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Hallviken
CharkoStyck

Vildmannens drag · PPS Strömsund i guldsits · Håller värme i Strömsund

Ledare

Letar i mitt minne efter en annorlunda
julhistoria. Den här avviker men blev ett
minne för livet.
Jag var 16 år fyllda och gick första året
på Hjalmar Strömerskolans gymnasium.
Under höstterminen hade jag fått veta att
jag skulle bli pappa. Blott 16 år gammal
försökte jag ta in den nya kunskapen. Hur
gör man, vad gör man. Nervös liten knatte
som jag var. Jag gick Handel och Kontor,
eller ”klipp och klistra” som ekonomerna
kallade oss. Jag minns det väl, dagen på
Gröna Skolan. Lektionssalen på tredje
våningen. Vi hade en lärare i företagsekonomi som hade lite avvikande humor. En
kul prick på många sätt. Såväl klassen som
läraren var väl insatt i mitt något ovanliga
läge. Blivande, nervös, tonårspappa.
En dag runt jul kommer läraren in i
klassrummet. Något stressad och med
en lapp i handen. Väl framme hos mig
sträcker han fram lappen och ber mig att
omedelbart besöka lärarummet för att låna
telefonen och ringa det udda numret. Rikt-

numret var väldig långt upp i Sverige. Min
första tanke gick så klart till det blivande
faderskapet. Säkert fick jag BB i mina tankar, även om det var fyra månader kvar
tills vår son skulle komma. Jag tog lappen
med mig och rusade till skolans lärarrum.
Bad att få låna telefonen. På den här tiden
fanns inte mobiltelefoner som idag. Jag
slår numret. Väntar. Kopplas fram. Nu,
snart, men svara nu då.. “Ho ho ho det är
Tomten som talar.” I andra änden på linjen
hör jag Tomtefar hälsa mig välkommen.
Numret gick till Telias linje för barn som
ville ringa Tomten. Jäkla lärare. Humor?
Jo jo..
Väl tillbaka i klassrummet, med en
tonårskilles stridbara temperament. Läraren hade så klart informerat hela klassen
om sitt upptåg. Ett rungande tokskratt
möter mig i klassrummet. Jag kan så klart
inte vara arg längre. Minnst det som ett av
många knasiga upptåg från min lärare.
God Jul!
Thomas Östensson
Vår tidning uteblir i januari men kommer
åter i februari.Vårt varmaste tack och önskan om en riktigt god jul önskar vi våra
läsare och annonsörer.

Lycka till!
1:a pris: 500 kr
2-5:e pris: Trisslott
Vi har lagt ut några pepparkaksbokstäver i tidningen. Kasta om dem
så bildar de ett ord. Vilket?
Sänd Ditt tävlingssvar till:
Affärsnytt Norr, Järnvägsgatan 20,
833 35 Strömsund. Vinnare presenteras
på www.affarsnyttnorr.se under januari.

Ordet blev:
Namn:

ThomasÖstensson
Ansvarig Utgivare

BarbroEricson

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

CathrineEricson
Reporter - Foto - Annonssälj
affarsnytt@visitkort.se

Boka din annons 0670-440 515

Micke Henke Anitha Maria

Johnna Janina Martin Carro
Affärsnytt Norr och Visitkort.se
jobbar mot gemensamma mål

Telefon:
Vinnarna från förra numrets ordfläta:
500 kr går till: Gruppbostad Strömsv 44.
Trisslotter får: Jean Jönsson, Gäddede.
Yngve Östlund, Hoting. Hans Isaksson.
Karin Larsson, Hammerdal.

Maria Jens Emelie

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
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med personal

Delägare i Reaxer

Roger 070-376 48 32 Jonas 070-376 48 41 Petter 070-376 48 34 Bostad 0670-129 42
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Jobb är problemet
-Men att hitta ett jobb inom mitt område
när jag kom hit, var i stort sett omöjligt så
det fanns bara en utväg. Att starta eget och
nu står vi här med vårt företag. En satsning
som borde gå bra med lokala producenter.
Vi köper in olika sorters kött och nu senast,
fick vi in en älg, tack och lov. Älgkorv är
eftertraktad och här tillverkar vi åtta olika
sorters korv. Vi gör syltor, plommonspäckad karré, fläsk, skinka och isterband som
vi röker eller grillar. Tillverkningen styrs
efter kundens önskemål, berättar företagsägarna som påpekar:

Finns inga jobb skapar man ett

Allt förädlas så
fort vi bara kan

Ingvar Andersson och Mikael Eriksson.
När Ingvar Andersson från Blekinge
bestämde sig att flytta till Hallviken
stötte han på problem. Han hittade inget jobb. Då började han spåna möjligheter att starta eget tillsammans med
svågern Mikael Eriksson. Det ledde till
företaget Hallviken Chark o Styck AB.
Företaget körde igång under oktober
månad med styckning, tillverkning,
rökning och gårdsbutik. En start i bästa

tid på året eftersom julen innebär högtryck
inom den här branschen. Nu levereras presentkartonger till företag och privata som
själva kan komponera innehållet.
-Juli i år satte vi igång att bygga lokalen
på 180 m² och allt jobb gör vi själva. Men
idén föddes när jag var på väg att flytta upp
till Hallviken. Min fru är syster till Mikael,
berättar Ingvar och har under flera år jobbat inom charkuteribranschen. Mikael är
köttbonde i Hallviken.
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Text och bild: Barbro Ericson
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-I vår tillverkning finns laktos- och glutenfria produkter till 90 %. Produkterna är
fria från konserveringsmedel, vi använder
bara nitrit och askorbinsyra. Allt förädlas
så fort vi bara kan.
Nu är kundtillströmningen faktiskt
större än vad vi vågade kalkylera, betonar
Ingvar Andersson och Mikael Eriksson.

önskar vi vara kunder
Behöver du en flisnings- och gallringspartner?

Nyhet: Vi köper vid väg
- BRÄNNVED
3

för 230 kr/m fub

- TRÄDDELAR

för 200-270 kr/ton
För fullständig prislista kontaka:
Oskar Kallström: Tel 073-051 05 56
oskarkallström@hotmail.com
Bo Jonsson: Tel 070-5722668
bo.jonsson@telia.com

Kvarnmon AB ansvarar 2011/2012
för alla inleveranser till värmeverket
och industriområdet i Strömsund.
Vår ide är att bränsle från Strömsunds närområde ska värma
Strömsunds fastigheter. Det innebär
nu nya möjligheter för markägare
och entreprenörer att leverera
brännved och träddelar.
Passa på att gallra ungskog och
rensa upp kring byar och gårdar
under 2011 och 2012!

0670-61 42 48
Vattudalstorget 8, Strömsund

God Jul & r!
Gott Nytt Å
STRÖMSUND
Ramselevägen 19
0670-100 12, 070-305 42 65
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God Jul &
Gott
Nytt
År
Önskar,
Tommy, Åke, Hans & Erik
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Bild: Christer Berg

Bra utbildning
tack vare åkarna
Framtiden inom åkerinäringen måste
säkerställas eftersom Sverige skriker
efter chaufförer. Nu kan samarbetet
mellan näringsliv och skolan i Strömsund Fordonslinjen ge full effekt, framhåller åkeriägare Janne Ottosson.
Vi har tidigare skrivit om gymnasieeleverna på Fordon som tack vare engagerade
företagare i Strömsund fått möjlighet till
fullgod utbildning.
Byggherre
För att göra en lång historia kort kan man
bara säga. Utan Janne har inte fordonsutbildningen i Strömsund sett ut som den gör
idag. När inte skolans ekonomi tillåter att

Lärare och elever från By
gglinjen som hjälper till
med slutfasen av
bygget. Bakre raden fr v
Christer Berg, Manne Gu
nnarsson, Per-Robin
Persson, Johanna Johan
sson, Arne Ottosson. Främ
re raden fr v Wanja
Nordén, Denise Backlun
d, Martin Isaksson och Jes
sica Engström.

bygga en verkstadslokal i utbildningssyfte
då tog Janne Ottosson och byggde en stor
verkstadslokal med utbildningssal vid
hans åkeri på Näsviken och låter nu skolan
hyra.
-Vi måste hjälpa till för att säkra tillväxten inom yrket, poängterar Janne.
Tacksamma yrkeslärare
Johan Karlsson lärare på Fordonsprogrammet berättar:
-Gymnasieelever som går Fordonsprogrammet med inriktning Transport
behöver mycket praktik utöver den teoretiska delen. Det innebär att vi måste hitta
företag som vill ta emot elever så de får
lära sig köra. Från start är det fyra åkare

Årets smak när det gäller
senap heter Älgens Senap
och bygger på ett recept från
Apoteket Älgen i Strömsund.

0771-450450
www.apoteket.se
Amaliagatan 2, 833 35 Strömsund

God Jul &
Gott Nytt År!
Önskar

Apoteket

som verkligen engagerat sig, Janne Ottosson, Bo Ottosson, Svenne Norman och
Pelle Jonsson, med tiden har flera åkare
kommit till.
Den här utbildningen garanterar jobb
för det saknas mellan 4-5000 förare i
Sverige. Alla 14 elever som gått ut har fått
jobb.
Därför vill jag skicka ett stort tack till
alla åkare som hjälper oss med en givande
utbildning, avslutar Johan.
Christer Berg är lärare på Bygglinjen,
och nu är hans elever på plats för att färdigställa byggnaden.
-Det här är en praktik med stort värde
för oss inom skolan, framhåller Christer.
När Byggtjänst i Hoting först var på plats
och gjorde plattan tog de emot två elever
från Bygg liksom LLentab AB som uppförde huset. Nu är samtliga åtta elever från
årskurs 2 på bygget och jobbar med att
isolera. Sedan skall de klä hela byggnaden
med plåt. Och nu kommer 3-orna att bygga
lektionssalen. Jag kan säga att utan Janne
Ottosson har inte det här blivit så bra som
det är idag, är Christers uppfattning.
Det kommer en stor uppskattning från
elever och lärare som nu skickas vidare till
Janne Ottosson, men också övriga engagerade åkare.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson
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God Jul &
Gott Nytt År

God Jul &
Gott Nytt År
önskar vi på

önskar Jariya & Jan-Ivar

Vi köper auktionsgods
www.vivaropet.se
0644-101 75 • 070-325 97 01

Jul och
semesterstängt
19/12-30/1
Vi öppnar igen
31/1 kl 10.00

Välkomna!
0670-61 42 60

ott Nytt År
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Bra ved
i Strömsund
Kapad och kluven
björkved av bra kvalitet!
Säljes i storsäckar
Ved från 25-50cm.
Vi kan även hjälpa er
med transport av veden.
Välkomna önskar Peder!
073-839 75 58
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God Jul &
Gott Nytt År!
Storgatan 26, 830 80 Hoting
Tel: 0671-107 43
Fax: 0671-108 00
Mobil: 070-653 06 81

Nöjda kunder - Vår reklam

God Jul &

Tack för året som gått
önskar vi kunder,
vänner och anställda
0670-107 11 Box 18, Strömsvägen 53, 833 21 STRÖMSUND

Vi önskar alla våra
kunder & vänner

0670-611612

Strömsvägen 47
833 33 Strömsund

Fr.v Idris, Ibrahim och Ahmet.

Bröderna Sekersöz
-nya ägare av Corner Foodhouse
Ibrahim, Ahmet och Idris har jobbat
många år i restaurangbranschen men
aldrig ägt och drivit restaurang tillsammans. Från 1 november i år blev de nya
ägare av Corner Foodhouse i Strömsund.
Ahmet har tidigare jobbat på Corner och
andra restauranger i Strömsund. Nu är
han tillbaka igen men den här gången som

delägare. Bröderna Sekersöz från Turkiet har 10-20 års erfarenhet inom branschen. De flyttade till Sverige där flera av
familjens medlemmar redan bodde och
jobbade med restaurang. De nya ägarna
har några överraskningar på menyn men
annars ser den ut som vanligt. Restaurangen kommer också att drivas som tidigare
med servering, pub och underhållning.

God J
Gott N ul &
ytt År

Text och bild: Cathrine Ericson
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Backe | www.handelsbanken.se

NYA ÄGARERBJUDANDE
Baconrullad helstekt fläskfilé
med kantarellsås 149:Plankstek 169:Gäller 22/12-8/1

Stängt 24/12 & 31/12.

Boka gärna bord. 0670-61 41 30
Lövbergavägen 2, Strömsund. Välkomna!

0670-121 10

070-588 32 18
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Gotönskar vi
kunder & vänner
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BYGGSERVICE

God Jul &
Gott Nytt År
önskar Fredrik med personal
Järnvägsgatan 33
833 35 Strömsund
070-362 41 93
www.efpebyggservice.se

Vi önskar våra kunder och vänner

En God Jul &
Ett Gott Nytt År
Torsgatan 5 • Strömsund • 0670-120 77
Anders Funseth 070-384 33 03
Butiken öppen vardagar 07.00-16.00
Lunchstängt 11.30-12.30
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Hammerdal | www.handelsbanken.se

Vi vill önska alla

En God Jul & Ett Gott Nytt År!

God Jul &
Gott Nytt År
önskar Sotar´n i
Strömsund
med personal

Tel 0672-105 90 Fax 0672-103 09
Mobil 070-344 81 06
www.holgerssonsplatab.se
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OVK besiktningar &
ventilationsrengöring

0670-124 50
sotarna.stromsund@telia.com

Vi önskar er
alla en
Fridfull
Var liggerJul
dina&
viktiga papper?
Ett
Gott Nytt År
Välkommen in så ska vi

Var ligger dina
berätta
Livsarkivet.
Varom
ligger
dina
viktiga
papper?
viktiga papper?
Välkommen
Välkommen ininsåså
skaska
vi vi
berätta
om
Livsarkivet.
omförtroende
Livsarkivet.
Vändberätta
er med
till
Strömsunds kommuns enda
Vänd er med förtroende till
auktoriserade
Vänd er medbegravningsbyrå
förtroende till
Strömsunds kommuns enda

auktoriserade kommuns
begravningsbyrå
Strömsunds
enda
Var ligger dina
auktoriserade
begravningsbyrå
viktiga papper?

Välkommen in så ska vi
berätta om Livsarkivet.

Strömsund
Vänd er med
förtroende till
0670-611 610
Strömsunds kommuns enda
auktoriserade
begravningsbyrå
Hammerdal
Dorotea
Tåsjö/Hoting
0644-106 00

0942-512 25

0671-200 32

Vildmannens Drag
ett nytt företag i
Övre Tåsjödalen
För tio år sedan startade Lena och
Rickard Harrysson matservering i Övre
Tåsjödalens Utpost med Dagens lunch
och middag. För två år sedan upphörde
lunchen när underlaget minskade. Men
mycket annat är kvar och nu har de
köpt ytterligare företag, Vildmannens
Drag från Hudiksvall.
Ute i ett flertal hundgårdar hemma i Skansnäset har Lena och Rickard 21 draghundar.
De används i huvudsak att köra turister i
Borgafjäll och mest 69 grader Nord. Men
det är säsongsbetonat, berättar paret.
-Vi slutade servera lunch i Övre Tåsjödalens Utpost för två år sedan. Det berodde
på för svagt underlag när många matgäster
flyttade härifrån. Men vi driver fortfarande

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi kunder & vänner

Näset. Box 58, 833 21 STRÖMSUND
Tel: 0670-61 11 50, 070-650 97 04

God Jul &
Gott Nytt År!
önskas
alla kunder,
vänner och
bekanta

Wikströms Måleriservice
Lagmansgatan 41
833 31 Strömsund
Mobil: 0730-42 43 26
Tel: 0670-128 48
www.wikstromsmaleri.se

catering och Restaurangen med Pub håller
vi öppen varje fredagskväll.
Vårt stora intresse har alltid varit draghundar och under åren kom vi i kontakt
med Bosse ”Vildmannen” Lindström från
Hudiksvall. Han hade byggt upp ett stabilt
företag som vi själva vände oss till när vi
behövde utrustning.
-Under sommaren 2011 tog Bosse kontakt med oss och berättade att han hade
funderingar att trappa ner. Och erbjöd oss
ta över varumärket Vildmannens.
Efter lite funderingar bestämde vi oss
för att köra, eftersom vi såg att detta kommer att bli ett bra komplement till vår övriga verksamhet.
Fick kundkretsen på köpet
Med på köpet fick vi med oss en stor
kundkrets som vi verkligen är tacksamma
över. Vår målsättning är att behålla gamla
kunder och samtidigt få nya. Till en början
kommer vi inte att göra några stora förändringar i verksamheten men det finns idéer
inför framtiden, berättar Lena och Rickard..
De har själva använt Vildmannens
utrustning de senaste 10 åren, selar från
Dragråttan som de kört med sedan 1993.
De har köpt draglinor inför fjällkörningar,
koppel och dragbälten.
-Nu har vi tagit över Bosses produktion
och lager så nu fyller vi på med material
och utrustning till jakthundar. Är det något
ni söker men inte hittar så ring gärna och
kolla med oss, det kanske går att ordna,
lovar Lena.
Text och bild: Barbro Ericson
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PPS Strömsund

gul
i dsits

i Strömsund AB, och VD tillika
delägare Roger Eriksson. I lokalen
är det en förhållandevis tyst och
lugn arbetsmiljö. Datorerna som
finns lite här och där stör väl inte
så mycket. Roger får berätta om
framgångsföretaget:
-Vi börjar 1997, när företaget bilFr v Mattias Hansson, Stans- och laseroperatör
dades
och hette Plåt och Ventilation
tillsammans med VD och delägare Roger Eriksmed
inriktning
på skorstenshuvar.
son
Med tiden blev det nya ägare och
Här har vi också ett företag i Strömsund 2004 bildades Plåtprodukter i Strömsund
som växer och orderstocken genererar AB, PPS. Vid årsskiftet 2007/08 började
kanske inte pengar i guld men plåt. Per- vi med legojobb till Jonsson och Paulsson
sonalstyrkan har nästan tredubblats se- i Östersund som också utsåg oss till bästa
underleverantör 2010-2011 i Kvalitet och
naste året.
Leveranssäkerhet.
-Vid ungefär samma tid berättade de
Företagsklimatet i Strömsund kan väl ingen klaga på. Eller så är man den ständige att det fanns stora saker på gång. De hade
optimisten som bara dras till de framgång- köpt in plåtverkstaden av Volvo CE, ensrika. Nu befinner jag mig på Industri- treprenadmaskiner som tillverkar alla hytområdet i Strömsund hos Plåtprodukter ter. Och nu var det upp till oss att börja
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Mats & Sune
med
personal

Vi önskar alla en God Jul
och ett Gott Nytt År!

leverera detaljer till Volvo CE, bland annat golvplattan.
I somras investerade vi därför i en datorstyrd stansmaskin som klarar av stora
volymer helt automatiskt. Dessutom
köpte vi en laser- och skärmaskin. Under
året har vi investerat 14,5 miljoner kronor
i nya maskiner.
Värdefulla jobb
I stort sett har antalet anställda under de
goda åren legat på sex personer i genomsnitt. Från och med i somras efter utökad
ordertillströmning växte antalet anställda
till 16 personer. Många av de anställda är
yngre förmågor.
-Visst är det roligt när allt går bra och
vi kan anställa. Vi har flera yngre och med
datateknisk-utbildning som sköter de helautomatiska maskinerna. Ja, det känns bra
att avsluta året såhär, framhåller Roger
Eriksson glad i hågen.
Text och bild: Barbro Ericson

God Jul &
Gott Nytt År
Önskar Urban & Pelle
STRÖMSUNDS

Verkstadsgatan 41, 833 32 Strömsund
Tel: 0670-61 40 03, www.piggofrisk.se

BILDEMONTERING
0670-61 17 80

070-514 44 32
020-912 912

0670-132 70
Öppet 07.00-17.00
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God Jul &
Gott Nytt År
önskar vi alla våra
kunder & bekanta

www.handelsbanken.se/stromsund
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En riktigt God Jul & ett Gott Nytt År
önskar vi Er alla från tomtefabrikerna på engcon i
Strömsund och Mählers i Rossön!
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Media Profilen

Startat upp i trevlig förpackning

Adrian Persson Strömsund tog företaget Media Profilen till nya lokaler och
hamnade mitt i smeten. En ljus och härlig lokal med utsikt mot ”Rondellhunden” om den funnits.
Nu har Adrian Persson intagit en av byns
fina affärslokaler på Lövbergavägen i
TV-profilens hus. Alldeles vid den norra rondellen. Här kan man säga att han

hamnat mitt i smeten för trafiken cirkulerar oavbrutet och folk tittar nyfiket mot
den neonklädda fasaden. Många känner
väl till uttrycket ”Förpackningen bygger
varumärket”. Men nu är inte den här affären någon ”dropin-butik” utan här säljs
Arbets- och profilkläder samt företagspresenter. Dessutom smörjmedel, som han
tidigare sålde vid oljedepån på Järnvägsgatan. Kundkretsen är sjukhus, åkerier,
serveringar, affärer och andra yrkesgrupper. Han berättar:
-Jag vänder mig i första hand till företagare men ändå är en välexponerad butik mycket värdefull. Det är lätt att hitta
hit, bra lastutrymme och bra med parkeringsplatser. Jag har under många år haft
oljedepån nere på Järnvägsgatan medan
Arbets- och profilkläder såldes i en annan lokal. Nu är allt samlat under ett tak.
I den här rymliga affärslokalen fick jag
bra utrymme att visa vad som finns att
beställa. Några gamla välkända märken
som kan nämnas är Toni Lee, Blåkläder,
Tranemo och Profilkläder. Nya märken
kommer nu också till. Dessutom har jag
utökat med företagspresenter i trevlig förpackning, avslutar Adrian Persson.
Text och bild: Barbro Ericson

Varm och isfri bil
med ett knapptryck
Fjärrstart T100 HTM
-ännu mer komfort

God Jul &
Gott Nytt År!
önskar vi alla
kunder och
vänner!

0670-104 19

Järnvägsgatan 20
833 35 STRÖMSUND
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Vi önskar
alla våra
kunder,
vänner och
uppdragsgivare
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God Jul &
Gott Nytt År

önskar vi alla våra kunder

Till dig som verkligen
ogillar elräkningar.

IVT FÖRSÄKRING

359001

års

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Köp Svanenmärkta IVT Nordic Inverter KHR-N, så får du en
energisnål dammsugare från Siemens på köpet (värde 2 290 kr).
Gäller 8/10-30/11. Läs mer på www.ivt.se.
Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

Bengt 070-518 50 75 | Johan 070-31 88 447

God jul &
Gott nytt år
önskas kunder,
vänner och bekanta
robban, Mattias, inGvar & daniel

Full serviceverkstad för VW, Audi och Skoda. Vi tar även VW, Audi, Skoda kort!
Kontakta oss idag! Tel. 0670-106 50 Mob. 070-343 67 47

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi kunder, vänner
och anställda!

Tel. 0670-130 75
Järnvägsgatan 33, 833 35 Strömsund

Tel 0670-127 30 Fax 0670-100 34

God Jul önskar vi
på JPS Åkeri AB
våra kunder, anställda
och samarbetspartners
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Vi är ombud för
och har även egen terminal
och ombudskontor.

Flisning på plats i skogen.

VD och ägare Bo Granqvist visar färdig flis.

Håller värme i Strömsund
Kvarnmon AB är företaget som lanserat sig i Strömsund med omnejd och
levererar flis till de stora panncentralerna i Strömsund. Med ett slutet
system som de är helt ensamma om i
Sverige tas flisen om hand på bästa sätt.
Bo Granqvist med rötter i Österåsen är
ägare och VD för Kvarnmon AB som det
senaste året kommit in på en ny marknad.
Nämligen Strömsund med omnejd och där
han själv känner att förutsättningarna för
flishantering är bara början än. Företaget
är inte nytt men däremot etableringen i
Strömsund. Efter provleverans med bra
resultat tecknade han avtal med Jämtlands
Värme och Strömsunds kommun med
mark som behöver skogsvårdsåtgärder.
Granqvist berättar:
-Den 1 juli i år började vi på allvar
leverera flis till de stora panncentralerna
i Strömsund och Ulriksfors. Eftersom
Strömsund med omnejd har ett gigantiskt
vägnät av skogsbilvägar och korta transportavstånd är förutsättningarna väldigt
goda. Våra största samarbetspartners nu
är Jämtlands Värme, Engcon och Kom-

munen. Men allt fler visar intresse, storskogsbruket, vägsamfälligheter och privata. Med våra upparbetningsmetoder, som
sker på plats, håller vi ett högt brännvärde
hela året. Vi lägger inget i diken och har
inga lager ute i snö och regn utan flis
förvaras under tak. Och med maskinens
slutna system, som vi är ensamma om i
Sverige och utvecklat ihop med Jämtlands
Värme, får vi inga driftsavbrott på grund
av sten eller grus.
Energi i mängd
Tillgången på råvara är i det närmaste
obegränsad i trakterna kring Strömsund
med korta leveransavstånd. Där sly från
skogsbilvägar svarar för största volymen.
Men nu börjar man också ute i byarna få
upp ögonen att något måste göras när byn
håller på att växa igen.
-Sedan vi kom till Strömsund har många privata sett möjligheterna att snabbt
och enkelt få bort allt sly efter vägarna
och nu har vi cirka 60 intressenter på
kölistan. Där vi tar på oss uppdraget lämnas inga rester kvar efter vägarna utan
allt flisas och blir värdefullt bränsle till

Värmeverken. Men vi jobbar också med
energigallring, dikning och röjning allt
enligt kundens önskemål. Ett av våra uppdrag som utförts åt Kommunen är vid
korsningen Lövbergavägen – Blomstervägen. Där har vi jobbat för att skapa en
vacker park, som redan fått många lovord
av förbipasserande, uppger Granqvist.
Maskinen som flisar och transporterar
är ett vidunder. Den kör skogsvägen fram
och plockar upp alla träd, kvistar och sly
som tidigare fällt och som körs genom
flisaggregatet och därefter sprutas upp i
lastvagnen.

Vi har alla
förutsättningar
att lyckas
Resultatet värt att se
-Nästa sommar är vi bokade till Flykälen att ”städa upp”, berättar Granqvist.
-De flesta skogsägare med ett vägnät
vill främst få bort sly men flera vill också
ha gallring. Det kallar vi vägröjning 5+5,
som innebär att då tas de första 5 metrarna
sly från vägkanten och vi fortsätter gallra
ytterligare 5 meter. Och fram kommer en
väldigt fin skog som man inte kunnat se
tidigare, uppger han.
Malmå-Strand vägsamfällighet startade
under sommaren samarbete med företaget
för att röja samfällighetens skogsbilvägar.
-Jag anser att vi har alla förutsättningar
att lyckas i Strömsund och hålla värmen i
Strömsund. För de som är abonnenter till
Jämtlands Värme och Engcon vill säga,
avslutar Bo Granqvist.
Text och bild: Barbro Ericson
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