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Välkommen till Affärsnytt Norr. Välkommen säger jag även till vår nya medarbetare
Cathrine Ericson som rekryterats som reporter. Hon kommer att förstärka vårt team
för att vår tidning skall bli ännu bättre.

Arbetsgivarens hemlighet
- Så får du jobbet

otrolig känsla.
Att sen få en liten present om man gjort
rätt för sig eller få beröm av en vuxen för
god insats värmer gott oavsett ålder.

Rätt praktikplats kan ge otrolig avkastning. Men det hänger även mycket på den
som kommer på praktik. Ett engagemang
och intresse är en grundförutsättning.

Det är inte alltid så lätt att hitta sin praktikplats när man är ung. Kanske hamnar
man på mamma eller pappas arbetsplats.
Att föräldrarna känner företagaren som
tar emot ungdomar som skall ut på praktik
ger ett försprång. Men alla har inte de kontakterna. Det är trist om de ungdomar vars
föräldrar med bäst kontaktnätet blir de som
får bästa praktikplatserna. Jag vill påstå att
man gör ungdomarna en extra stor tjänst
om man tackar ja till den man inte känner.

Några tips till dig som skall ut på praktik:
• Ta reda på vilken klädsel som passar bäst
på arbetsplatsen. Anpassa dig.
• Jobba för att göra ett gott intryck. Detta är
början på ditt eget kontaktnät. En bra referens kan komma till nytta senare.
• Våga fråga själv när du söker praktik. Det
tycker företagaren oftast ät ett gott tecken.

I förra numret av Affärsnytt hänvisade vi
till en artikel på vår hemsida om hur du
som jobbsökande kan öka dina chanser att
få jobbet. Texten som du hitar på www.affarsnyttnorr.se innehåller mängder av tips
och råd om vad du skall tänka på när du
utformar en ansökan eller går på intervju.
Den ligger kvar ytterligare en tid så passa
på att läs den.
Praktik är viktigt för, både för att växa och
prova på arbeten men även för att bygga
självförtroende och självkänsla.
Dags för praktikplats?
Minns du hur det var när du gick skola och Det är viktigt att vi företagare ställer upp
skulle ut på praktikplats. Jag vill minnas för skola och ungdom och tar emot prao så
att man sa prya när jag gick skolan, idag är långt vi kan.
Att ta emot en praoelev är också ett ansdet väl prao som är ordet.
var man som arbetsgivare skall överväga.
Nervöst gick man till företagaren och frå- Har man tid att engagera och hitta sysslor
gade om man fick vara där någon vecka. som passar? Alla företag och arbetsplatsKände man inte företagaren var risken stor er passar av olika skäl inte heller inte för
att få ett nej, men fick man ett ja var det en praktik.
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Skolan konstaterar också att det inte alltid
är lätt att hitta praktikplatser.
All heder till Dig företagare som tar emot
våra ungdomar och bidrar till deras inträde
till yrkeslivet.
Själv har jag genom åren tagit emot praktikanter och flera av dem har jag sedan valt
att anställa.
Välkommen till Affärsnytt

Thomas Östensson

Makarna Christer och Ingrid Eriksson.

EMKAB i Hoting
I mitten av 1992 registrerades företaget
Eriksson Mätkonsult AB. Det var året
när Christer Eriksson lämnade sin anställning och började satsa på eget. En
inspirerande förändring skulle det visa
sig.
Eriksson Mätkonsult är ett bygg- och anläggningstekniskt konsultföretag. I huvudsak utförs konsultjobb åt kraftverksindustrin med vattenkraft och dammbyggen. Ett
krävande jobb som utförs i både ur och
skur. Men också när vädret är sådär underbart vackert och fjällvärlden breder ut sig i
ett panorama.
-Vi jobbar ute från april fram till jul och
sedan blir det innejobb. Under senare år
har vi i huvudsak arbetat med dammsäkerhet på kraftverk och regleringsdammar.
Förutom mätningsarbeten, ekolodningar
mm undersöker vi även materialen i fylln-

Det klagas ofta på att inlandet ligger offside
men i vår verksamhet ligger Hoting mycket bra placerat. Ingrid och jag utför för det
mesta alla jobb tillsammans och det fungerar väldigt bra. Förutom mätjobben gör vi
miljökonsekvensbeskrivningar och täkttillstånd åt våra kunder. En ny verksamhet är utskrifter och scanning i storformat
och färg. Bl.a. stora kartor, ritningar och
fotografier med mera. Trots dåliga tider
märker vi inte någon avmattning och det
kanske beror på att våra kunder inte är så
konjunkturkänsliga.
Ingrid har jobbat som skolsköterska i Hoting och Backe, men jobbar sedan drygt ett
år tillbaka på heltid åt EMKAB. Inga problem trots att det är en helt annan bransch,
eftersom hon tidvis jobbat i företaget ända
från start, berättar Christer Eriksson.
Christer var anställd vid tekniska avdelningen på Strömsunds kommun. Men eget
företag med frihet är det bästa, känner de.
Text och bild: Barbro Ericson

ingsdammarna och tar jord- och grusprover
som analyseras hemma i vårt laboratorium.
Det blir mycket mätningsjobb och GPS är
vårt främsta mätinstrument. Jobbet trivs
vi med eftersom det är fritt och vi får vara
ute. Många gånger är vi i väglöst land, går
i orörd terräng bland vackra fjäll och sjöar,
då är det fantastiskt. Men vi klarar oss också när det är både regn och snö, berättar
Ingrid och Christer Eriksson.
Med ryggsäck på ryggen fylld av mätinstrument och andra tillbehör kan det bli en
tuff arbetsdag.
Arbete från fjäll till kust
Åren har satt sina spår i många dammar
där hållbarheten måste testas och ofta åtgärdas.
-Vi har haft mätningsjobb på kraftverk
och regleringsdammar från fjäll till kust
i mellersta Norrland, men också i Norge.
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Foto: Magne Aagård

Flyktingloppet en tuff tävling
”I flyktings spår för frihet och fred” och 5-milen i Holmen Kollen samma helg.
är tävlingens motto.
Invånarna i Gäddede hälsar välkommen till det 59:e Flyktingloppet. En tävling till minne av de som flydde Norge
över gränsen till Sverige under andra
världskriget.

Den 14:e och 15:e mars går Flyktingloppet
med start i Nordli och målgång i Gäddede.
Skidspåret går i huvudsak den väg som
flyktingarna tog under kriget. Ett samarrangemang mellan Nordli IL och Gäddede
SK. Sten Arne Enarsson är tävlingsledare
och varit arrangörsstaben trogen i 35 år.
Han berättar:
-Under de senaste åren har vi haft mellan 1400-1500 åkare. Och norskarna dominerar. Ifjol var det totalt 1480 deltagare,
lördag och söndag, och av dessa var det
drygt 1200 norska åkare. Jag skulle tro
att deltagarantalet blir ungefär detsamma
också i år. Oturligt nog går Junior-SM
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Nu går 5-milen på lördag så vi vet att det
kommer åkare därifrån till söndagens tävling.
Nyheter hela tiden
Senaste nytt för i år är att varje åkare förses
med ett chip som fästes runt fotleden.
Ett snabbt och enkelt sätt att bland annat
ge tidsrapportering utifrån spåret. Intressant inte minst för publiken.
-Vi måste följa utvecklingen. Det här
kommer att bli väldigt bra, snabbt och effektivt, där vi får återkommande tidsuppgifter under tävlingens gång. Med chip
följer man åkaren under hela loppet, får
både tid och position. Från varje plats där
vi har ett Spurtpris kommer mellantiden
att rapporteras. Totalt sju ställen, berättar
Enarsson.
Nytt är också att åkarna får anmäla sig
via Internet. Då går samtliga anmälningar
till ett kansli i Norge.

-Givetvis underlättar det om man får anmälningar på Internet och de samlas på ett
ställe. Startnumren tilldelas i turordning
som man anmäler sig. Tidigare fanns en
nummerserie för norska åkare och en serie för svenska, men nu upphör det, säger
Enarsson, men tillägger:
-Det går fortfarande att anmäla sig som
vanligt om man inte har tillgång till Internet.
Flyktingloppet har en krävande bana
och för de som pressar Muruhatten vet vad
kämpa innebär.
När Gunde Svahn vann Flyktingloppet
1990 och intervjuades om banan svarade
han:
-I Världscuptävlingarna är det tuffa banor, men att åka Flyktingloppsspåret är faktiskt mera storskaligt, svarade han.
Läs mer på: www.flyktingloppet.com
Text: Barbro Ericson

Kvinnor på G...
Duktiga kvinnor, ung som gammal, skall lyftas
fram på mässan Kvinnor på Gång i Tullingsås.
Bakom arrangemanget står Maud Persson och
Månica Näslund.

-I slutet av 90-talet ordnade vi
för första gången Kvinnor på
Gång. Det blev så lyckat att nu
ordnar vi en mässa igen i Tullingsås. En kvinnomässa som Byföreningen och Bykooperativet
står bakom, berättar Maud Persson och fortsätter:
-Det finns så många duktiga
kvinnor som bör lyftas fram. En
del har kanske små företag och
hantverk som de kan visa. Kanske
någon lite äldre kan visa hur man
framställde gamla hantverk. UF
företag kommer att finnas med
och givetvis skall det också vara
lite flärd. Det blir mannekänguppvisning av nytt och begagnat.
Månica Näslund berättar att
Kim Anderzon kommer att bli
ett speciellt dragplåster. Och hon
behöver väl inte någon närmare
presentation så känd som hon är.
Det råder ingen tvekan, det blir
en heldag på skolan och vandrarhemmet där mässan kommer att
hålla till. Allt detta sker borti
Tullsås den 28 februari, då är
Kvinnorna på G.
Text och bild: Barbro Ericson

AFFÄRSNYTT NORR • 5

Kompetens för ett skinande resultat
Fr.v. Maria Olsson, Maria Jönsson och Kristina Sundkvist.
Ej på bild: Sandra Lind.
KS Städservice städar på uppdrag
av både privatpersoner och företag. I
skrivande stund putsas det på i lokalerna på Skattemyndighetens bottenvåning där Kemy och Reaxcer flyttar in
inom kort.
Kristina Sundkvist som härstammar från
Hudiksvall har hittat både en stor kundbas

för sin verksamhet och samtidigt sin stora
kärlek i Strömsund.
-Jag drev Sörgårdens sanitet i tio år
i Hudiksvall med fem anställda innan
jag flyttade till Strömsund 2005 för att
gå vildmarksutbildningen på Hjalmar
Strömer Skolan. Därefter började jag jobba i Röyrvik i Norge som fiskeguide och
hade hand om turridning på islandshästar,

berättar Kristina.
Idag driver hon återigen städfirma och
trivs bra som egen företagare. Men det
är verkligen inget sju till fyra jobb. Här
får man rycka ut och städa både på dagar, kvällar och helger. När behovet finns
helt enkelt. Men för en driven kvinna som
Kristina så passar det som handen i handsken.
-Både privatpersoner och företag hör av
sig och behöver hjälp med allt från fönsterputsning till byggstädning. Och jobben
bara hopar sig och någon lågkonjunktur
sätter inga käppar i hjulen hos oss säger
Kristina och ler.
Kristina kan stoltsera med tre duktiga
tjejer som kan leverera efter de mått som
krävs för att kunderna ska bli nöjda.
-Ja det krävs att mina anställda är
självgående och tar egna initiativ och där
har jag verkligen lyckats hitta rätt personal, säger Kristina och fortsätter:
-Jag ser goda möjligheter till att företaget kan expandera och då finns det även
utrymme för att anställa flera.
Kommande projekt innebär villastädning på uppdrag av en privatperson. Men
just nu så putsar vi och gnor så att Kemy
och Reaxcer får flytta in i skinande rena
lokaler.
Text och bild: Cathrine Ericson

073-049 84 52

Kristina Sundkvist
Strömsund
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Stjärnor på is
Nu är det dags att polera fin-skorna för i
april bjuds det upp till dans på Dunderhallen i Strömsund. Men se till att stretcha innan för nu talar vi om en riktig
dansmara.
I mars tinas isen upp i Dunderhallen och
800 m2 golv läggs för att ta emot mellan
1500-2000 personer när dansmaran ska gå
av stapeln i början av april.
-Med tre stora dansband som Jannez, Date
och Highlights kan det inte annat än bli
succe, säger Carola Nordström och Monica Dahlén som arrangerar Dansgalan.
Klockan 19.00 slås portarna upp och
stänger 03.00 morgonen efter. Men blir du
hungrig eller behöver förfriskning mellan
varven så finns Lilla Krogen på plats med
både mat och pub. Och Dunderhallens eget
Café håller öppet.
Jannez som tävlade i Dansbandskampen
på TV före jul och kom trea, är en stor publikdragare. Vem har inte slagit klackarna i
taket i Laxsjö när Jannez stått på scen. Och
de flesta har säkert hört och dansat till Cd:n
från 2006: ”Ere Live Så Ere”.
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Carola Nordström och Monica Dahlén.
Date var Grammisnominerade för bästa
dansbandsalbum (2001). Bandet har bland
annat medverkat i Sikta mot stjärnorna,
Fame Factory, I afton dans och deltagit i
Melodifestivalen.
Highlights tävlade också i Dansbandskampen, har bland annat medverkat i
Club Goa och blev 2005 tilldelad priset
som Årets uppstickare på Guldklavegalan.
Släppte 2007 låten ”Varje liten droppe
regn” som låg på Sverigetoppen i hela 24
veckor.
Ideella insatser
Ungefär 75 personer behövs för att ro arrangemanget iland. Och alla jobbar ideellt

för IFK och vinsten går oavkortat till
föreningens ungdomsverksamhet.
-Det kommer busslaster från Östersund,
Vilhelmina, Skellefteå och Örnsköldsvik.
En del långväga besökare kommer att
övernatta på Campingen på Näsviken. Det
behövs ungefär 600 sålda biljetter för att
det skall gå runt. Men det ser inte ut att bli
nåt problem med tre så populära dansband
på plats, säger Carola och tillägger:
-För den som inte vill dansa kan man
alltid komma för att lyssna till bra musik,
äta och ta något att dricka, så rycks man
med i vimlet.
Text och bild: Cathrine Ericson

Foto: Privat
Tv Oskar Fredrik Jonsson och Fredrik Axelsson, två av förarna i Team Axelsson Racing.

SM tävling Enduro
Säsongens första Endurotävling arrangeras av Frostvikens Skoterklubb i Gäddede den 28:e februari. Den första SMdeltävlingen.
Micke Axelsson, Team Axelsson Racing,
berättar:
-I vinter gör vi den största satsningen som
någonsin setts inom skotersportens allra
hårdaste gren, Enduro. Första deltävlingen går i Gäddede med start i Brattli. Vi
beräknar att det blir ett 60-tal deltagare i
tävlings- och motionsklassen.
För Team Axelsson tävlar Fredrik Axelsson 19 år och Oskar Fredrik Jonsson 17 år,
båda Gäddede. Samt Robert Frohm 35 år
från Storuman. 2008 vann han SM-brons
i Sport 600. Han är teamets bollplank och
mentor för de yngre åkarna.

körs på Påskafton i Tärna.
Det här skall bli en spännande säsong och
att ha den första tävlingen i Gäddede känns
extra roligt. Arrangemanget blir ett lyft för
hela Frostviken, avslutar Micke Axelsson.
Text: Barbro Ericson

Publikdragare
Vid tävlingen i Gäddede räknar man med
storpublik. Starten vid Brattli gör att båda
slalombackarna kommer att nyttjas. Där
skall byggas hopp och backen blir ett utmärkt ställe för publiken att se åkarna.
Deltagare i tävlingsklassen kör sex varv
runt en bana på 2,4 mil med varierande terräng. Motionsåkarna kör halva sträckan.
-Ännu roligare har det varit om vi också
kunnat få åkare från Norge. Men för att de
skall få delta så måste de betala en avgift
på 2.000 kronor. Så är norska regler. Vi
har jobbat för en ändring men än har inget
hänt, uppger Micke och fortsätter:
-Nästa stora tävling blir Nordiska mästerskapen i Rovaniemi. Andra Endurotävlingen går i Överkalix och tredje deltävlingen
AFFÄRSNYTT NORR • 9
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Extra svängrum för Reaxcer
Välkommen hälsar Lena Sundin, Ronny
Isaksson, Karl Enar Karlsson, Torbjörn
Eliasson och Maria Olofsson.
Det är idel glada miner när Reaxcers
stab i Strömsund öppnar dörren och
hälsar välkommen till nya lokaler. Nu
blir hela styrkan samlad under ett tak i
delar av Skattekontorets lokaler.
-Det känns bra att få installera sig i nya
rymliga lokaler. Tidigare var vi verkligen trångbodda och spridda på flera arbetsplatser. Till slut hade vi som krav och
mål att finnas under samma tak, berättar
områdeschef Karl Enar Karlsson.
På Reaxcers kontor i Strömsund jobbar
fem anställda med egna ansvarsområden i
ett företag med gamla anor.
Historia
Jämtfrakt i Östersund och Härjelast i Sveg
gick samman 2005 till Jämtfrakt-Härjelast
Holding. Härjelast bildades redan 1947 av
åkare som slog ihop sina verksamheter.
Två år senare ändrades namnet till Härjedalens Lastbilscentral (LBC). Jämtfrakt
bildades 1967 när Östersunds åkericentral
slogs samman med Lit-Stuguns LBC.
Så efter 40 år bytte Jämtfrakt-Härjelast
namnet till Reaxcer. Huvudkontor i Östersund och med en ägargrupp bestående av
alla åkerier och maskinentreprenörer som
tidigare varit delägare i Jämtfrakt respektive Härjelast. Därmed bilades ett av landets idag största åkarägda bolag med en
hög omsättning.

Här är Reaxcers nya lokaler på Ramselevägen 10.
-Fortfarande har vi fullt tryck men hur
det ser ut andra och tredje kvartalet i år vet
vi inte så mycket om. Norra Jämtland är
ett bra område för oss och i fjol omsatte vi
100 miljoner kronor. Vi har runt 100 bilar
i skogen som kör ungefär 80 mil per dygn.
Det motsvarar två varv runt jorden på ett
år. Så visst snurrar det.
Positiva uttalande hörs också från avdelningen anlägg, som Karl Enar Karlsson
och Ronny Isaksson tillhör.
-Vi hade ett suveränt bra år på bygg 2008
och omsatte mellan 85-90 miljoner kronor
enbart på anlägg. Jag tror nog att under
2009 kan det bli ett mellanår. Däremot har
vi tilltänkta byggen under 2010 till och
med 2013.

Två tjejer i gänget
Ett lysande år
-Att vi får jobba tillsammans med två
-För oss blev 2008 ett jättebra år säger
Torbjörn Eliasson, ansvarig för virkestrans- kvinnor känns väldigt bra, framhåller
Karlsson.
porterna. Han tillägger:

Lena Sundin kommer från Östersund
och administrativt ansvarig. Hon jobbar
75 % för Reaxcer och kommer att pendla.
-Det känns riktigt bra att få ha en gemensam arbetsplats. Tidigare var jag vissa
dagar i Östersund och vissa här i Strömsund, berättar hon.
Maria Olofsson jobbar inom ReaxcerMiljö, ansvarig för slamtömning inom
Strömsunds kommun. Samt produktansvarig för Container- och återvinning.
Omsättningen för Miljö var ca tre milj.
-Den här flytten är värdefull och något
som underlättar jobbet för oss alla, anser
hon.
Slutligen utlovar Karl Enar Karlsson att
när de väl kommit på plats och hjulen
snurrar igen, då skall det bjudas in till
Öppet Hus.
-Så åkare, kunder och chaufförer får bekanta sig med varandra.
Text och bild: Barbro Ericson
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Invigning av Hotel Nordica i Dorotea
Nio bilder säger mer än tusen ord
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Foto: Cathrine Ericson

Satsar och syns

För första gången kommer Strömsunds
Handikappidrottförening (HIF) att hålla Öppet Hus i Strömsund. Just för att
visa föreningens idrottsutbud. Föreningen startade 1983.

Strömsunds Handikappidrottförening ingår i Jämtland Härjedalens Handikappidrottsförbund där flera idrottsdiscipliner
ingår. För att nämna några: Mattcurling,
skytte, Show Down (en bollsport för synskadade) och Boccia m.fl. Börje Forsmark
och Conny Kock ingår i styrelsen för HIF
Strömsund och jobbar just nu lite extra för
att ta fram ett spännande program för dagen med Öppet Hus i Strömsund.
-Vi bjuder in alla som känner för att
komma, medlemmar och icke medlemmar, alla är välkomna. Det här är första
gången vi arrangerar en dag för att visa
vilka möjligheter personer med funktionsnedsättningar har inom idrotten, framhåller Börje Forsmark.
Förutom att visa upp vad idrotten kan
erbjuda, bjuda på fika och korv, så blir
kanske den här dagen ett ypperligt tillfälle
att fånga nya medlemmar.
-Ja, det är som alltid med ideella förenin-

gar. Det behövs både
mera pengar och flera
medlemmar. Framför
allt medlemmar som
är villiga att ställa upp
och jobba. Det behövs både tränare och
lagledare och övriga
som kan hjälpa till. Vi
tror säkert att intresset väcks hos allmänheten om de får lite
mera vetskap om vad
handikappidrott
innebär, tror både Fors- Börje Forsmark tv och Conny Kock siktar in sig på en dag
mark och Kock. Som full med idrottsaktiviteter.
tillägger:
-Och så har man väldigt trevligt tillsam- världsrekord. Dessutom är hon rankad
tvåa i världen, berättar arrangörerna.
mans.
-Under dagen kommer också idrottskonRankad tvåa i världen
Under dagen kommer rullstolsburna båg- sulent Fredrik Andersson från Jämtland
skytten Zandra Reppe från Östersund att Härjedalens Handikappidrottsförbund att
finnas på Folkets Hus i Strömsund. Där finnas i Sporthallen, tillägger Börje Forsvisar hon bilder och berättar om både sig mark.
Text och bild: Barbro Ericson
själv och hennes stora framgångar i och
med världsrekordet.
-Hon är sedan tre år tillbaka med i Svenska landslaget. Hon har bland annat ett
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PIMPELTÄVLING
Gåxsjö / Lövberga
21/3 kl.12.00-14.00

1:a pris 2.500 kr
2:a pris 1000 kr
Stort prisbord.
Barnklassen: 1:a pris 500 kr.
Pris till alla barn.

Anna Jansson, Veronica Stjärnström och Carina Källberg.

Över 150 deltagare:
1:a pris 5000 kr, 2:a pris 2500 kr

Sträck ut en hjälpande hand
Nu vill Veronica Stjärnström, Carina Källberg och Anna Jansson, med
företaget Assistans partner, slå sig in på
marknaden i Strömsund.
-Privata assistansföretag blir allt fler
ute i landet och med vårt företag vill vi
etablera oss här, säger Stjärnström.
Veronica Stjärnström är VD för företaget
Assistans partner som startade för ett år
sedan med huvudkontor i Sandviken. Hon
är född och uppvuxen i Strömsund och nu
vill hon gärna göra något positivt för orten. Vi vill erbjuda människor med funktionshinder möjlighet till bra assistans,
berättar hon.
Så i mitten av februari gavs en information för allmänheten i Strömsund.
-Kundens vilja och behov skall tillgodoses och de skall ställa sig frågan. Har
jag den personliga assistans jag vill ha?
Känner jag mig trygg och säker och sist
men inte minst, känner jag mig delaktig?
För en person som behöver assistans är
dessa frågor viktiga att fundera över. Det
är kundens röst som vi absolut sätter i
fokus, säger Veronica och fortsätter:
-När vi lägger ut lediga jobb som personlig assistent, kommer många ansökningar
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in. Vi sållar och kvar kan det bli ett 20-tal
som verkar mest lämpade för att sträcka ut
en hjälpande hand. För Strömsunds del så
hoppas vi att intresse finns så vi snart får
komma igång och öppna kontor här. Vi har
börjat se oss omkring efter personal.
Text och bild: Cathrine Ericson

Sponsorer: Anders Pålsson, LBF,
Lennart Näsström, Kent Jönsson,
Bo Edelsvärd & Lövberga Camping

GRATIS

TRYCKSAKER

Värde
1.000:-

N Y S TA R T S S T Ö D
Tillsammans med Visitkort.se
bjuder vi dig som startar
företag i Strömsunds kommun
på trycksaker till ett
värde av max 1000kr
Gäller Dig som startar företag under
perioden januari till maj 2009
Kontakta Visitkort.se för att
få ta del av reklambidraget

0670-61 11 80, www.visitkort.se

Fabrikskampanj

25%

Under v.10, v.11 & v.12
Fönster och fönsterdörrar samt
ytterdörrar av märket Traryd.

Rotavdrag 50%
på allt monteringsarbete
070-544 77 26
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Invigning

När djurkliniken Fjällveterinären i Strömsund invigdes första
lördagen i februari kom 70-80 besökare. Anna Waldensten som
är veterinär och äger kliniken hade en fulltecknad dag. Med allt
från akuta fall, där en katt kom in som blivit påkörd av en bil, till
vaccinationer av valpar.

Här undersöks hunden Bell av Anna. Assisterar gör Elin Dejemo, som
just nu praktiserar på kliniken. I famnen håller hon hunden Zero.

Besökande: Liv och Joel Sjölund med hunden Koftan.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Edvard Roos anser att bredden av kompetens bland anställda är
avgörande idag.

Maskin & Motor

Företaget som aldrig säger nej
Hos Maskin & Motor i Strömsund
säger man sällan eller aldrig nej till
jobb. Tack vare en bred kompetens hos
de anställda finns alltid att göra, uppger
Edvard Roos som tillsammans med Per
Jonsson äger företaget.
Efter Risselåsvägen i Strömsund finns
Maskin & Motor. Utanför verkstadslokalerna är uppställningsplatsen fylld av allehanda ting. Här finns en skogsmaskin som
havererat. En trasig släpvagn och ett aggregat av något slag. Och jag tror till och
med att man ser en översnöad gräsklippare.
Men det är bara vad som finns här och nu.
Det finns mer. Vi beger oss tillsammans
med Edvard Roos till Sikås och Tomas Eriksson STIMEK.
-Nu skall vi åka och se hur det går för
Leif Knutsson och Per Jonsson. De håller
på med slutjobbet på ett krossverk som är
en specialbeställning. Vi har mycket konstruktionsarbeten, hydraulik och elektronik. Det här är bara ett av många jobb vi
gjort till STIMEK. Oftast är det återkommande jobb hos vissa kunder, båda parter
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tycker det flyter på bra och är nöjda. Så är
det här, säger Edvard.
Reparerar och säljer det mesta
Eftersom vi bor i en riktig skogsbygd är
det ofta skogsmaskiner, kompressorer och
elverk som skall repareras. Men också
jordbrukstraktorer. Oftast åker montörerna ut på plats och reparerar.
-Det är mycket svetsjobb. Nu under
vindkraftsbygget i Havsnäs har vi haft en
hel del där. Vi säger egentligen aldrig nej
till något jobb. Lagar i stort sett allt, till
och med gräsklippare, uppger Edvard.
Förutom reparationsarbeten säljer
företaget släpvagnar, hydraulgrejor, oljor
och filter. De är också serviceåterlämnare
åt Ponsse och Tigercat.
Maskin & Motor har fem anställda.
Förutom de som nämnts i texten är det
Anders och Marcus Strindlund. För sju
år sedan tog Edvard Roos och Per Jonsson över ägarskapet och tack vare en bred
kompetens bland de anställda finns också
jobben.
Text och bild: Barbro Ericson
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Framtidens yrkeschaufförer
den nivån i utbildningen och ålder att de
är kompetenta för att köra. Utbildningen
består av en tuff teoridel och enligt läraren
så blir det bara de motiverade som kommer
att hänga med.
-De som söker skall vara intresserade för
att orka med. Det är en tuff utbildning, där
matte, svenska och engelska skall klaras
av. Dessutom läser de företagsekonomi
och grundläggande krav för godshantering. Målet är att de skall vara anställningsbar efter utbildningen, berättar Karlsson.
Några elever har gått ett år i Vilhelmina
och Östersund men tycker det känns bra
att få läsa i Strömsund. Och optimistiska
är de. Avslutningsvis säger de:
-Med den här utbildningen känns det som
vi kommer att få jobb när vi går ut skolan.
Därför att privata åkare i Strömsund ställer
upp för oss. Så nu vill vi passa tillfället och
tacka Janne Ottosson, Bo Ottosson, Pelle
Jonsson och Svenne Norman.
Text och bild: Barbro Ericson

Nöjda elever som går utbildningen. Fr v Sebastian Wallberg, Henrik Jönsson, Johan
Karlsson (lärare), Christoffer Engström, Janne Ottosson (åkare) och Kim Sundström.
Ej på bild: Nicklas Olofsson, Nicklas Guldbrandsson och Nicklas Larsson.
Det kommer att fattas sju tusen yrkeschaufförer i Sverige inom de närmaste
åren. Nu satsar skolan och privata
företagare på en positiv lösning.
Inom fordonsprogrammet på Hjalmar
Strömerskolan i Strömsund satsar man nu
för första året på en ny gren i utbildningen.
Att utbilda yrkeschaufförer med praktik
hos ortens privata åkare. En lärlingsmodell
som Janne Ottosson med åkeri och Johan
Karlsson, lärare vid utbildningen, tror på.
Den är nödvändig för att yrkeskåren inte
skall dö ut anser de.
-Det kommer att fattas runt sju tusen yrkeschaufförer i Sverige inom de närmaste
åren om inte något görs. Och därför ställde
vi åkare upp när skolans rektor kontaktade
oss för ett samarbete. En bra idé att skolan i Strömsund genom ett samarbete med
oss kan bidra med att rädda framtidens
yrkeskår. Eftersom många chaufförer idag

är till åren och vill börja dra sig tillbaka
måste det finnas en påfyllning, framhåller
Janne Ottosson, en av fyra åkare som
ställer upp med fordon och praktikplats.
-Det här kan verkligen bli en succé, framhåller Johan Karlsson, som tidigare var
lärare på fordonslinjen i Östersund. Han
fortsätter:
-Visst känns det roligt att också Strömsund har fått den här möjligheten. Och det
är tack vare privata företagare som ställer
upp med praktikplatser. De hyr ut fordon,
bilar med släp, hjullastare, traktorer och
truckar till skolan. På andra platser, som
Östersund, där har skolan egen maskinpark och det kostar pengar.
Säkert jobb
Gruppen består av sju pojkar och de tycker
utbildningen är bra och innehållsrik.
-Nu blir det skarpt läge när man får köra,
säger någon. Det får de göra när de nått
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Robin Bryntesson i spåret
Han är 23 år och en sprinter
i världsklass. Seger i JuniorVM i sprint. Seger i U23-VM
två år i rad och senast segrare
i Världscupen teamsprint. Vi
presenterar i korthet Robin
Bryntesson, guldgossen från
Rossön.
Robin Bryntesson föddes den
17 oktober 1985. Han började
tävla för Rossön men idag bor
han i Sollefteå och tävlar för
Sollefteå SK. Det är träning och tävling på heltid
där talangerna ligger i blodet. Mamma Lenita Östman
var som junior en lovande
skidåkare och som 18-åring
vann hon bland annat Junior SM-guld. Pappa Sigge
Bryntesson var också aktiv
inom idrotten och spelade
fotboll. Så småningom fick
paret fyra söner, förutom
Robin, Sebastian, Pierre
och Adam. Och för hela
familjen är det idag skidor
som gäller.
-Redan som barn var Robin
intresserad av att åka skidor.
Han var målmedveten och Tv Robin Bryntesson, speaker Lars Björkman och Hans
noggrann på alla sätt. Det Lindblom reporter på Mitt Nytt. Mössorna de bär säljer
är ett mönster som följer Bryntesson till förmån för diabetesforskningen.
honom och idag, trots att han
har diabetes, så klarar han att träna hårt speciellt. Men det kändes naturligtvis ockoch tävla, mycket tack vare hans sätt att så väldigt bra att få vinna U23-VM både
sköta sig, berättar hans mamma.
2007 och 2008. Så blev det seger i SM i
Teamsprint 2008 tillsammans med Fredrik
Framgångar
Byström. Och nu 2009 guld i världscupen
Första stora segern för Robin var när han i Teamsprint i Canada med Emil Jönsson.
vann Junior-VM 2004. Men därefter ham- Det var härliga tävlingar, berättar Robin
nade han flera gånger på prispallen.
men tillägger:
-Segern 2004 var något man minns lite
-Men vid uttagningen till VM nu i februari
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gick det inget bra. Jag
åkte helt enkelt inte tillräckligt fort och kom
inte med. Nu tar Robin
Bryntesson nya grepp
och satsar stenhårt på
sitt första Vasalopp.
-Det blir en ovanlig
diciplin för min del som
oftast tävlar i sprint.
Men som sprintåkare
är man också tränad för
långa lopp. Vasaloppet
skall bli en rolig tävling
som jag verkligen ser
fram emot. Sedan har jag funderingar på
Flyktingloppet och 7-milatävlingen i Vindeln, säger han.
Jubel från hemmapubliken
I slutet av januari deltog Robin Bryntesson i Hotingloppet på 42 km och vann tävlingen till hemmapublikens stora glädje.
-Där gick det bra trots att jag bröt ena
staven och åkte med en stav 3 km. Det
är alltid roligt att få åka på hemmaplan.
Därför ordnade jag en sprinttävling som
en plojgrej i Rossön dagen efter. Där utmanade jag Hans Lindblom, reporter på
Mitt Nytt. Han har flera gånger velat testa
mig i skidspåret och därför bjöd jag upp
honom till Rossön. Han ställde upp och
hade med sig en kameraman från TVn
som filmade och sedan sändes ”tävlingen”
på TV, berättar Robin.
Givetvis blev det en rafflande duell i
skidspåret och där de flesta i publiken var
elever från Bodums skola. De var riktiga
fans, och började heja fram Robin långt
innan startskottet gått. Ja, så går det till när
en skidstjärna visar sig på hemmaplan.
Slutligen kan tilläggas att i skrivandets
stund vinner Robin Röbäck Ski Marathon.
Läs mer på: www.bryntes.se
Text och bild: Barbro Ericson
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