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Var det bättre förr?
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Vy med Härbergsdalen i bakgrunden.

Redan på 60-talet hotade Posten att
lägga ner postutdelningen till Härbergsdalen. Det blev för dyrt. Här
pratar vi om väglöst land där taxiägaren Albert Andersson Trångmon stod
för servicen. I ur och skur, sommar
som vinter gick han eller åkte sidor de
1,5 milen enkel väg för att folk i Härbergsdalen skulle få post och mat. Då
var det service!
Jan-Olof Andersson berättar om sin far
Albert, som föddes 1924 och dog 2008, hur
hans företagande startade och hans slitsamma uppdrag som gick genom väglöst land.
1958 köpte Albert Andersson in trafiken
på sträckan Härbergsdalen - Lidsjöberg –
Gärdnäs - Harrsjön. Under de första sju
åren fram till 1965, innan vägen till Härbergsdalen blev klar, gick han med post och
mat på ryggen 30 km tre gånger i veckan
för att komma till och från bussgaraget i
Trångmon.
Det var naturligtvis tungt och tidskrävande att gå eller åka skidor så Albert
provade alla möjliga fordon. En gammal
motorcykel, en begagnad stridsvagn, den
gick bra i obanad terräng men drog för
mycket bränsle, så blev det en begagnad
VW-buss i samma veva som vägen började
brytas.

Foto: Håkan Hopstadius
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Inte lön för mödan

För gångsträckan till Härbergsdalen betalade Posten 20 kronor per tur och då skall
tilläggas att Albert slet ut tre par skor per
säsong. Men så meddelade Posten att den
här utdelningen skulle upphöra, det blev för
dyrt. Då bjöd Albert in postmästaren att gå
med så han skulle få uppleva hur det var.
Stigen gick över stock och sten och blöta
myrar. Albert var tränad för uppdraget men
postmästaren blev helt slut och när de mot
kvällen kom hem till Alberts fru Aina-Greta
och satte sig för att äta, så sa han:
”Ja är det så att herr Andersson vill
fortsätta med sitt uppdrag så inte skall
Kungliga Postverket sätta sig emot. Han
insåg att 20 kronor var nog inte för mycket
betalt.
Man kan konstatera att på den tiden kom
posten fram till Härbergsdalen tre dagar i
veckan trots att den fick bäras på ryggen de
sista 1,5 milen. Idag klarar inte posten av
den servicen trots bil. Bara att konstatera.
Servicen i glesbygden idag 2015 är sämre än
vad den var 1958 när det var väglöst land.
Albert körde bussen på sträckan i över 40
år ända till länstrafiken la ner linjen. 
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Vårvindar kommer med Flyktingloppet
Och som de flesta känner till så är detta
en tävling till minne om de som flydde från
Norge till Sverige under andra världskriget.
Tävlingens motto är därför:
“I FLYKTINGS SPÅR FÖR FRIHET
OCH FRED”

Det årliga långloppet på skidor Flyktingloppet, har fortfarande hög status
i tävlingssammanhang. Många har
upplevt färden från Nordli i Norge
till Gäddede i hårdför terräng med
varierande upplevelser. Först som
flyktväg undan kriget och sedan som
en traditionell tävling där norskar och
svenskar kämpar om seger.

Den 28 och 29 mars går Flyktingloppet
och i programmet kan man läsa att invånarna i Gäddede vill hälsa alla hjärtligt välkomna. Det är ett stort evenemang, inte minst
för gäddedeborna, då är det fest och rörelse
och varje tom bädd på orten är uppbokade
för långväga åkare. Hela samhället lever upp
och som vanligt blir alla, oavsett om man är
publik eller tävlande, väl mottagna.

Saknar du värmen?

Söndagens långa lopp startar i Nordli i
Norge och kommer i mål i Gäddede. Tävlingen följer i huvudsak den väg som flyktingarna tog under kriget. På lördag körs korta
sträckan med start i Kveeidet och målgång i
Gäddede.
Loppet arrangeras i samarbete mellan Lierne IL och Gäddede SK. Tävlingen är unik
i och med att den kom igång och håller liv i
den svensk-norska förbrödringen som var så
viktig under krigsåren. Flyktingloppet går i
klassisk stil och det är Norges Skiforbunds
regler som gäller.
Man kan säga att Flyktingloppet är som
ett vårtecken! 
Läs mer på:
http://www.flyktingloppet.com
Text och Foto: Barbro Ericson

Vi hyr ut

• Skyliftar
• Saxbord
• Industridammsugare
• Betongbilmaskiner
• och andra hjälpmedel
för uthyrning.

Gasolkamin 4,3 kW
Nu 995 kr (ord. pris 1195:-)

Vid köp av kamin
Gasol inkl. falska PC 10,
1095 kr.

Under februari och mars erbjuder vi

15%
RABATT
på samtliga startbatterier

Byte av PC 10, 395 kr.

Olja till skotern

till din bil, MC, snöskoter eller entreprenadmaskin

Snöskoterolja 2T SNOW
Rotax godkänd, 4 liter: 348 kr (ord. pris 435 kr)
2T Mix skoterolja, 1 liter: 85 kr
2T Mix skoterolja, 4 liter: 295 kr

Hydraulslang
Nu pressar vi priserna på hydraulikartiklarna.
Vår nya leverantör Hydroscand är marknadsledande inom slang och
ledningskomponenter
i Skandinavien.

Telefon/Fax 0670-107 70
Jourtelefon 070-252 36 00

info@hydrauliken.com
www.hydrauliken.com

Lövbergavägen 7, 833 35 Strömsund

Brottsvåg drar fram

Eller detta: ICA har sett att du är kund
hos oss och därför kan du ingå i utlottning
av presentkort upp till 10.000 kronor. Fyll
bara i uppgifterna nedan så deltar du. Nästa
falska mejl!
Det knackar på dörren, två män står utanför och uppger sig vara ute för att kontrollera brandsäkerheten i ditt hem. De uppger att
det är lag på att man skall göra en kontinuerlig brandsyn. De kliver in och börjar syna
varje rum. Också falskt!
Och mejlet att man har en ny Android
Smartphone att vänta som gåva är nästa
stora bluff. När avsändaren inte får svar på
uppgifter de kräver så ger de sig ändå inte.
De fortsätter skicka meddelanden. Men
varför ska de ge bort någonting gratis, utan
motprestation. Det är en gåta, att ens någon
kan komma på en så korkad idé. Falskt!

Se upp- det är bara bluff

Jag förstår inte varför du inte har
tagit emot ditt paket? En helt ny Android Smartphone är redo att skickas
som en gåva. Ett av många falska mejl
som florerar. Hur kan man få en gåva
utan vidare. Det är exempel på hur vi
luras genom alla mejl, SMS och telefonsamtal som florerar.
“Du har pengar att få tillbaka från Skatteverket eller Telia och därför vill vi att du
bekräftar ditt kontonummer så kommer
pengarna.” Falskt mejl!

Vi kan bara konstatera att allt det här
är bluff ! Skattemyndigheten och Telia går
aldrig tillväga på detta sätt, enligt ovan. De
har redan alla dina uppgifter som krävs för
att skicka tillbaka eventuell återbäring. Aldrig- aldrig, att de skulle skicka mejl eller
ringa för att få dessa uppgifter, de finns redan registrerade.
Samma form av bluff gäller mejl och telefonsamtal där kunder hos ICA-butikerna
uppmanas lämna ut uppgifter för de har
chans att vinna presentkort på 10.000 kronor. En person i kommunen svarade på
detta fantastiska erbjudande och vände sig
till närmaste ICA-butik och uppgav att han
vunnit presentcheck på 10.000 kronor som
han ville lösa in. Det blev givetvis en besvikelse när det visade sig vara en enda stor
bluff.
ICA avråder alltid kunderna från att
lämna ifrån sig uppgifter eller att klicka
sig vidare via länkar i SMS och mejl av
denna sort. Uppger ICAs ansvarige för butikssäkerhet.

Polisen värnar

Affärsnytt Norr har på sin hemsida gång
på gång uppmanat husägare att försöka
skydda sitt hem när huset står tomt. Ha en
väl upplyst gård och se över om dörrar och
fönster går göra säkrare. Polisen har uppmanat och vädjat att grannar bör informeras
om man åker bort så de kan hålla ett
vakande öga. Och att de som ser en bil med
utländsk registrering som smyger omkring i
kvarteren ska ringa Polisen, 114 14. Det är
faktiskt konstaterat att de flesta inbrotten
genomförts av ligor från exempelvis Polen.
Inbrotten sker professionellt, dörrar och
fönster bryts upp, utan större skadepåverkan.
Brotten kan ske dag som natt och förövarna
är därefter som uppslukad från jorden.
Men i många fall blir de gripna. Polisen i
Östersund rapporterade nyligen om en liga
från Polen. De skickar ut folk som kollar
läget, därefter kommer de som genomför
brottet och godset körs med bilar till närmaste hamn och lastas på båtar som går över
Östersjön. Så är mönstret för dessa sluga individer. Det är tillåtet att vara misstänksam,
för så har tiderna utvecklats. 
Text och Foto: Barbro Ericson

Var misstänksam - tyvärr

Så kommer vi till de personer som utger
sig för att utföra brandsyn. Det är också en

SOM MAN
SÅR FÅR MAN
SKÖRDA!

Säger dem som vet...

EVERT

stor bluff. Här handlar det om att man sonderar läget inför ett inbrott. I Strömsunds
kommun har detta skett upprepade gånger
under åren. Efter dessa besök så har det efter
en tid varit inbrott i vissa villor. Här pratar vi
om organiserade ligor. Enligt uppgift utför
inte myndigheterna brandsyn i villor.

Nu har våren
kommit till oss!
fors jordar och fröer från Nelson Garden.

Strömsund | Abborviksvägen | Tel. 0670-64 84 90

Pernilla West i startfållan vid 2013 års tävling.

Amundsen Race - internationell tävling i Strömsund
Den 21-23 februari arrangeras en av
Sveriges få långdistanstävlingar för
draghundar i Sverige. Den tävlingen
går av stapeln i Strömsund för tredje
året i rad.

Tävlingen är 300 km lång i omväxlande
skog och fjällterräng. För tredje året arrangeras den i norra Jämtland, Strömsund med
omnejd. Det är 3 checkpoint efter vägen,

berättar Pernilla West Funktionärssamordnare och tävlande.
- Det är ett internationellt deltagande
och deltagarlistan med 50 startande blev
full omgående. Vi är även stolta att vår egen
Jimmy Pettersson deltar. Han har tävlat på
en av världens tuffaste långdistanstävlingar i
Frankrike och vunnit tidigare. Så att tävlingen håller klass och är uppskattad vet vi.

- Självklart vill vi att draghundsport ska
få uppmärksamhet så den kan växa! Hoppas
publiken är intresserade att komma med och
följa vår tävling med start på Hembygdsgården i Strömsund, säger Pernilla West. 
Text: och Foto: Barbro Ericson

som undsatte dessa drabbade.
-Larmen sker på lite olika sätt, ibland kan
en anhörig ringa och vara orolig över någon
som gett sig ut på fjälltur men inte kommit
hem i utsatt tid. De vet inte riktigt i vilket
område personerna kan finnas och då blir
det detektivarbete för oss, berättar Berglund.
Då får vi ringa runt och försöka hitta uppgifter, vi ger oss ut och kör där vi tror kan
vara rätt område, tittar efter tänkbara spår
och liknande, avslutar Håkan.
Ja förutom att Håkan Berglund är enhetschef, deltar han i själva räddningsinsatsen,
backar upp sin personal, måste han också
vara lite synsk för att rädda vilsna och skadade själar på fjället. 
Text: Barbro Ericson Foto: Göran Bergström

Ann-Louise “Ebbis” Persson och Håkan Berglund är beredda att åka ut på uppdrag.

Tack vare fjällräddningen går det väl
Under februari var det vinterövning
för Fjällräddningen i Frostviken och
Hotagen tillsammans med Polisen.
Övningsområdet var väster om Gäddede.
Håkan Berglund är enhetschef vid Fjällräddningen i Frostviken med 34 års erfarenhet och han berättar om övningen samt
utryckning när det råder skarpt läge:
-Varje år har Fjällräddningen i Frostviken och Hotagen gemensamma övningar,
en sommar och en vinter. Nu var övningen
i Frostviksfjällen, väster om Gäddede mot
Björkvattnet där också Polisen deltog.
Under övningen var uppgiften att undsätta sex ungdomar från Frostviksskolan som
var figuranter med instruktörer på plats. En
typisk skoterolycka hade inträffat i samband
med friåkning i ett fjällparti. Samtliga ungdomar var mer eller mindre skadade och nu
larmades Fjällräddningen där Polisen deltog. Det rådde vind med snö, en autentisk
övning som speglar verkligheten.

Räddarnas vardag

Räddningstjänsten i Frostviken består av
12 personer och larmen varierar från sök
efter försvunna till undsättande av sjuka eller
skadade personer.

-Våra uppdrag när det är skarpt läge har
mera gått över från sök till koncentrerade
allvarliga olyckor där flera ekipage är inblandade, berättar Håkan och fortsätter:
- Genom den fria åkningen utsätter sig
förarna många gånger för stora faror och
överskattar sin förmåga. Ofta utryckning där
förarna utmanat varandra att åka så långt
upp i fjällbranterna som möjligt eller hoppa
högt och långt så till slut går allt över styr
och en olycka är framme. Eller så är det för
höga hastigheter, de ser inte överhäng av snö
eller stup och raviner.
En annan grupp som utlöser larm är fjällturister. Många åker ut på skoter men har
kanske inte vana varken av maskinen eller
fjällvärlden. Exempelvis uppstår problem när
den soligaste stund helt plötsligt förvandlas
till ett enda grått töcken. Man ser inte ens
handen framför sig i snöstorm och dimma.
Utanför en led blir det problem.

Flera larm i veckan

Tack vare Fjällräddningen är det många
som klarat livhanken. Senast var det ett
tillbud mellan Frostviken och Borga där
Fjällräddningen på båda platser fick larm.
Det var skoteråkare som fått slut på bensin
men via GPS kunde de rapportera platsen
de befann sig på. Det blev Borgaenheten

Bli stilsäker i vår- med eller utan protester
mar”, säger Jael. Utöver färgval får hon också
råd över vilken karaktär av kläder som passar
henne bäst.
Det blir i längden mer ekonomiskt att
handla när man vet vad man har för stil.
Man köper inte en massa plagg som man
sedan inte trivs i.
-Ja man kan ju ha en personlig tränare så
varför inte ha en personlig rådgivare när det
gäller färger och stil säger Annica.
Värt att nämna är att Anja Naartijärvi bor
i Tärendö och trots att avståndet är 66 mil
så jobbar de tillsammans. Anja arbetar också
vissa tider på Carinas hårvård i Strömsund.

Något för karlar?

Fr.v: Anja Naartijärvi, modellen Annica Strömberg och Jael Jakobsson.

Rätt färg på kläder, hår och make-up
får dig att blomstra ikapp med våren
och sommaren. Jael Jakobsson och
Anja Naartijärvi är det svenska svaret
på Trinny och Susanna. De hittar ditt
rätta jag med hjälp av stilanalys.

Annica Strömberg är kvällens ”gör om
mig” modell. När Affärsnytt dyker upp hos
Jael i Klöva så är Jael och Anja i full gång
med att stilsäkra Annica inför våren.
-Annica ska ha kalla färger såsom blå och
rosa toner. Hon är vad vi kallar typen ”som-

-Vi hade faktiskt en man här en gång,
men det var inte utan protester, säger Jael
och skrattar. Hans fru hade nämligen tvingat
hit honom. Han satte sig i stolen med en
uppgiven suck. Men det gick bra. Jag såg
honom på byn lite senare och några av de
tips han fick verkar han ha anammat. 

Text och Foto: Cathrine Ericson

Drivande människor väckte glesbygdsdebatt

Catharina Håkansson Boman, Glesbygdsutvecklare, Jöran Hägglund samt Els-Marie Norin, Tillväxtverket ställdes mot väggen.
bygden. Då vi insåg vilken möjlighet detta
Det hela började med ett möte den 28
skulle kunna ge oss, såg vi till att hålla en
augusti 2014 gällande Glesbygdsserkontinuerlig kontakt med Per Åsling där vi
vice som Niclas Höglund (före detta
lade fram våra idéer och därmed var bollen
Siljeåsbo) och Per Åsling från Centern
i rullning, berättar Marie Esbjörnsson och
kallade till. Ett 80-tal personer slöt
fortsätter:
upp och ville veta mer. Marie Esb-Varje månad har vi haft möten och
jörnsson från Lillviken är sammankaldärigenom
finslipat fram visionen över hur
lande i Servicepunkt Lidsjöberg..
Servicepunkt Lisjöberg kommer verka och
fungera.
-Allt som har med glesbygdsservice är
-Strax före jul var det dags igen och denna
intressant och flera av oss blev taggade att
gång
närvarade Landshövding Jöran Häggdriva detta vidare.
lund,
Oppositionsrådet Göran Espmark,
Det var där jag var först att anmäla mig
Riksdagsledamot
Per Åsling (c) samt Niclas
för att försöka få till något bra för oss här
Höglund (c). Och i februari presenterade de
omkring. Ytterligare personer anmälde sig
en framtidsplan för Servicepunkt Lidsjödenna kväll och vi bildade en arbetsgrupp
berg. Ett serviceprogram som ingår i Region
med representanter från flera byar som
Jämtland – Härjedalen.
skulle verka för det vi senare valde att kalla
Servicepunkt Lidsjöberg, säger Marie EsbLandets beslutsfattare
jörnsson.
Vid februarimötet i Lidsjöberg fanns på
plats
riksdags- och lokalpolitiker, represenGlesbygden måste leva vidare
tanter för Arbetsförmedlingen, Post- och
Utan service så utarmas glesbygden och
telestyrelsen, Tillväxtverket, Kommun och
det var den frågan som diskuterades i februlandshövding Jöran Hägglund. Jan-Olof
ari när ett stormöte hölls i Lidsjöberg. Där
Andersson var moderator och presenterade
inbjudna beslutsfattare från riket fanns med
gruppens arbete. Ett 80-tal åhörare infann
och ett 80-tal lyhörda åhörare.
sig för att lyssna och framföra egna åsikter.
-Det var tidigt i höstas som vi i arbetsAtt det finns pengar att hämta framkom
gruppen började skrida till verket med
våra planer, hur man skapar bättre service i
klart och tydligt, men de kommer inte som
NU ÄR DET DAGS FÖR

BOKSLUT OCH DEKLARATION

Vår ambition är att LRF Konsult ska vara det självklara valet när Sveriges
företagare väljer samarbetspartner. Nu är det dags att komma in med
underlagen för bokslut och deklaration! Jag ﬁnns här för att svara på dina
frågor inom ekonomi, juridik, skog och fastighetsförmedling. Välkommen!
Soﬁa Palmkvist
Fastighetsmäklare, Skogsekonom
soﬁa.palmkvist@lrfkonsult.se, 0670-61 47 75

www.lrfkonsult.se/skog

stekta sparvar utan det krävs motprestation.
Den ekonomiska möjligheten är knappast
trolig att uppnå. Att börja från ruta ett är
alltid svårt. I Lidsjöberg ligger lanthandeln
i träda och det enda stopp som sker i trafikflödet där är att tanka bilen. På plats finns
en ny bränsleanläggning som Bengt Olov
Strand i Hoting installerade för ett par år
sedan och den nyttjas flitigt. Men det är allt.

Krävs omstart

Grundtanken är att affären i Lidsjöberg
kommer igång på ett eller annat sätt. Blir
ombud för Systembolaget, Apoteket, godshantering, försäljning av fiskekort och turistinformation. Installera en datahörna och
personalrum för Ambulansen i Gäddede.
Det är inte rimligt att boende i Härbergsdalen som ligger längst bort, har att åka 28
mil för att hämta ut ett paket i Strömsund.
Det finns statliga utredningar hur glesbygden skall få extra resurser för att överleva.
Och förslag finns på rena driftsbidrag som
ska löpa kontinuerligt för att hålla små befintliga butiker vid liv.
Jan-Olof Andersson visade att i byarna
Trångmon – Härbergsdalen – Inviken finns
idag 11 hushåll och 19 olika företag. Enbart
i Härbergsdalen finns sju företag. 

I arbetsgruppen ingår:
Lillviken –

Marie Esbjörnsson ,
sammankallande
Lidsjöberg –
Gertrud Karlsson
Gärdnäs –
Ingemar Mårtensson
Siljeåsen –
Marcus Strandh
Ringvattnet – Monica Näsström
Risede –
Dave Svensson
(Malin Strid)
Harrsjön –
Gunhild Eriksson
Trångmon –
Jan-Olof Andersson
Härbergsdalen – Ann-Christin Åhrén
Gubbhögen – Anita Söderberg
Hoting –
Bengt-Olov Strand

Text och Foto: Barbro Ericson

Städningen går som en dans
Vilken ålderskategori vill få städhjälp?

De anställda på Hammerdals Städ tar
jobben med ett leende på läpparna.
Här vilar inga ledsamheter och därför
går städningen som en dans.
Just hemkommen från dagens arbete är
det fikastund hos Hammerdal Städ, chefen
själv Ingela Isaksson. Det blir en härlig
pratstund med kaffe och tårta där skratten
ekar mellan väggarna. Under tiden pratar vi
om städföretaget som blomstrar och Ingela
berättar med ett leende på läpparna hur det
rullar på.
-Jag tog över städfirman 2008 och då
följde också vissa jobb med. Men med tiden
har intresset för städhjälp bara ökat. Det
finns mera jobb att få men jag är nöjd att
köra i liten skala, bara vi tre, Ingrid Hagström och Lena Ringberth som är anställda.
uppger Ingela och tillägger:
-Vi utför i stort sett allt inom vardagsstädning, fönsterputs, flyttstäd, kontors- och
industristädning.
Uppdragen är fördelade så att Ingrid har
i huvudsak industri- och kontorsstädning,
i byarna Hammerdal- Gåxsjö- Sikås med
flera. Och Lena ägnar sig åt hemstädning
i närområdena, något som kanske har den
största tillväxtpotentialen.
-Man kan verkligen se fördelarna med
RUT-avdraget, berättar Lena. Allt fler

Fr.v Lena, Ingrid och Ingela.
hör av sig och vill ha veckostädat, fönsterputsning och storstädning eftersom kostnaden är rimlig. Många fler äldre vill boka
städning, men först vill de försäkra sig om
att RUT-avdraget fortfarande finns.

Möt fraMtiden.
Uppkopplat och
avkopplat.
Med en fiberanslutning till ditt hus tar du avkopplat del av
hela världen med internet, tv och telefoni i högsta fart.
Besök servanet.se för att få veta hur du
fiberansluter dig för framtiden.

-Vi har faktiskt alla åldersgrupper. Många
yngre förvärvsarbetande barnfamiljer vill få
städat och givetvis är det skönt att komma
till ett välstädat hem efter en slitsam dag.
Det ger dem mera egen-tid som folk behöver. Men allt eftersom är det många äldre
som vill få städhjälp. Inte minst de som har
seniorboende.
Hammerdals Städ har en företagsbil, den
använder i huvudsak Ingrid eftersom hon
åker ut på industri- och kontorsstädning.
I den finns allt vad som behövs för att
göra rent och här är det bara miljövänliga
produkter som gäller.
Nu under året har Ingela barnledigt något
hon givetvis uppskattar. Men hon längtar
också ut till jobbet ibland.
-Jag är så glad att jag tog över städfirman,
det har jag inte ångrat en enda dag. Det går
bra för oss och det är roligt att träffa alla
människor. De e så tacksamma, avslutar Ingela Isaksson, som lyser som en solstråle. 
Text: Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

I Tullsås upprepas varvet

Fr v Barbro Norrman, Maud Persson, Margaretha Stengård och Eva Törnkvist.

För den idérike finns alltid uppslag till
att samla folk. Antingen är det musikunderhållning, kruskalas eller som nu
senast en utställning av hemvävda alster. Det är ett antal damer i Tullingsås som står bakom mästerverken.
På gamla skolan i Tullingsås träffas fem
damer en gång i veckan för att väva. I en
av salarna är flera vävstolar uppställda och
här går skyttlarna varma. I kväll träffar vi
Maud Persson, Margaretha Stengård, Eva
Törnkvist och Barbro Norrman. Elisabeth
Svärd var inte på plats vid tillfället.
Maud Persson berättar om uppkomsten
till den unika utställningen som lockade
folk.
-Vissa av oss har vävt i många år men
några har hållit på en kortare tid. En gång i
veckan träffs vi här på skolan och väver. Jag
och Eva började väva för 35 år sedan så det
har blivit en hel del genom åren. Vi kom på
att varför inte göra en utställning så folk får
komma och titta. Det blev en söndag och
folk kom, både de som själva väver och andra intresserade. Vi fikade och hade trevligt
tillsammans. Och uppskattat blev det, berättar hon.
Den vackra utställningen består av äldre
och nyare hantverk i varierande stilar. Vissa
alster var vävda flera generationer bakåt i
tiden men väldigt välbehållna. Saker som
hittats i gamla gömmor. Rekord är väl ändå
några handvävda handdukar som fanns i
Mauds förråd.

ansedda hantverkare, värt att påpekas.
Här finns fantastiskt vackra dukar, löpare, kuddöverdrag, tavlor och trasmattor.
Vävnader i fina färger och olika tekniker i
mönster med varierande namn. Vävnader i
Rosengång, Bunden Rosengång och Rips,
för att nämna några tekniker.
I vävsalen är det faktiskt förvånansvärt
tyst, men det finns en förklaring.

-Nä det går inte att prata samtidigt med
att läsa mönster och hitta rätt trampa på
vävstolen, upplyser Eva Törnkvist. Det
förstår man efter ha tittat på en stund. Sammanfattningsvis kan man säga att i Tullsås
upprepas varvet och man för ett kulturarv
vidare. 
Text och Foto: Barbro Ericson

Skogsvård, Skogsbruksplan
eller uppdatering av äldre plan?
- Vad vill ni ha hjälp med?
Alla planer görs i PC skog med
över 15 års erfarenhet.
Välkommen till Högarna Skog AB
på Storgatan 2 i Strömsund.
Kalle Lennartsson
070-328 64 04

Ett kulturarv

-De här handdukarna har min mans
farfars farmor vävt. Och här har vi ett gammalt fälltäcke, som förr i tiden syddes fast på
baksidan av fårfällen man hade i sängen eller
i släden. Men det mesta här har vi själva
gjort under årens lopp, uppger Maud.
Vävning har funnits i tusentals år och
under historiens gång har vävare varit högt

Högarna Skog AB | Storgatan 2, 833 35 Strömsund | Tel: 0670-61 13 45 | Mobil: 070-328 64 04
E-post: 0670-611345@telia.com

TeL
TeL 0670-61
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11 69
69 •• Fax
Fax 0670-108
0670-108 00
00 •• Journr
Journr 070-219
070-219 99
99 39
39 •• 070-326
070-326 72
72 85
85
Industricentragatan
Industricentragatan 10
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833 36
36 Strömsund
Strömsund

Säljer och monterar markiser

SKOGS- SAMT ENTREPRENADMASKINER OCH ROTOTILTAR
SERVICE | REPARATIONER | SLÄPVAGNAR | BUTIK

I SAMABETE MED

Kapad och kluven
björkved av bra kvalitet
i stora säckar.
Ved från 25-50 cm.
Vi kan även hjälpa
er med transport
av veden.

Peder Cromberger

073-839 75 58

Rätt man på rätt plats är en kvinna

Sanna Danielsson, transportledare på Reaxcer

Den som kontaktar Reaxcer i Strömsund för att beställa transportbil eller
grusning av en väg förväntar sig nog
svar av en riktig karl. Men ack så fel
man har. I Strömsund har det blivit
regimskifte och nu är det Sanna Danielsson som ansvarar för transportledningen och försäljningen av de olika
tjänsterna.
I Strömsund på Reaxcers lokalkontor
möts man idag av en kvinna när man vill
göra affär om transporter, beställa grus eller
få uppgift om materialåtgång och kostnader.
Det har skett regimskifte på kontoret och
nu är det Sanna Danielsson som svarar och
sköter försäljning och transportledning. Hon
är så att säga ansiktet utåt, har kundkontakten och fördelar arbete till åkarna. Hur hamnade du här, i ett så mansdominerat jobb?

LAN

SP
SKOGSBRUK

-Jag började här 2011 som projektanställd
och ingick i en grupp som skulle ta fram en
enklare hantering av order via fordonsdatorer. Tidigare hade all orderhantering skötts
manuellt med penna och papper men nu var
syftet att få över så många som möjligt att
använda datorn.
Därefter började jag med det administrativa arbetet och sedan blev jag transportledare och säljare. Ett jobb som jag verkligen
trivs med. Jag har även växt upp i branschen.

Sunt förnuft

I Strömsund finns runt ett 10-tal åkerier
som är medlemmar och aktieägare i Reaxcer.
Förutom lastbilar finns också tillgång till
grävare och traktorer samt krossverk.
-Vi har egna grustäkter och på somrarna
är det givetvis högsäsong för olika anläggningsjobb. Vi utför även snöplogning och

sandning, för att nämna några arbetsområden. Vi utför arbeten och säljer grus till
både privatpersoner och företag.
Sannas huvudsakliga uppgift är att ta
hand om kunderna, räkna på jobb, fördela
till åkarna samt samordna olika transporter
och maskinjobb. Tillsammans med Sanna
jobbar även Åsa Eriksson, hon är administratör och hon ansvarar över faktureringen
och viss trafikledning över de miljöfordon
Reaxcer har i Strömsund.
-Och här jobbar vi som ett team, uppger
Sanna. Vi hjälps åt i arbetet och använder
sunt förnuft, det kommer man långt med! 
Text Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

Tillsammans mot cancer
som berättar hur vi får balans i livet. Med
flera.
Mellan föreläsningarna finns möjligheter
till ”prova på” pass med Pigg & Frisk. På
plats finns också utställare, massörer, fotvårdare och andra intressanta work-shops.
En fullspäckad dag som bjuder på verktygen
vi behöver för att må bra i både kropp och
själ. Så långt det är möjligt. Detta var ett
axplock ur dagens arrangemang, se mer i
annonsen på www.affarsnyttnorr.se

Fr.v. Helen Jönsson, Anki Henriksson, Jenna och Iza Persson.

I Strömsund pågår i skrivande stund
en insamling till förmån för bröstcancerfonden. Helen Jönsson som själv
varit drabbad arrangerar nu tillsammans med Anki Henriksson en gala
“måbra-dagen” för att uppmärksamma sjukdomen som drabbar var tredje
människa. 28 februari går i hälsans
tecken i Strömsund.
Det är med glädje Helen och Anki samarbetar för att kunna skänka så mycket pengar
som möjligt till bröstcancerfonden efter
intäkterna från ”må bra dagen” i Strömsund.

Om en blir sjuk så drabbas hela omgivningen

För fem år sedan hittade Helen knölar
i ena bröstet. Det var början på fem år av
turbulens, behandlingar och operationer och
inte minst oro för hur det skulle sluta.
Idag känner hon sig frisk och stark och
går med jämna mellanrum på rutinkontroller för att försäkra sig om att allt ser bra
ut.
-Idag mår jag så bra så det känns som om
jag aldrig varit sjuk säger hon. Det är klart
att tankarna kretsar kring cancer ibland men
det blir mer sällan. Det gör det även för de
man har omkring sig, nära och kära. De
drabbas också när en i familjen blir sjuk. Nu
skjuter jag aldrig upp något på framtiden
utan gör det som faller mig in. Jag tar mig
för saker och sen bara gör jag det.
Anki förstår precis vad Helen menar. Hon
miste sin pappa i cancer 2007.
-Man blir så arg och besviken när någon
i familjen drabbas. Man är orolig och funderar ofta på hur det ska gå säger Anki.

Investera i din hälsa

Under dagen hålls föreläsningar av bland
annat hjärndoktorn Nisse Simonson, som lär
ut, roar och berör. Diana Ejderkrans, personlig tränare och ambassadör för hjärnkoll,

”Måbra-dagen” pågår 10-16 på Folkets
hus i Strömsund. Kvällen avslutas sedan på
hotell Nordica med middag och underhållning till bandet Lady Rocks.
-En stor eloge vill vi ge de drygt 30
företag i och kring Strömsund som ställer
upp och sponsrar arrangemanget. Ingen
tillfrågad har sagt nej så det har bara varit
positivt att jobba med det här. Hittills har vi
fått in cirka 70 000 kronor, men vårt mål är
100 000 kronor, avslutar Anki.
Vill du vara med och bidra till att forskningen går framåt, skänk valfri summa till
”Måbra-dagen”. Bankgiro 584-3610. Märk
inbetalningen med ditt namn. 
Text och Foto: Cathrine Ericson

Landsomberget- ingen hejd på utvecklingen

Nytt inför denna säsong är utbyggnad med nya rails

Anläggningen Landsomberget i Backe
fyller en viktig del av vinterturism i
Strömsunds kommun. Även grannkommunerna visar ett stort intresse
av den förnämliga skidanläggningen.
-Efter många års slit med ideella krafter
har nu en komplett toppanläggning som
lovordas från när och fjärran växt fram,
berättar Östen Nilsson som ingår i verksamhetsstaben, och fortsätter:

-Tack vare bygdeavgiftsmedel har nödvändig investering i en ”slyröjare” blivit möjlig.
Den behövs för att kunna röja det 10 hektar stora området sommartid. Givetvis kostar
det en hel del att hålla anläggningen i gång
och utan alla frivilliga som hjälper till skulle
driften av anläggningen inte varit möjlig.
Östen räknar över hur många som är
delaktiga och han kommer fram till att det
rör sig mellan 40 till 50 personer. Det är
personal i serveringen, lift och underhåll.
Pistningen sköts av en anställd på halvtid.

Inför förra säsongen flyttades
skiduthyrningen ut till en ny efterlängtad
fräsch lokal i anslutning till lifthuset. Och
på utrustningssidan utökades sortimentet
med Carvingskidor och trickskidor typ
“Twintips”och ett antal nya skidpjäxor.
Nytt inför denna säsong är utbyggnad
med nya rails som ett komplement till stora
hoppet “Big Jump” och ett eller flera mindre
hopp, upplyser Östen Nilsson. 
Text Barbro Ericson Foto: Östen Nilsson

Ordfläta
1. Möt framtiden hos
2. HB hjälper
3. E45
4. Virkesköpare
5. Ortsnamn i Kalles firma
6. Sand och grus
7. Driver Jael

1
2
3
4
5
6
7

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

500 kr

1:A PRIS:
:
2-5:E PRIS

Vinnare dec 2014:
1:A PRIS 500KR:
Josefine Mikaelsson Ulriksfors
2:A -5:EPRIS TRISSLOTTER:
Ida Hagström Hammerdal
Margareta Svensson Hammerdal
Ragna Sjödin Strömsund
Eva Bredin Strömsund
RÄTT SVAR PÅ DECEMBERS TÄVLING:
3 PEPPARKAKSGUBBAR

Roger

Marcus Pavlo Linus

Sören

Julle

Hans-Olof Woiciech Piotr

Farzad

Tomas
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| Vi servar alla bilar.
| Vi utför 4-hjulsinställningar.

| Vi har Webasto-utbildad personal.

| Vi är AC-ackrediterade.

| Vi kalibrerar din Dräger alkotest

| Vi har lånebilar.

| Vi är aukt. Fiat husbilsverkstad.

DET ÄR VI SOM SKÖTER OM SERVICE OCH MONTERING HOS

Aukt. alla
försäkringsbolag!
| NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME HJÄLPER VI DIG HELA VÄGEN MED SNABB SKADEREGLERING, REPARATION SAMT HYRBIL

KONTO

Ansök om Folkes Bilservice Konto och dela upp betalningen räntefritt!

VÄLKOMMEN TILL OSS!

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

