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Nyheter och reportage varje dag på vår hemsida www.affarsnyttnorr.se

Varmt välkommen till julnumret av Affärsnytt Norr. Fyrtio sidor sprängfylld
av julannonser och reportage.
Vi uteblev i november för att få kapacitet att släppa detta nummer tidigare
än vanligt. Intresset för medverkan i Affärsnytts julnummer har varit rekordstort
och det bugar vi djupt för.
Under november utvecklade vi vår hemsida www.affarsnyttnorr.se som på bara en
månad växt till en fullskalig nättidning. Vi
har nya reportage och artiklar varje dag på
internet. Många annonsörer har även hittat
till webben och syns på vår hemsida. Det
ser ut som vår satsning på internet kommer
generera flera arbetstillfällen hos oss.
Under december blir Affärsnytt även
rikstäckande återförsäljare av ICE.net –
den enda internetleverantör som kan erbjuda fungerande mobilt bredband i norrlands
djupa skogar. Detta räknar jag med ska ge
ytterligare arbetstillfällen.

inte har denna möjlighet, till alla er som
inte får hemmet fyllt av barn och familj i
jul, vill jag sända en extra tanke.

Thomas Östensson

Vi önskar alla våra läsare
och annonsörer

En Riktigt God Jul & Gott Nytt År
Thomas, Barbro, Cathrine,
Christer, Maria & Micke

Jul och nyår stundar. Det betyder
familjemys och avkoppling för de flesta.
Men inte alla. För många är julen årets
mest ensamma helg. Till alla er där ute som

Thomas Östensson
Ansvarig Utgivare

Barbro Ericson

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

Cathrine Ericson
Reporter - Foto
affarsnytt@visitkort.se

Christer Birgersson
Annonssäljare
070-682 72 56
0730-26 92 80

Maria Persson
Grafiker
maria@visitkort.se

Micael Rislund
Grafiker
micke@visitkort.se
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Guldstjärnan 2009
Alltid lika trevligt att lyfta fram våra
guldkantade företagare i kommunen.
Här presenteras de senaste vinnarna av
Guldstjärnan.
Utmärkelsen tilldelas den person respektive det företag som på ett särskilt förtjänstfullt sätt visat hög servicegrad och ett
vänligt bemötand. Under en lunch på Café

Saga överlämnades en minnesgåva, blommor och diplom till:
Årets serviceperson i Strömsunds kommun. Stjärnan tillfaller Anna Valdensten,
Fjällveterinärerna Strömsund.
-Hon har på kort tid blivit omåttligt
populär bland såväl tvåbenta som fyrbenta kunder. Utmärkande är hennes goda
hand med både människor och djur och en
förmåga att få alla att känna sig välkomna
och väl omhändertagna. Alltid kunden i
fokus. Flexibilitet och att ställa upp och
hjälpa till i alla lägen är kännetecknande
för Årets Serviceperson i Strömsunds
kommun.

Anna Valdensten tar emot utmärkelsen av
Lennart Oscarsson.

Årets Serviceföretag är Fridells Glas
Strömsund.
Här får kunderna alltid ett glatt bemötande. Den trevliga personalen ger
god service och gör att kunderna känner
sig välkomna. Personalen tar sig alltid tid
för sina kunder – såväl vardag som helg,
är utmärkande för Årets Serviceföretag i
Strömsunds kommun.
Sven Olov Svensson och sonen Jim Svensson.

Text och bild: Barbro Ericson
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Vi är ett TEAM

Fr. v. Micael Rislund, Janina Eriksson och Anitha Axelsson
Personal från Visitkort.se och Affärsnytt Norr spenderar en heldag på Sveriges strörsta äventyrshus. Boda Borg i
Östersund.
Dagen på Boda Borg innebar i grunden att vi skulle bilda team. Team står
för - Together Everyone Achieves More!
Tillsammans åstadkommer varje individ mer. På kort tid skulle vi lösa uppgifter i mindre grupper. Stunden innebar
att man i ett pressat läge skulle fokusera
på lösningen och inte på problemet.

Detta gör vi i verkligheten varje dag.
Försöker hitta lösningar tillsammans.
Det företag som kan det här med teambuilding bäst är också det företag som har
minst sjukfrånvaro och som får omsättningen att stiga. Vi är alla en länk i en kedja.
Och så länge alla länkar funkar så brister
inte kedjan. Att känna att man ingår i en
grupp och att man är viktig för gruppen
gör att man presterar bättre. Att vi slår våra
huvuden ihop när det väl gäller, gör att vi
är ett TEAM.
Text: Cathrine Ericson
Bild: Barbro Ericson
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Hon deltog i gudstjänsten i Församlingshemmet när servisen invigdes och frågan
till henne blev:
Att få beställning på en nattvardsservis
var väl ett något annorlunda uppdrag?
-Jag kände det verkligen som ett riktigt
hedersuppdrag. Och roligt att Aspelin tänkte på mig i sammanhanget. Det är både roligt och hedrande, säger Birgitta.

Invigde nattvardsservis i Alanäs
Birgitta Ytfeldt och Mikael Aspelin med den nya narttvardsservisen.
I samband med en gudstjänst i Alanäs
med nattvardsgång invigdes den nya
nattvardsservisen, tillverkad av keramiker Birgitta Ytfeldt från Havsnäs.
Under den kalla årstiden håller Alanäs
församling gudstjänsterna i Församlingshemmet i stället för kyrkan. Därmed föddes också tanken att en ny nattvardsservis
borde införskaffas för att finnas i Församlingshemmet.
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-Jag tyckte det vore trevligt att få tag på
en servis tillverkad lokalt och kontaktade
därför Birgitta Ytfeldt, berättar prästen Michael Aspelin. Jag lämnade några förslag
hur servisen borde se ut och efter lite
funderande ställde hon upp. Nu kommer
servisen att finnas i Församlingshemmet
och tas med vid våra konfirmationsläger.
Birgitta är en mycket duktig keramiker
men hon tillverkar också alster i andra material.

Intresse hos församlingarna
Under gudstjänsten i Alanäs fanns också
pastoratets kyrkoherde Tore Magnusson
med. Han uppskattade verkligen den nya
nattvardsservisen.
-Jag beställer en liknande servis till Det
Eviga Ljusets Kapell i Strömsund. Då slipper vi flytta kyrkans servis emellan, ansåg
Magnusson.
Text och bild: Barbro Ericson
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Handbollen i Strömsund har fått växtvärk
Flickor B födda 95/96 tillsammans med tränarna Bernt Olofsson, Veronica Olofsson och längst till höger Anna Backman.
I Strömsund har handbollen växt så
starkt att flera tränare måste till för att
tillgodose spelet. Inte mindre än 50 tjejer är aktiva spelare.
Strömsunds unga tjejer har ett brinnande
intresse av handboll och Anna Backman är

en av tränarna och en av eldsjälarna bakom
det stora uppsvinget. Hon är jättenöjd över
att handbollen i Strömsund har blivit så attraktiv.
-Vi skulle absolut ha ännu flera flickor
om det bara fanns tränare. Nu är det jag,
Veronica Borg och Veronica Olofsson som
sköter den delen, tillsammans med hjälptränare Bernt Olofsson, och många föräldrar hjälper till med annat. Eftersom intresset är så stort är det olyckligt att vi inte
har tränarkapacitet, säger Anna, som själv
varit aktiv handbollspelare.
Två gånger i veckan är det träning i
Sporthallen och givetvis med siktet inställt
att göra bra ifrån sig på matcherna. I mitten av november var det seriespel mellan
Jämtland och Västernorrland på hemmaplan. En välbehövlig genomkörare för lagen, flickor B, födda 95/96 och flickor C,
födda 97/98.

Hallen håller inte måtten
Det tråkiga är att Sporthallen varken är
publikvänlig eller trevlig för spelarna. Den
håller inte måttet.
-Hallen är för liten och publiken ser
inte hela spelplanen på grund av för trångt
utrymme och läktarnas dåliga placering.
Omklädningsrummen är ren katastrof,
framför Anna Backman.
Inför seriespelet hade spelarna hoppats
på nya dressar som de fått genom sponsring. Men de hann inte komma i tid. Anna
berättar:
-Ja, det var lite snopet att de inte hann
komma. Givetvis hade det varit roligt att
spela i nya dressar som vi fått tack vare ortens sponsorer. Jag vill gärna få framföra
ett stort Tack till följande företag:
SCF Betongelement. Nordplåt.
Stålteknik. OK/Q8. Konsum. Helens
Kläder. Bo Ottossons Åkeri och Engcon.
Text & Bild: Barbro Ericson
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Högaktuella Cousins släpper skiva

Fr v. Lina Nilsson, Johanna Persson och Erika Nilsson.
Runt årsskiftet är det aktuellt med
Cousins första skivsläpp. Under ett
Musikcafé på Folkets Hus i Strömsund
i oktober fick de publiken att jubla.
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Deras största hit hittills är nog utan tvekan ”I Wish”. Med den låten slog de sig
in på Svensktoppen Nästa och P4-toppen.
Cousins består av systrarna Lina och Er-

rika Nilsson samt kusinen Johanna Persson. Låten I Wish, är skriven av Johannas
mamma Annika. Under deras Musikcafé
på Folkets Hus blev det stående ovationer.
De berättar samstämt:
-Musiken betyder så mycket för oss
och det är naturligtvis roligt att uppträda
på hemmaplan. Vi fick verkligen ett härligt mottagande i kväll. Det känns härligt.
-Nu kommer vi att släppa vårt första album innan året slut och det känns givetvis
spännande.
Under Musikcafé fick publiken lyssna
till härlig underhållning. Både till egna
låtar men också ett urval favoritlåtar
från andra artister. Cousins musikaliska
förstärkning är Börje Johansson trummor.
Per Estliden bas. Jörgen Nilsson gitarr
samt Robert Sandura piano.
Utöver deras musikaliska intresse studerar alla tre. Systrarna Nilsson går en gymnasial utbildning i Östersund. Erika läser
grafisk kommunikation och Lina digital
fotografering medan Johanna Persson går
gymnasiet på hemmaplan, Strömsund.
Nu är det bara att önska fortsatt lycka och
framgång i karriären.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson
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Bystämman Gospel läggs ner
Efter drygt 30 år läggs kören Bystämman Gospel ner. Kören som uppträtt
bland annat i Atlanta USA.
Allt började som en bykör med blandad
reportoar men med åren har det blivit
nästan uteslutande gospel. Kören har uppträtt både inom och utom Sveriges gränser.
2007 blev det en gospelresa till Atlanta i
USA och de har uppträtt bland många andra kända artister.

Beslutet att lägga ner föreningen kom
sedan körledare Maria Boberg flyttat från
Strömsund och lämnat kören.
Nu kommer kören att genomföra två
konsterter, med Cyndee Peters och Daniel
Stenbaeck. Den första i Åsele kyrka den 20
december och den 21 december i Hammerdals kyrka, meddelar Åse Ehnberg, ordf i
föreningen och Ylva Nilsson Crossler,
pressansvarig.
Text och bild: Barbro Ericson
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Bättre begagnat
blir som nytt
Hans Göran Rångefors är inne på sin
20:de säsong med företaget Rångefors
Smide. Flesta jobben består i att reparera och förstärka plantrör för skogsplantering.
-Jag har räknat ut att med de plantrör
som jag reparerar och förstärker varje
säsong, planteras ungefär 26 miljoner
plantor. Det motsvarar bra precis 12.000
hektar mark. Idag är mina största kunder
ABOR i Rossön, Krokvågs Skogstjänst i
Ragunda och Kvarnsjö Skog i Åsarna. Jag
har kunder från Pajala i norr till Hällefors i
söder, berättar Hans Göran Rångefors och
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fortsätter:
-Upprinnelsen till att jag idag har en
firma beror på att en tjänsteman från ett
skogsbolag ville få hjälp att laga några
plantrör. Det ledde till att många insåg
värdet i att få rören lagade i stället för att
köpa nya. Så småningom blev det här en
halvtidssyssla som jag fortsätter med än
idag. Jag vet inte av något annat företag
som sysslar med liknande reparationer.
Pengar att tjäna
När plantrören använts en tid börjar de bli
slitna och rörets funktion avtar. Då måste
man antingen köpa nytt eller rusta upp det

gamla.
-Ett nytt plantrör kostar mellan 12001300 kronor och då är det givetvis billigare att lämna dem till mig. Jag reparerar
rören och härdar spetsarna med hårdmetall. Varje säsong tar jag emot ungefär
500 rör, mellan november och maj. Ja, här
finns pengar att tjäna för den skogsentreprenör som har verksamhet, berättar Hans
Göran.
Text och bild: Barbro Ericson
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Sopplunch ger pengar till barnfamiljer
Varannan torsdag serverar Kyrkan
sopplunch på församlingshemmet i
Strömsund. Överskottet går som julgåva till barnfamiljer i samhället som har
det ekonomiskt svårt.
Stefan Magnusson är församlingens klockare och han berättar:
-Sopplunch har vi haft i många år men
under senare tid har det blivit mera kontinuerligt. Var fjortonde dag serverar vi

antingen ärtsoppa, köttsoppa eller
grönsakssoppa. Lunchgästerna
betalar 40 kronor och överskottet
går till Ströms Blomsterfond.
Därifrån delas pengarna ut strax
före jul genom samarbete med
Socialen till barnfamiljer som
har det ekonomiskt svårt. Det
brukar bli ungefär 1000 kronor
per familj. En liten gåva men för
många är det just den slanten som
är avgörande om de kan unna sig
något lite extra.
Många känner inte till Kyrkans verksamhet och vet heller
inte om att barnfamiljerna får en
värdefull slant till jul.
-Soppluncherna har blivit uppskattade och det blir fler och fler
stamgäster. Men många vet än
inte om att vi har luncherna. Ändå
har vi hållit på ett antal år. De som Annica Norlén, Monica Lundin och Cathrin Sjögren avkommer hit tycker det är trevligt njuter en god sopplunch.
att träffas, samtidigt som de får
en härligt god hemmagjord soppa, berättar Stefan Magnusson. Text och bild: Barbro Ericson

Elsy Fridtjofsen
tillsammans med sitt
barnbarn Thomas
Östensson på lunch.
-Alltid lika inspirerande att äta lunch i
trevligt damsällskap,
säger Thomas.
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Hela familjen Rogers Gräv
Roger Karlsson startade företaget Rogers Gräv 1983. Med åren har både
familjen och företaget utökats. Först
frun Sanna, därefter tre barn. Samtliga
ingår i företaget.
Att killar jobbar med traktorer och lastbilar
är mera regel än undantag. Men i företaget
Rogers Gräv hittar vi också en tjej som klarar alla tunga maskiner. Det är dottern Agnes som har både utbildning och erfarenhet,
trots unga år. Här jobbar också bröderna
Jonas och Petter. Roger själv tycker att det
är både roligt och stimuleande att få jobba
med ungdomar. Sanna ingick också aktivt i
företaget innan hon drabbades av ohälsa.
-Det är roligt att vara med ungdomar
och givetvis är det bra att det finns sysselsättning så de blir kvar på hemmaplan,
säger Roger.
Även om mycket av jobben är på annan ort med veckopendling, så är det ändå
Strömsund som är deras trygga destination.
Ett välkänt företag
Företaget startade 1983 och Rogers första
jobb var åt SJ vid Flåsjödammen. Första
traktorgrävaren han använde var en JCB.
Därefter har både antalet anställda och
maskiner ökat i takt med antalet uppdrag.
Eftersom Rogers Gräv blivit ett välkänt
företag anlitas han över hela Norrland.
-Efter mitt första jobb hos SJ kom jag till
Kommunen och blev där i 18 år. Men tanken var egentligen bara två veckor. Mycket
av det vi utför är dammförstärkning och då
har det blivit några år på varje arbetsplats.
Vi har exempelvis varit i Tärnaby, Junsele,
Börtnan, Dabbsjön och Örnsköldsvik. Undan för undan har jag utökat maskinparken
och idag har vi full sysselsättning för fem
grävare som varierar från 7 ton upp till

Fr v Agnes, Sanna, Jens, Roger, Joseph, “Böna”, Jonas och Petter.
32 ton. En lastbil och två hjullastare. Och
utöver familjen har jag två anställda.
Arbete och fritid
Äldste sonen Jonas började i företaget 2002
efter yrkesutbildning i Bräcke. Därefter
kom Petter med samma utbildning. Syrran
Agnes utbildades i företaget.
Hennes första jobb var en anställning
vid Östavallsågen, där hon körde hjullastare och truck. Så kom hon hem och
började jobba i pappas företag med att
köra grävmaskin vid Lidens sopstation och
senare vid Vattudalens Fisk i Gärdnäs.
-De anställda är Björn ”Böna” Jonsson och Joseph Jonsson. Petter och Joseph har hängt ihop ända sedan de var på
dagis. De har gått skola tillsammans och

utbildade sig samtidigt i Bräcke, berättarRoger.
Så kommer vi till familjens stora fritidsintresse som är jakt och fiske. Ett intresse som gett stora framgångar.
-På hösten är det älgjakt som gäller för
både familj och anställda. Men för familjen
är det i huvudsak fiske som lockar, sommar
som vinter. Vi tävlar i stort sett över hela
Sverige. Och det går riktigt bra. Förra vintern blev Sanna svensk mästare i mormyska och blev därmed uttagen till MormyskaVM i USA. Det här med jakt och fiske är
så viktigt för oss att det är enda gången vi
slår igen. Annars kör vi i stort sett året om,
framhåller Roger Karlsson, ägare av Rogers Gräv i Strömsund.
Text och bild: Barbro Ericson
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Bakre raden från vänster: Denise Backlund, Joel Larsson, P-O Svedberg, Benny
Johansson. Mittre raden från vänster: Jessica Bredin, Adrian Lindström, Emil
Eriksson, Ronny Johansson, Jimmy Jonasson. Främre raden: Måns-Erik Frank

Bild: Privat

Bryter sig fram

Det går bra för Strömbrytarna och vid Resultat Nordiska:
+110 kg Herrar Två guld
Nordiska mästerskapen och Blockbrytet P-O Svedberg
Jessica
Bredin
-60 kg Flickor Två silver
blev det medaljer av hög valör.
Joar Backman

P-O Svedberg är en av de lovande i Strömbrytarna och han berättar lite kort om de
två tävlingarna:
-På Blockbrytet i Gävle nu i november
var vi tio som deltog från Strömsund och
fem tog medalj. Två guld, fyra silver och
två brons.
Vid Nordiska mästerskapen i Eskilstuna
blev det fem medaljer. Två guld, ett silver
och ett brons.
Text: Barbro Ericson

Blockbrytet:
Denise Backlund
Jimmy Jonasson
Benny Johansson
Jessica Bredin
Ronny Johansson

-70 kg Pojkar

Brons

+60 kg Novice
Guld och Silver
+95 kg Novice
Guld och Brons
+95 kg Novice
Silver och Brons
-60 kg Novice
Silver
+95 kg Novice
Silver
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Så är två års arbete med uppbyggnaden
av Havsnäs vindkraftspark till enda.
Och vi har fått följa utvecklingens gång
där kommunens entreprenörer och arbetsledare presenterats. Men nu är det
dags att presentera huvudentreprenören
Stenger & Ibsen från Danmark.
När vindkraftsparken i Havsnäs fortfarande
var på informationsstadiet var det kanske
inte så många som kunde tänka sig in i
omfattningen. Idag är den Sveriges största
landburna vindkraftspark med 48 snurror.
När det så småningom blev ett faktum att
bygget skulle komma igång var det många
av kommunens entreprenörer som kom till
tals. Vilket i sin tur ledde till värdefulla
arbetstillfällen. Och det pratades om ”ett
danskt företag” som var den stora huvudentreprenören och ansvarig för parkens
uppförande. Nu är det dags att presentera
personen bakom företaget Stenger & Ibsen
Construction, Johan Stenger.
Stengers presentation
För några dagar är Stenger i Strömsund
och då får Affärsnytt Norr möjlighet till en
intressant intervju. Han berättar:
-Vårt företag har sysslat med vindsnurr-
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Bild: Barbro Ericson

Bild: Anders Andrée

Stenger & Ibsen

Stenger & Ibsens företagsledare Johan
Stenger från Danmark.
or i 20 år och monterat upp minst 1000
snurror i Danmark. I Sverige har vi totalt
167 snurror, med första parken i Krokom.
Vi bygger bara landburna vindkraftverk
och var bland de första på den svenska
marknaden. Havsnäs vindkraftspark är
hittills den största. Samtidigt har vi haft
projekt i Rajastrand och Piteå. Nästa
plats är Mora. Stenger & Ibsens moderbolag etablerades i Danmark 2004, uppger
Stenger.
Under uppbyggnadstiden i Havsnäs har
runt 40 personer haft jobb. En mix av människor från Sverige, Tyskland och Danmark. Nu är allt färdigbyggt och till våren

skall hela området vara återställt och städat.
Otroliga människor
Johan Stenger framhåller alla duktiga underentreprenörer som han haft i arbete.
Men också andra trevliga människor han
kommit i kontakt med under byggnationstiden i Havsnäs.
Snart är hela projektet avslutat och
då träder andra människor in i bilden
med nya arbetsuppgifter och förhoppningsvis också nya arbetstillfällen.
Text: Barbro Ericson
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Japanskt konstbroderi inspirerar
Att handarbeta ger en fin avkoppling.
Det framhåller fyra damer med flitiga
fingrar som träffas varannan vecka hos
Birgitta Billdé i Strömsund.

Kommun under 30 år. Men
som sagt, hon drabbades av
ohälsa och en långtidssjukskrivning.

Japanskt konstbroderi är en konst i konsten
och betydligt svårare än det ser ut. Men är
en hobby som får den intresserade att må
bra och känna sig kreativ. Därför samlar
Birgitta Billdé i Strömsund sex bekanta för
att brodera Japanskt varannan vecka. Hon
berättar:
-När jag blev sjukskriven 2002 tappade
jag totalt lusten för det mesta. Jag var utbränd och livet kändes jobbigt på många
sätt. Jag blev erbjuden medicin för att klara
situationen, men tackade nej. Eftersom jag
alltid hållit på med handarbete började jag
intressera mig för Japanskt konstbroderi.
-Jag tyckte sömnaden var så vacker och
därför lärde jag mig tekniken. Den är mycket inspirerande, rolig och man känner sig
kreativ.
Birgitta Billdé är utbildad talpedagog,
dyslexipedagog och dyslexi-informatör.
Hon har varit anställd hos Strömsunds

Bra självhjälp
När Birgitta i sitt sjukdomstillstånd upptäckte hur mycket
positivt hon fick ut av sitt handarbete bestämde hon sig för
Fr v Maria Magnusson, Birgitta Billdé, Ann Marie
att dela med sig till andra. Så
Axelsson och Mona Persson.
småningom samlade hon en
grupp som träffas kontinuerligt.
-Det här är ett sätt att må bra, att bara
koppla av och lägga allt det tråkiga bakom
sig. Ett bra sätt till självhjälp.
-Vi började träffas för ungefär ett år
sedan och med tiden blir det bara roligare
och roligare. För nu börjar man komma på
tekniken, tillägger Maria, Mona och Ann
Marie, som tillbringade ännu en trevlig
kväll med Japanskt konstbroderi och gott
fika hemma hos Birgitta Billdé.
Text och bild: Barbro Ericson
Birgitta Billdé har broderat över 50 tavlor.
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Antikviteter och målningar - en passion
Gerd Halvarsson i Hammerdal älskar
gamla klenoder och målningar av hög
klass. På Olympiagården samt hus efter
Storgatan finns idag förutom antikaffär
och loppis även en nytillkommen Galleria.
I mitten av november var det så dags för
invigning av en efterlängtad galleria. I den
nyinredda lokalen på Storgatan finns bland
alla vackra dyrgripar målningar av konstnärer som Ella Johanson, som var mor till
Gerd. Samt verk av Bengt Lindström, Lars
Pirak och Ulrika Hydman, för att nämna
några.
Ett färgglatt intresse
Hela huset är fyllt av vackra föremål uppmöblerat i Jämtländsk allmoge. Men nu är
det den nya gallerian som fått focus. Gerd
visar runt och berättar:
-Min mamma var en skicklig konstnär
och den första utställningen jag har heter
“Mamma och jag” och är tillägnad henne.
Här visar jag både hennes konst men också

andra kända konstnärers målningar. Jag
har alltid varit intresserad av antikviteter
och konst och målar också själv. Att göra
allmogemålningar är väldigt roligt och det
är många antika föremål jag dekorerat.
Gerd Halvarsson kommer från Ulricehamn, hon var redan som tonåring intresserad av antikviteter och började därmed
göra affärer.

och museum. Dessutom utökades verksamheten efter köp av gamla järnhandeln
på Storgatan. Där är Gerds nya galleria med utställningar med myshörna för
en stunds avkoppling eller att inta en fika
i härlig miljö.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson

Började som tonåring
Under åren har Gerd byggt upp en uppskattad antikvitetshandel av hög kvalité och är
ett känt namn inom branschen.
-Jag började i tidig ålder att köpa in lite
proslin och minns fortfarande första lyckade affären, berättar Gerd och skrattar.
-När jag flyttade till Hammerdal fortsatte jag med mitt stora intresse och 1973
kom min verksamhet igång på allvar.
Tillsammans
med
Gerds
man
Janne Halvarsson, känd skidolympier,
gjordes en stor satsning på Olympiagården. Flera hus och kåtor byggdes
upp och idag finns antikvitetshall, loppis
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Sveriges bästa hemtjänst
-Hemtjänsten är fantastisk, säger
Bendikt Johansson, 88 år.
Nu är det onsdag och vi skall ut på
promenad. När det är sommar får jag
hjälp till den vackra uteplatsen.
Bendikt Johansson bor i egen lägenhet på
Myrgatan i Strömsund och erkänner att
hemtjänsten är A och O för att hon skall få
bo hemma. Men så kände hon inte innan
hon var i behov. Bendikt berättar:
-När jag började komma i den åldern
att mina krafter avtog tänkte jag, hur skall
jag klara mig själv här hemma. Att anlita
hemtjänsten och låna ut nyckeln till min
bostad, aldrig. Men läkaren sa att utan
hjälp kan du inte bo kvar längre. Så jag
stod inför ett faktum som blev hur bra som
helst.
Ett piller är ingen medicin
-Jag är själv en social människa och
tycker det är roligt att ha någon att prata
med. Det är bättre medicin än ett piller.
Tre gånger i veckan, beroende på vad
jag orkar, får jag sällskap ut på promenad
och när det är sommar sitter vi på den
vackra uteplatsen, som jag älskar.
En gång i veckan kommer de och hjälper mig med att duscha och var tredje vecka
är det städning.
Vid vårt besök hos Bendikt har undersköterskan Eva Wallinder kommit för att
göra sällskap ut.
Social och positiv brukare
Som sagt, Bendikt Johansson är en pratglad person och kan prata om precis allt.
Från EU och EG till matlådor från Sala och
hennes uppskattning av personalen. Hon
har haft hemtjänst sedan i januari i år.
-Inför sommaren var jag tveksam, hur
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Eva Wallinder i sällskap med Bendikt
Johansson.
skall det här gå med alla vikarier. Med ordinarie och vikarier blev det inte mindre
än 25 olika, men tänk så trevligt det var.
Du förstår hur mycket jag fick prata, säger
Bendikt och skrattar. Särskilt roligt var det
när skolungdomarna kom. Tänk vad duktiga de är. En av dem lagade till och med
min radio.
Men när det blir tal om matlådor, då blir
Bendikt väldigt allvarlig:
-Aldrig i tiden att jag tar emot en matlåda som kommer från Sala. Jag begriper
inte varför man inte kan laga mat på orten.
Här finns allt från råvara till kunskap om
matlagning och då slipper vi långa transporter, som förstör miljön.
-Min mat ordnas här i köket. Och det
är ju ingen konst eftersom jag får hjälp
med att handla. Både av hemtjänsten men
i första hand av mina anhöriga. Utan dem
hade jag inte kunnat bo kvar här hemma,
framhåller Bendikt Johansson.
Text och bild: Barbro Ericson
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Ekonomistugan i Hoting utökar
I mitten av oktober utökade Ekonomistugan verksamheten i och med övertagandet av bokföringsbyrån Spannfors i
Strömsund.

Förutom jobbet på Ekonomistugan älskar Ingmar att få vistas i skog och mark. I
Gärdnäs har han egen skogsfastighet med

Tack vare duktiga medarbetare så behövs inte chefen på plats varje dag, säger
Ingmar och skrattar.

Alla kunder lika viktiga
Kundservicen på Ekonomistugan är väldigt varierande. Vissa kunder
kommer till kontoret för
att få hjälp medan andra är
såkallade distanskunder.
Andra i sin tur vill ha
besök på plats och ställe.
-En del vill att man
besöker dem hemma för
de kan ha svårt att komma
hit. Vissa kunder har jag
haft i 20 år och de börjar
bli lite till åren. Så har
vi distanskunderna som
skickar sitt material. De
finns i Vilhelmina, Gäddede, Aspås, Föllinge,
Lit och Strömsund. Vi
har mellan 380 till 400
kunder, det varierar lite.
Våra större kunder kommer varje månad medan
andra kommer mera spoBild: Privat
radiskt. En del har med
Kompetent personal
åren växt så nu kommer
Fr v Agneta Westerlund, LizBeth Norkvist, Birgitta Dahlberg, Charlotte
-Idag är vi fem som
de med papper från två
Eriksson som ger chefen Ingmar Mårtensson sparken.
jobbar här och klarar väl
företag. Men för oss är
arbetsbelastningen för närvarande. Men hus och hem och där trivs han verkligen.
alla kunder lika viktiga, oavsett om det är
när deklarationerna också börjar strömma
-Jag tycker om att vara i skogen och job- små eller stora kunder, framhåller Ingmar
in då blir det jäktigt, säger Ingmar.
ba och det kan jag göra när det finns tid.
Mårtensson.
Text: Barbro Ericson
Ingmar Mårtensson är
ägare av Ekonomistugan
Hoting AB som han startade 1988 som enskild
firma. I takt med kundtillströmningen har antalet
anställda utökats under
åren. Företaget ombildades 2008 och är idag
ett aktiebolag. I oktober
utökade
bokföringsbyrån ytterligare i och med
övertagandet av Spannfors.
-När ägaren Kjell
Zakrisson
kontaktade
mig och berättade att han
skulle sälja sitt företag
kändes det intressant.
Vi kom överens om att
jag skulle börja ta över
hans kunder lite successivt för att vi skulle klara
övergången.
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Känt ansikte från Hammerdal släpper skiva
-Skivan ”Goodbye Miracle” som innehåller 10 låtar med egenskrivet material släpps i slutet av januari 2010. Det
har varit ett händelserikt år i musikbranschen för Ronnie Åström.
Ronnie som härstammar från Hammerdal
ursprungligen packade väskan och flyttade till Skåne under 1998 för att utvecklas
inom musikbranschen. Och det kan man
verkligen säga att han har gjort. Han bildade bandet ”Ronnie Åström band” med
sina barndomsvänner från Strömsund. Sedan dess har live spelningar varvats med
producering av material till skivan. Han
har även kompat till kända namn som
Frida och Tina Leijonborg som dessutom
medverkar på kommande skiva.
-Under åren har jag jobbat med fantastiska musiker som man aldrig trodde
att man skulle få spela med när jag som
liten satt och övade gitarr på pojkrummet i
Hammerdal, säger Ronnie.
Detta är lite av vad som hänt under
senaste året:
• Sep 2009. 1000 förhandsexemplar av skivan Goodbye Miracle trycks.
• Okt 2009. Utav 40 lådor skivor är endast 17 lådor kvar fast att skivan inte ens
släppts än.
• Nov 2009. Radio i Tyskland och Österrike börjar spela låten” She” från nya plattan efter att ha funnit ett videoklipp på
nätet. Ronnies skivbolag skickar ut gratis
exemplar till radiostationerna.
• Dec 2009 Frida släpper ny singel och
Ronnie är anlitad som gitarrist igen.
• 18 jan 2009 Ronnies soloskiva ”Goodbye
Miracle” släpps. Turneér med både egen
produktion och komp av artister går parallellt, hand i hand.
• Under januari, inspelning för ett helt nytt
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Fr. v. Ronnie Åström, Björn Eliasson, Rebecca Meiselbach och Fredrik Vintilescu.
TV-program som vi inte får avslöja nam
net på än. Men Ronnie medverkar i ett av
avsnitten med ett stort reportage där man
får följa honom på turné och på hans jobb
som en av Sveriges bästa och mest anlitade
akustiska gitarrister.
• Konserter och turné följer resten av
våren.
En av Sveriges bästa gitarrister
-Det var en period där efter melodifestivalen 2008 som jag och Frida hade ca
fyra spelningar om dagen i snitt runt hela
Sverige säger Ronnie och plockar fram fler
minnen. Jag blev dessutom anlitad till både
Kapellmästare och Turnéledare i produktionen så 2008 blev ett ganska sömnlöst år.
Men kul! En nyttig tid där jag fick lära mig
hur skivbolagsvärlden och förlagsvärlden
fungerade. Jag bestämde mig för att starta

egen etikett med en av mina bästa kompisar
här nere i Skåne och att bara låta ett större
skivbolag bli inblandat i distributionen.
Det innebar enormt mycket jobb och det
hela bekostades ur egen ficka. Med reklam
och distribution landade till slut notan på
närmare 2 miljoner kronor innan lanseringen för skivan startat. Men Ronnie tycker
att det är väl spenderade pengar för att få
släppa en platta med egenskrivet material
efter en tjugo år lång karriär som musiker.
Ronnie satsar på sina rötter genom att
starta bandet Ronnie Åström band helt
och hållet bestående av barndomsvänner
från Strömsund. Magnus Persson, Björn
Eliasson, Fredrik Vintilescu och Rebecca
Meiselbach. Vännerna är ute på turné just
nu och avslutar turnéplanen med en spelning på Café Opera.
-Förhoppningsvis får vi komma upp och
spela i Strömsunds Kommun under 2010.
Det hade varit fantastiskt att få komma
hem med hela gänget och göra en riktig
konsert i vår hemmamiljö i våra rötter. Ingen av oss hade varit där vi är idag om vi
inte hade fått växa upp i Jämtland avslutar
Ronnie.
Text: Cathrine Ericson
Bild: Privat
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Skärning sker i laser, plasma- och gasskärmaskiner, kapning sker i styrda bandsågar
och bockning i kantpress. Lasermaskinen
skär med stor precision och gasmaskinerna
klarar plåttjocklekar upp till 450 mm! Här
finns också en av Jämtlands största kantpressar, 5 m lång och en presskapacitet på
400 ton.

Repay – Tung industri
Erika Tellbro har sin praktik hos Repay. Här tillsammans med chefen Henrik Eliasson.
På Industriområdet i Strömsund ser den
tunga verksamheten ut att ha kommit
igång riktigt bra efter konjunktursvackan. Hos Repay, före detta Stålteknik, ser
man ljust på framtiden.
Henrik Eliasson är platschef på Repay i
Strömsund och berättar att de idag har bra
med jobb, så pass bra att några har fått
komma in som extrapersonal.
-Det känns positivt att det vänt efter ett
ganska tungt år med minskad orderingång.
Repay är ett företag med spridning över
hela Sverige.
-Vi är en rikstäckande koncern med
huvudkontor i Skellefteå. Förutom där så
finns vi i Strömsund, Kiruna, Gällivare,
Köping, Uddevalla och inom kort startar vi
upp i Jönköping och målet är att bli störst
i Sverige.
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Företaget hette tidigare Stålteknik men
bytte i höst namn till Repay för att ena hela
koncernen under ett och samma företagsnamn. Ingenting inom verksamheten har
förändrats mer än namnet och idag är vi
fem anställda i Strömsund och några som
jobbar extra, berättar Henrik.
Först i ledet
-Efter semestern har vi haft mycket att
göra. Mycket av jobben är beställningar
från Mählers men vi har också fått en del
nya kunder. Våra största uppdragsgivare är
Mählers, Engcon, Legosvetz och Asp Mekaniska.
-Vi är ett företag som levererar skurna,
kapade och bockade ämnen. I utbudet finns
stål i form av plåt, balk, rör och stång.

En tjej i gänget
Det kändes lite ovanligt att se en ung tjej
på industrigolvet. Det är Erika Tellbro från
Norråker. Hon går gymnasiet i Strömsund
och är här på praktik.
-Alla på industriområdet samarbetar
med skolan och hit kommer eleverna från
industriprogrammet för praktik. Det är
ett led i försöket att få ungdomar att se
möjligheterna med ett industrijobb, berättar Henrik, som är född och uppvuxen i
Strömsund.
Efter grundskola och gymnasiet läste
han på högskolan i Östersund till maskiningenjör och därefter blev det jobb, men
efter ca 10 år i Östersund så längtade han
hem.
-Eftersom jag trivs så bra i Strömsund
så tog jag med mig familjen och flyttade
hem igen, säger Henrik Eliasson.
Text och bild: Barbro Ericson
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Jag älskar att köra traktor!
Andreas Östensson i Strömsund startar
eget och trotsar lågkonjunkturen. Han
har snöröjning som sin uppgift.
-Jag jobbar heltid på Svanbergs Däck
& Fälg men jag älskar att köra traktor och
marknaden för att starta eget finns, säger
Andreas.
En kvarts miljon har han satsat i en
större traktor. Kunderna är både företag och
privata. Företaget startade han under 2008
mest på prov för att testa marknaden.
Nu jobbar han heltid hos Svanberg och
det innebär att hans eget företag som än
så länge drivs som en sidoverksamhet
innebär sena nätter och tidiga morgnar.
Detta för att hinna undan med snön innan
han ska vara tillbaka på sitt ordinarie jobb.
Men kunderna är tacksamma över att få
sin gård skottad och det är det som gör att
Andreas är motiverad att kliva upp tidigt.
Så känner du dig insnöad i Strömsund
med omnejd så är Andreas Maskintjänst
rätt ställe att vända sig till.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Barometerdagar
Fr v Gudrun Öjbrandt, Jan Hjortzberg, Annika Eriksson & Veronica Sjögren.
Strömsunds kommuns största förvaltning är Vård och Omsorg med ungefär
500 anställda. Under två dagar i november hölls Barometerdagarna, en årlig
fortbildning och öppet hus för allmänheten på Folkets Hus. Professor och
geriatriker Yngve Gustavsson var en
bland föreläsarna.
Monica Grahn är förvaltningschef och hon
berättar om Barometerdagarna med två
aktiva dagar samt om lördagen som blev
något nytt i sitt slag.
-Det här är första året som vi har en
speciell dag där allmänheten bjuds in. De
får träffa oss inom vård och omsorg och
möjlighet till dialog och ställa frågor. Dessutom har vi externa utställare. Professor
och geriatriker Yngve Gustavsson från
Umeå föreläser om åldrandet. Geriatriker,
är en specialistläkare med inriktning på
forskning om åldrandet.
Gudrun Öjbrandt är områdeschef inom
vård och omsorg och Jan Hjortzberg enhetschef för personliga assistenter samt
särskilt boende. Båda tycker att Barometer-
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dagarna är värdefulla, inte enbart för själva
utbildningen utan också att de anställda får
träffas.
Konkurrenskraftiga
-Att vi ordnar en dag för allmänheten är
värdefullt. Vi måste visa upp vad förvaltningen jobbar med och visa vad vi kan. Att
personalen har stor kompetens och att vi är
konkurrenskraftiga, säger Hjortzberg.
Många saker är viktiga inom vård och
omsorg, men som en röd tråd genom verksamheten är Gott bemötande. Lyhördhet
och Professionalitet. Där etik och värdegrund ingår. Vid livets slutskede kommer
verkligen personalens professionalitet till
hjälp
-Vi har en välutbildad personal som många gånger ställs inför stora krav. Som i livets slutskede och vid palliativ vård är vårdbehovet väldigt stort och påfrestande, säger
Grahn som uppskattar personalens goda
insatser.
Text och bild: Barbro Ericson
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