runt
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V
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Kontakta
Marie Simonsson
070-6405960
www.msimonsson.com

Var förvarar du dina viktiga papper?

K TOR I S E R
AU

Förhandla Framgång

Den lilla begravningsbyrån med den stora
omtanken

SBF

bildades Marie Simonsson International
Business Consulting, IBC, 2005. Just nu
verksamt i Sverige och Florida.
-Jag har jobbat väldigt många år utomlands och faktiskt ”pendlat” mellan Gåxsjö och övriga världen. Gården i Gåxsjö
fungerar som ett andningshål för mig. En
stor kontrast till Saint Petersburg och Florida där jag undervisar på College. Men det
går alldeles utmärkt att finnas i Gåxsjö och
driva företag, även om det är i Florida, där
jag tillbringar en stor del av mitt liv, eller
andra ställen i världen.
Nu vill jag få bidra till att synliggöra ytterligare framtida fördelar för dig och ditt
företag, avslutar Marie Simonsson.

Virke kopes i
senvuxen gran
0644-201 08
Anders Stjernström anders@stavagran.com
Eva Stjernström
eva@stavagran.com

Bli vår
annonssäljare
Vi växer så det knakar och
söker dig som vill förstärka
vårt team. Intresserad?
Sänd ett mail till
thomas@visitkort.se
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Dagens ladugård
Nu har teknikens under tagit plats i ladugården bland ett 80-tal mjölkkor. I
Bredkälen har Pär Eriksson 32 år investerat i vad man kan kalla det senaste
inom teknikens värld. Hela hans djurbesättning är datastyrd.
Nu är handmjölkning och manuell utfodring något som tillhör det förflutna. Idag
är det mesta inom industri och jordbruk
datoriserat och sköts av robotar. Så även
bland kor i en modern ladugård.
-Eftersom jag trivs med att vara bonde
kändes det riktigt att satsa. Det är stora
investeringar men utan den här tekniken
skulle jag behöva ett betydligt större antal
anställda. Idag räcker det med två anställda
och mina föräldrar som hjälper till. Själv är
jag naturligtvis bunden dygnet om, berättar Pär Eriksson.
I den stora ladugården med lösdrift, finns
80 mjölkkor, kvigor och kalvar. Samtliga djur har individuella nummerbrickor
i öronen och som en givare läser av. När
det är dags för mjölkning passerar kon en
avläsare som verifierar kons nummer. Automatiken släpper kon genom en grinda
eller gate som det heter och vidare till en
mjölkmaskin. Där tar en robot vid, spolar
juvret rent och sätter på spenkopparna och
mjölkningen är igång. En givare känner av
när kon är färdigmjölkad och då släpper
spenkopparna. Och det är dags för nästa
ko. Datorn registerar flödet, mjölkmängd,
tidpunkt och när hon senast blev mjölkad.
Ko nummer 4746 har mjölkats. Det blev
13 liter och har i snitt mjölkats 2,48 gånger
under dygnet.
Allt under kontroll
Men bara för att allt är datoriserat innebär
inte det att korna vistas inne året om.

-Nej då, de får gå ute på bete hela sommaren, berättar Pär.
Utfodringen styrs också av en robot, med
bestämda tider. Här tillåts ingen att äta
varken mellan måltiderna, eller för okynnes
skull. På en annan plats i ladugården finns
en roterande borste dit korna går om de vill
putsa till sig lite eller bli kliade bakom örat.
-På datorn får jag precis all faktainformation. Har en ko mjölkats och mjölken var
otjänlig, så avskiljs mjölken och rapporteras. Djuren följs dygnet runt och uppstår
något fel här inne så ringer min telefon och
en röst talar om vad som krånglar. Under
dagtid kan det ringa om småsaker men
nattetid har jag ställt in datorn så den larmar bara när det är något allvarligare som
händer, förklarar Pär.
Stora investeringar
Pär har gjort en rejäl investering i ladugården med en toppmodern utrustning.
-Visst har jag investerat ordentligt, hur
mycket kan jag inte gå in på, men kan
nämna att bara mjölkroboten kostar 1,2
miljoner kronor.
I besättningen finns bara kor, kvigor och
kvigkalvar. Tjurkalvarna däremot säljs.
Här finns ingen tjur, utan korna insemineras.
-När vi seminerar korna får vi den bästa
avkomman. Skulle vi ha en tjur blev det
snart bara inavel, förklarar Pär.
Var annan dag kommer mjölkbilen för att
hämta mjölk. Det rör sig om stora mängder, nästan 5 m³ mjölk Men så befinner
vi oss hos en av Strömsunds kommuns
största mjölkbönder som tog över gården
för två år sedan.
-Gården ägde jag tidigare tillsammans med
mina föräldrar och den drevs som aktiebolag. Men 2005 köpte jag gården och tog

över samtliga aktier. Så nu är jag ensam ägare. Jag trivs med att vara bonde
och trivs på den här platsen, avslutar Pär
Eriksson.

www.motoromarin.se

Höstens mest lysande nyhet är Rallye
3003 Blue från Hella. Ett modernt designat extraljus som ger dig en lång och
jämn ljusbild med bra bredd och upp
till tre gånger längre siktsträcka än
utan extraljus. Hos oss hittar du många
extraljus att välja mellan.

0670-104 19

Järnvägsgatan 20
833 35 STRÖMSUND
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SammanSvetzat företag
Företaget Svetz växer i takt med stor efterfrågan hos Mählers och Engcon. Nu
är jobbet inriktat på sandskopor, sidoplogsutrustning och infästningsdetaljer till
väghyvlar och lastbilar. Snart är det dags att utöka.
Robert Gjersvold från Rossön äger företaget Svetz tillsammans med Mählers och
Engcon. På Industriområdet i Strömsund
utförs legosvets till utrustning för väghyvlar och lastbilar samt sopmaskiner. Produkter som är marknadsledande i Norden på
väghållningsmaskiner. Legotillverkningen
låg tidigare i Dorotea men flyttades till
Strömsund där 12 personer jobbar idag.
-Flytten var på initiativ av Mählers International för att få en samordning med Engcon Holding som är delägare i Mählers. Det
var en fördel att använda samma personal
för att göra jobben till båda företagen, uppger Gjersvold.
Just nu är produktionen till hundra procent åt Mählers.
Utökar nästa år
-Nu tillverkar vi sandskopor och sidoplogsutrustning till väghyvlar och lastbilar.
Vi svetsar och lackar så produkten är helt
färdigt för att sedan monteras ihop i
Rossön.
När jag kom hit till Strömsund hade jag sju
personer med mig från Dorotea-enheten
och idag är vi 12 anställda. Den 1 januari

2008 tar jag över Engcons egen svetsavdelning med 10 anställda, lokal och maskiner,
berättar Robert Gjersvold, som samtidigt
blir VD för hela bolaget.
Robert Gjersvold har jobbat 13 år hos
Mählers i Rossön. Både som svetsare och
montör. Dessutom jobbat som lärare på
industriprogrammet vid Hjalmar Strömerskolan i Strömsund.
-Jag gjorde ett kort avhopp på ett halvår
som lärare men de ville få mig tillbaka till
Mählers igen. Och då som arbetsledare
med de senaste fyra åren i Dorotea och
Rossön, berättar han.
Företaget Svetz har full sysselsättning
och börjar bli allt för trångbodda. Det är
dags att byta till större lokaler.
-De nya lokalerna är på 2.200 m² och
flytten skall bli någon gång under nästa år,
före semestern.
Stark på marknaden
Produkterna är marknadsledande i Norden på väghållningsmaskiner och efterfrågan växer. Telefonen ringer oavbrutet och
några är intresserad av jobb.
Vilken utbildning krävs av de anställda?

-De skall ha grundläggande kunskaper
i Mig-svetsning eftersom vi bara jobbar
med svetsning. I den utbildningen ingår
bland annat ritningslära. Vårt arbete börjar i och med att en inköpsorder med tillhörande ritningar kommer in via mejl. Och
utifrån den ritningen startar vi vårt jobb,
säger Robert Gjersvold.

Björn Jönsson från Dorotea i tomteluva
och Robert Gjersvold delägare i Svetz.

Invigning Jordemors Keramik
När vi kommer in i Åse Ehnbergs nya
butik bjuds det på glögg och pepparkakor. I bakgrunden hörs stämningsfull
musik. Hyllor och bord är belamrade
med en uppsjö av gedigna handarbeten.
Det finns lite av julstämning i rummet.
Åse Ehnberg hälsar välkommen till hennes
nya butik som invigs idag, andra lördagen
i december. I två uthus på gården har hon
nu byggt upp både verkstad och butik. Här
doftar tvål och lavendel uppblandat med rykande glögg. Vilken
atmosfär!
I butiken finns massor av handgjorda alster i stengods och lera.
Handmålade små tavlor och
målat glas. Allt tillverkat av konstnärliga fingrar.
-Det har alltid varit min stora
passion att få skapa med mina
händer. Jag drejar skålar, fat, kaffemuggar och kaffekoppar,

ljusstakar och lyktor. Men nu inför julhandeln har jag sett till att det också finns lite
tomtar, berättar Åse.
Prova-på-kurser
Att jobba med lera är avstressande och
folk vill gärna gå kurs.
-Jag håller prova-på-kurser och då har vi
så himla roligt. Det märks att många människor behöver koppla av med något som
gör dem glad. Vi har två kurstillfällen där
vi börjar med teori och teknik. Så blir det
tumning, kavling och drejning. Vid andra träffen är det glasering och bränning,
berättar hon.
Var kommer ditt företagsnamn ifrån?
Jordemor är ett gammalt namn för barnmorska. Eftersom jag är barnmorska till
yrket tyckte jag att det var ett passande
namn, förklarar Åse Ehnberg.
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BILLIG VÄRME TILL DITT FÖRETAG!
• KONTOR
• VERKSTAD

• BUTIK
• LAGER

10-GRADERS LUFTVÄRMEPUMP
Med IVT´s 10-graders pump får Du billig grundvärme
i garaget eller förrådet. IVT´s 10-graders pump klarar
vanligt uppvärmning men är speciell på så sätt att
den även klarar att arbeta med inomhustemperatur
ner till 10 grader. Perfekt i lokaler där Du endast behöver grundvärme.

Service av alla märken!

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

VI SERVAR OCH
REPARERAR ALLT!
Tel
Fax
Journr

0670-61 11 69
0670-108 00
070-219 99 39
070-326 72 85

Frostviken
Mikael - RL Byggfirma AB
0672-105 20
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Ny katalog
2007– 2008
335 sidor med
artiklar för
skog och fritid!

GOTT NYTT ÅR!
TACK FÖR ÅRET SOM GÅTT
ÖNSKAR FOLKETS HUS
STYRELSEN STRÖMSUND
& PERSONALEN

RING 0644-721 00 ELLER BESÖK SKOGMA.SE
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Gott Nytt Ar

Gott Nytt År
önskar vi våra
kunder,
leverantörer och
samarbetspartner

Tack alla gäster
för året som gått.
Gott Nytt År!

LASTBILCENTRALEN

Gott Nytt År

HOTING

TEL: 0671/
10 036

TEL: 0671/
10 337
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Gott Nytt År
tillönskas
kunder,
leverantörer
och bekanta

tillönskas vara
kunder och vänner
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Holmbergs Taxi
Föllinge
NFEQFSTPOBM

Gott Nytt År
elever, vänner och bekanta
Önskar
Strömsunds Trafikskola
John Erik Flatbacke
Tel: 0670-103 12
Bostad: 0670-61 12 77
Mobil: 070-591 19 47
Strömsvägen 36
(mittemot La Mareé)

Gott Nytt År

/Ã>ÃÊÕ`iÀÊV ÊÛBiÀ

Storåns Energi
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Strömsunds Bilplåt
önskar alla
kunder &
vänner en riktig

Tillönskar Er alla
ett Gott Nytt År!

God Jul
&
ett Gott Nytt År!
Carina, Märta, Agneta, Birgitta, Douglas,
Torgny, Jonas, Markus, Ted, Börje, Olle
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Gott
God
NyttÅr!
Fortsättning!
Kunder
Vänner
Bekanta

r
önska

LARSSONS
Taxi & Åkeri

Rotnäset 165, 830 81 Norråker

God julhelg &
ett Gott Nytt år
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Gott Nytt År!

Bokföring Redovisning
Web Tryck Design

CY

CMY

K
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Sikås Taxi

070-242 95 20 0670-61 52 20
info@r1ekonomi.se
Gott Nytt År
tillönskas alla
våra kunder!
Besök oss!
Lövbergavägen 8 833 35 Strömsund

engcon Nordic AB
Box 111, 83322 Strömsund
Tel 0670-178 00 Fax 0670-178 28
info@engcon.se www.engcon.se

Gott Nytt År!

Gott Nytt År
Gott Nytt Ar

tillönskas vår personal
och våra kunder
Gunbritt & Clas Göran

Industrifastigheter i
Strömsund AB förvaltar
ett eget industriområde
med totalt 27 000 m²
industrilokaler.

Europas största tillverkare av

tillönskas hyresgäster
och samarbetspartners

Intresserad? Kontakta
Bo Ottosson
070-514 20 30
www.ifast.se

Gott Nytt År
till alla våra nya
och gamla kunder
Birgitta och Anders
med personal

SNÖSKOTERBOXAR
20-års erfarenhet
av plastarbeten
Industricentravägen 9,
833 93 Strömsund
0670-108 80 • 070-395 70 85
Fax 0670-108 95
info@plasthuset.se • www.plasthuset.se
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God Jul &
Gott Nytt År

tillönskas
r!
kunder & vänne

önskar alla kunder,
vänner & bekanta

Ett Gott Nytt År

'/,6 
"/8 

342½-35.$

Vi önskar alla anställda
och samarbetspartners

  

    -Ìiv>Ê Þ 

Gott
Nytt År!
4),,.3+!3
+5.$%2 6Ë..%2

Gott Nytt År!
önskar vi alla våra
kunder och vänner

Roger m. personal

Gott Nytt År GOD JUL &
önskar

Jämtlands
Skorstens Produkter AB

Gott Nytt Ar
&
Tack for visat
fortroende
önskar
Strömsunds
Begravningsbyrå

-SLÄPET
ÅSELE

GOTT NYTT ÅR
önskas
kunder & vänner!

"OSSE -ATTA

   

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

Kontant betalning eller
finansiering genom Wasakredit.

Taxi & Alltjänst
Norråker

Gott Nytt År
önksas våra
kunder
och vänner

r
tt Å
y
tt N
Go

på
vi
r
ska
ön

SLÄPVAGNAR & DELAR

SVERKER DANNBORG

SVERKER DANNBORG
ÅSELE 070-238 37 79
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Plasthuset europaledande
Skoterboxen blev företagets stora
produkt med kunder i Sverige, Norge,
Finland och Canada. Nästa stora
produkt beräknas bli ATV-boxen till
fyrhjuling.
Plasthuset i Strömsund tillverkar ungefär
6.000 skoterboxar per år och största delen
går till Finland. Till ett företag som tillverkar Lynx och Skidoo skotrar. Dessutom
tillverkas teknisk formgods till bilindustrin. Med åren har företaget blivit Europas
ledande tillverkare inom området. Plasthuset drogs igång 1995 av paret Boberg men
köptes upp av Hoting Plast och Gummi,
ägarna Gunbritt och Clas Göran Wallin,
den 1 oktober i år.
-Företaget i Hoting har vi haft sedan 1988,
med bland annat tillverkning av positionsljus till lastbilar som är vår huvudprodukt.
När Boberg skulle sälja Plasthuset tvekade
vi inte. Det är ett väl inarbetat företag med
duktiga anställda. Här finns stora utvecklingsmöjligheter, berättar Wallin.

Störst på marknaden
Skoterboxen blev en riktig storsäljare och
finns i ett trettiotal modeller. Hälften av
den årliga produktionen går till BRP i Finland, ägare av Lynx med fabrik i Finland
och Skidoo i Canada.
-Ungefär 3.500 skoterlådor per år levereras till BRP som är stora skotertillverkare.
Det finns flera företag som tillverkar
skoterboxar men vi är faktiskt störst inom
Europa. Nästa produkt som kommer att
bli stor, ja kanske ännu större, är boxar till
fyrhjuling. Försäljningen av fyrhjuling har
ju exploderat de senaste åren, framhåller
han.
All framställning, av hundratalet olika
plastprodukter, är helt igenom teknisk.
Med specialmaskiner för vakuumformning och formsprutning. Dock görs samtliga
mallar för hand.
Hantverk
I ett litet rum bland plåtbitar och svets
finner vi Helge Stener. Han är konstruktör

Fr v Helge Stener och Clas Göran Wallin

Allt inom vatten och värme!
Butiksförsäljning • Trumrör • Värmepumpar

CENTER

Butiken öppen 7-17
Torsgatan 5 • 0670-120 77

och tillverkar mallar för samtliga boxar.
Ett gediget handarbete, skall tilläggas. Här
finns ett femtiotal olika modeller.
-Jag gör formar till alla typer av boxar och de varierar mellan årsmodell och
skotertyp. Vi jobbar hela tiden med ny
formgivning. Vi skall ligga så långt fram
att när de nya årsmodellerna kommer ut
på marknaden skall boxen finnas hos oss.
Idag samarbetar vi med fyra skotermärken,
berättar Stener.
Clas Göran Wallin ser att Plasthuset är en
bra investering och det är bra efterfrågan
på produkterna.
-Idag, den 5 december, fick vi in ytterligare
en order från Canada, framhåller Wallin

Tack för det fantastiska
året som gått
&
Gott Nytt År
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Pigg och Frisk

sson

an
Vivi Kaalen och Lillebil Joh

Med en lämplig dos träning, vällagad
mat och en portion frisk luft. Då är menyn komplett.
Lillebil Johansson och Vivi Kaalen har fått
många hjärtan att klappa lite extra. Det var
dom två som drog igång Pigg och Frisk för
elva år sedan. Och efter att ha delat med
sig av goda råd och rön så har strömsundsborna vaknat till liv.

-Vi var egentligen 10 år för tidigt ute när
vi startade Pigg och Frisk, säger Vivi. När
vi drog igång var det inte så många som
egentligen visste vad vi höll på med. Men
idag är det många som söker sig hit. Både
från företag och som privat.
Pigg och Frisk har 18 anställda som tar väl
hand om alla träningssugna.
Vilka kommer för att träna. Är det de
redan frälsta?
-Det märkligaste var att dom vi trodde
skulle komma till träningslokalen, dom har
inte kommit än. De flesta är vanliga strömsundsbor i åldern mellan 22 år upp till 50
plus. Men hit kommer också ungdomar
från 14 år och den äldste är runt 80 år. Vi
jobbar för att få hit ”medelmåttan”, uppger
Vivi och Lillebil.
Företagen i startgroparna
Här körs individuella träningsprogram utifrån varje persons ork och förmåga. Och
den som vill vara självgående har den
möjligheten. Men ett bra träningsresultat

kräver också goda kostvanor.
-Vi kan nog erbjuda det mesta inom träning men vi jobbar också väldigt mycket
med kostråd. Det är viktigt med näringsrik
och vällagad mat, ingen snabbmat.
Många företagsledare är idag väl
medvetna om att träning gör personalen gott och det börjar de ta fasta på.
-Vi har närmare 50 företag som köper
träningskort till sina anställda, just för att
ge dem möjlighet till friskvård. Alla som
kommer hit får hjälp att komma igång med
en lämplig träning. Sedan kan de välja allt
mellan cirkelträning, Power Yoga, Spincycling, Boxning, Gympa pass, Pilates,
Pump, Aerobic, Mixpass (Spincycling och
Pump) eller träna på egen hand, berättar
Vivi Kaalen och Lillebil Johansson.
Kostnaden för ett träningskort till anställda är avdragsgillt för företaget och på köpet får de en Pigg och Frisk personal.

Norrskog - skogsägaren i centrum
Medlemmarna i Norrskog känner sig
starka. Virkespriserna ligger på topp
och vinsterna går oavkortat tillbaka till
ägarna, det vill säga medlemmarna.
Norrskog är de största på marknaden i
Strömsunds kommun med stor del utboägare som uppdragstagare. Här får
medlemmen, förutom avverkning och
skogsvård, professionell hjälp med skatteplanering och tillgång till egen bank som
ger bra ränta. Ingela Öhman och Roger
Bergström i Strömsund är inspektorer och
köper virke inom Tåsjö-Fjällsjö respektive
Vattudalens skogsbruksområden (SBO).
-Jag köper inom Tåsjö-Fjällsjö SBO och
givetvis har priserna gjort att många skogsägare hör av sig för att sälja, berättar Ingela Öhman. Men vi jobbar ju själva också
aktivt att köpa virke, uppger hon.
Roger Bergström tillägger.
-Ja, vi sitter ju inte bara rakt upp och ner
och väntar på virke. Vi arrangerar skogsdagar och bjuder in medlemmar till olika
träffar. Dessutom har Norrskog en stockholmsklubb som vi besöker med jämna
mellanrum. Semestern är oftast den tid på
året som köpare och säljare möts. Då blir

det en titt på skogen. I många fall blir det
inspektoren som får visa skogsägaren skogen och var gränserna går. Inte tvärt om.
-Jag kommer ofta i kontakt med utboägare
och många av dem har ärvt sin skogsfastighet. I vissa fall har de sällan varit ute i
skogen och vet därför inte vad de äger. De
behöver all vår hjälp, uppger Ingela Öhman.
Pengar tillbaka
Medlemsägda Norrskog vill hålla höga
virkespriser och där vinsten går tillbaka till
dem själva. Här finns inga aktieägare som
ropar på vinst.
-Det är väl det som är vår stora styrka.
Våra drygt 13.000 ägare vet att vi jobbar
för deras bästa och vinsten får de tillbaka,
den går inte till några aktieägare Vi har
egen bank som ger mycket bra ränta och dit
säljarens pengar kan gå efter avverkning.
Dessutom har vi mäklare inom fastigheter
och under dom senaste fem åren har priser
och försäljning ökat mycket kraftigt, uppger Roger Bergström.
Genom en förändring i Jordförvärvslagen i början av 1990 blev det möjligt för
gemene man att köpa en skogsfastighet.
Något som tidigare skulle godkännas av

Lantbruksnämnden.
-I och med en ny jordbrukspolitik kan
vem som helst köpa en skogsbruksfastighet. Många holländare, tyskar och norrmän köper fastigheter som aldrig förr.
Framför allt fastigheter med skog och tillgång till jakt, säger Bergström.
Samordnad avverkning
-Många gånger när vi köpt en avverkning
så hakar andra skogsägare på. Så är det ofta
ute i byarna. Det ger ju också ett bättre netto när de samkör, säger Roger Bergström.
Idag är Norrskog indelat i två regioner
men inom kort försvinner den indelningen
och ersätts av sex distrikt.
-Vårat distrikt kommer följa gränsen för
Strömsunds kommun, uppger Öhman.
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Trevlig helg
önskar
Trappsnickarn på Öhn

Trappor i alla modeller och träslag
även renovering och “avknarring“ av
gamla trappor Bordsslipning och
ytbehandling.

Vi tackar för ett bra aår
och gott samarbete

Gott Nytt AÅr
önskas gamla och nya kunder

Edsele Såg AB
/@CC K@CC½EJB8 M¯I8
BLE;<I  C<M<I8EK½I<I
<EKI<GI<E½I<I  MEE<I

BYGGSERVICE

Öhns Snickeri AB
0670-330 60
070-374 10 83

Gott Nytt År
önskar

Gott Nytt År!

Gott Nytt År
tillönskas alla
våra kunder

Gott Nytt År
önskar

Ström och Alanäs församlingar

www.handelsbanken.se/stromsund

Vattudalens Bygg AB
Strömsund

•
•
•
•

Nybyggnad
Om- och tillbyggnad
Renoveringar
Vattenskador

Vi köper

tall- och granposter
slutavverkning
och gallring

Tänker Du avverka?

kontakta Höglands virkesköpare – det lönar sig

Lars Karlsson
070-377 97 79

Vi bistår också med:
L Skogsvård
L Skogsbruksplaner
L Rådgivning

Örnsköldsviks
kommun

Martin Timander
070-221 53 53
Sollefteå och
Kramfors kommun

0670-137 04

Gott Nytt År
önskar

Svante Lindström
070-655 47 89

Örnsköldsviks och
Kramfors kommun

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

Robert Moström
070-410 00 23
Sollefteå och
Kramfors kommun

Steiner Mårtensson
070-592 30 45
Strömsunds kommun

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

BORRNING
ENERGI &

VATTENBRUNNAR
Levererar och monterar
NIBE värmepumpar

TINBAK

Driftområde Strömsund

ENERGI
Tel. 0644-410 23

Kakuåsen 4716, 830 70 Hammerdal
Mobil 010-250 05 00 •070-540 90 00
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EFPE bygger vidare
Här presenterar vi ett företag inom
byggbranschen som tar för sig av
marknaden. EFPE har fjorton anställda
med full sysselsättning.
Fredrik Persson, 28 år från Strand i Strömsund startade firman EFPE Byggservice
2004. Hans företag utför allt inom byggbranschen, från grundläggning till färdiga
hus. Dessutom montering av Trivselhus och
inredning av Myrsjöhus. De har jobb över
hela Sverige och tidigare också i Norge.
Genom samarbete med andra etablerade
firmor kan de erbjuda helhetslösningar.
Företaget har 14 anställda, varav 6 stycken
i Östersund. Här finns en bred kompetens
inom små och stora byggen.
-Vi anlitas främst av företag och nu har vi
våra största kunder i Östersund. Ett av de
senaste jobben var en totalrenovering av
Thörners konditori och nu är vi igång med
en utbyggnad av Folksam i Östersund. Vi
har och har haft många stora jobb där under en längre period. Vi har nog dragit in
jobb för minst 10 miljoner bara i Östersund. Därför orkar vi inte ta några jobb i
Norge just nu, uppger Fredrik Persson.
Den största kunden är Storsjö Förvaltnings

Strömsundsgänget, Jim, PH, Johnny,
Olof, Johnnie, Micke, Fredrik, Tony.

Snickarna på Törner i Östersund är Christian, Erik, Tim, Jörgen och Jon.
AB som står för ungefär 90 % av alla jobb
i Östersund.
Utökar med Maskinkonsulten
Företaget har en väldigt ung arbetsstab.
Medelåldern ligger runt 25 år och de flesta
är ungdomar från bygden. Arbetet är in-

tressant och varierande och det är inga
problem att få arbetskraft.
-Nu väntar jag på en kille från Stockholm
som är intresserad av jobb. Det har aldrig
varit problem att hitta folk, tvärt om så är
det dom som hör av sig, berättar Persson.
Den 1 december övertog Fredrik Persson Maskinkonsulten i Strömsund AB. Ett
väl inarbetat företag som ligger nästgårds
med EFPE.
-Maskinkonsulten kommer inte att slås
samman med EFPE utan det blir två separata firmor. EFPE är enskild firma nu men
efter nyår blir det också Aktiebolag, säger
Fredrik Persson.

Återvinningen fortsätter
Totalt på marknaden 2006 fanns det
drygt 1,6 miljoner ton förpackningar
och tidningar. Hela 77,5 % kom till
återvinning.
Yngve Hansson är ansvarig för renhållningen i Strömsund och tycker att folk sköter
sig riktigt bra när det gäller källsortering.
Vid hushållens återvinningsstationer
(ÅVS) får man lämna enbart förpackningsmaterial. Tidningar, plast- glas- metall och
pappersförpackningar. Annat material ska
lämnas hos någon av kommunens sex
återvinningscentraler (ÅVC).
Alla som tillverkar och säljer förpackningar
är skyldiga enligt lag att vara anslutna till
Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI),
en paraplyorganisation för återvinning av
förpackningsmaterial. Till exempel porslin
och blomkrukor är material som inte går
att återvinna, utan går till deponi. Sorterar
du plast och har en plastpulka får inte den
stoppas i containern för förpackningar vid
en ÅVS. Den skall till en av kommunens
ÅVC-anläggningar. Av insamlad hårdplast
och industriplast tillverkas t.ex bilstötfån-

gare, bullerplank och parkbänkar m.m.
Tidningar till återvinning
Stora mängder tidningar lämnas till återvinning. Återvinning av tidningspapper är
värdefullt, men eftersom det är färskvara
måste tidningarna snabbt tas om hand.
Tidningar/papper kokas om och tillsätts
med viss mängd ny pappersmassa, och
så har vi nytt tidningspapper igen.
Är
det dålig kvalite på återvunnet papper blir
detta wellpapp eller i ett sista steg går papperet till förbränning. Blir papper liggande
en längre tid bildas mögelsporer och materialet går inte att återvinnina utan går till
förbränning, berättar Hansson.
Företaget Reaxcer tömmer containers
som står på ÅVS-stationerna. Kommunen
ansvarar inte för containers och tömning
vid dessa anläggningar. Däremot sköter
kommunen städning för vissa av ÅVS-stationerna.
-Sophanteringen är komplicerad idag.
Kommunen har strikta regler att följa. På
våra deponi- och ÅVC-anläggningar, som
Liden (Strömsund), Gäddede (Junsternä-

set), Hoting, Rossön, Hammerdal och
Gubbhögen, kan folk lämna sorterat och i
undantagsfall visst osorterat material. Allt
lämnat material som är osorterat, sorteras
senare av personal vid Lidens ÅVC. Att
lämna osorterat material kostar för närvarande kunden 2.199 kronor/ton eller 550
kronor/m3. Det missuppfattas ibland och
folk tror att vi struntar i sorteringen utan
tror att vi bara tippar allt i en enda hög.
Men så är det absolut inte utan allt sorteras, säger Hansson.
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Helene Stengård.

Kerstin Ågevall och Birgitta Jonsson.

Överraskningarnas tid

Jennie Höglin.
Oftast är det släta eller mönstrade ringar,
både i vitt och rött guld. Men vigselringen
är däremot ofta en alliansring.

Hör barnen till
En blomma betyder så mycket. En förlovningsring ännu mera. Men för ett barn är Hos Lek och Papper i Strömsund står Jenen leksak allt.
nie Höglin bakom disken. Hon tog över
Helene Stengård som äger Strömsunds
Förlovningar
affären för tre jular sedan och var stunBlomsterhandel sedan ett år, säljer bra till Nyår är för många den stora helgen när dom lite tveksam hur hon skulle klara sig i
jul och nyår. Det är blomuppsättningar och man byter ringar. Hos Ågevalls Guld och konkurrens med Dollarstore. Men det har
lösa blommor i silver och vitt.
Ur i Strömsund vet man att till nyår ökar visat sig att kundantalet bara har ökat.
-Blommor är något som verkligen gläder försäljningen av förlovningsringar. Till jul
-Jag är verkligen nöjd. Nu har faktiskt
i alla sammanhang. Just till jul och nyår säljs mera smycken. Vattudalssmycken, folk upptäckt att det är kvalitet som räkär det många som kommer ihåg varandra som är designade och tillverkade av Kjell nas. Hit kommer folk som jag aldrig har
med just blommor. Det är ofta blomgrup- Ågevall, är populära.
sett förut. Till och med från Östersund. Inper och låga uppsättningar. Till nyår är det
-Vi säljer mycket ur serien Vattudalss- för julen är det alltid många hemvändare
”gå-bort” blommor som kunderna köper. mycken där Vattudalspärlan ingår med som handlar här. De är förvånade över vårt
Nu är det väldigt inne med vitt och silver, halssmycke och örhängen. Vi säljer lucias- stora utbud och säger också att vi har beberättar hon.
mycken och till nyår är det mycket förlo- tydligt humanare priser här än i städerna.
Både jul och nyår är stora högtider och en vningsringar, berättar Kerstin Ågevall.
Det här känns verkligen bra, framhåller en
blomma gör folk glad. Med en enkel blomHon uppger att det är ingen speciell glad Jennie.
ma visar man varandra äkta omtanke.
ring som säljer mer utan det är blandat.

Vill du klara körkortet – kör grönt
Reglerna skärps för att ta körkort. Nu
gäller att du kan visa en miljövänlig
körstil. Annars kan du kuggas på uppkörningen.
Vägverket har arbetat fram en ny kursplan
för körprovet för den som tar körkort för
personbil. Begreppet sparsam körning införs. Klarar du inte de, då blir du kuggad.
-Det här är ju egentligen ingenting nytt,
säger John Erik Flatbacke på Strömsunds
Trafikskola. Det nya ligger i att Vägverket
skriver in det i sina statuter.
Begreppet sparsam körning är alltså
inget nytt i praktiken?
-Nej säger Flatbacke. Jag försöker pränta

in i eleverna att köra med omdöme. Undvika tomgångskörning och planera körningen så att de slipper stanna och starta i
onö-dan. Samt att köra på en så hög växel
som möjligt. På så sätt minskar utsläppen
av skadliga ämnen.
En sparsam körning innebär också ett
bättre flyt i trafiken och därmed bättre ur
trafiksäkerhetssynpunkt.
Vid uppkörning för ett B-körkort ingår
därmed fyra betydelsefulla områden beslutade av Vägverket.
-Ja det är förutom sparsam körning, fordonskännedom och manövrering, trafiksäkerhet och beteende samt trafikregler.

Elev Jenny Jansson Rossön och John Erik
Flatbacke Strömsunds Trafikskola.
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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!
Nicholas Hepburn
Tfn: 08-21 99 14 • E-post: nicholas.hepburn@resurs.se

www.resurs.se
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> Redskap för
skiftande
förhållanden

M
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> Frontsopmaskin T-250

MY

Frontsop T-250 en upptagande sopmaskin för

CY

hjullastare och traktor.
T-250 är en sopmaskin för professionella användare

CMY

med stor sopvolym vilket ökar kapaciteten med
färre tömningar. När man lyfter maskinen för
tömning och roterar valsen bakåt dras sidoborste

K

och vals in automatiskt för enklare tömning av
behållaren.
Sopvalsens upphängning och borstutformning ger
en maximal följsamhet mot underlaget och ett bra
sopresultat. Upphängningen bidrar till att man kan

> S a n d s p r i d a r s k op o r

> Vikplogar

> K l a f f s k o p or

Skoporna har omrörare som mal

Plogvingarna kan manövreras + - 35°,

Klaffskopa är en snöskopa för såväl

sönder tjälklumpar och förhindrar

vilket gör att man kan använda sig av

stora ytor, som trånga utrymmen.

valvbildning.

en större plog än normalt.

Volym/liter: 1500 till 9000.

Volym/liter: 200 till 3000.

Totalbredd/mm:

Skopbredd/mm: 2000 till 3500.

1400 till 4000.

Totalbredd/mm: 3500 till 5900.

sopa i höga farter.
Byte av borst går snabbt och enkelt tack vare vår
unika upphängning av borstmodulerna.
Maskinen kopplas direkt på bärarens redskapsfäste.
Sopvalsen drivs av två direktverkande hydraulmotorer.
Maskinen levereras med sidoborste och
stödhjul.
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