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Konstnärer är vi allihopa

Max

Johnna

Johnne, Marianne, Alex, Johnna, Ronja
och Max Bågling från Hammerdal, alla
sysslar de med någon form av konst. Tre
företag i en och samma familj.
Familjen Bågling bor i Hammerdal och är
en ganska unik familj med en gemensam
nämnare -konst! Måla, fota, snickra och redigera det är inte bara ett jobb för Båglings,
det är en passion!

Max är 18 år och minstingen i familjen,
han går teknikprogrammet på Hjalmar
Strömerskolan i Strömsund. Max älskar
alla former av design med dator. Klippa,
klistra och skapa är verkligen hans grej
och något han har öga för. Han är inte det
minsta orolig för framtiden när det gäller
jobb. Han har redan nu bestämt sig för att
det kommer ordna sig med jobb för honom
efter att skolan är avklarad.
Framtidsplaner: Att bli rik och att få
medverka i skapandet av olika filmer.
På fritiden utövar han en sport som heter
Parkour/Free Running som är en konstform där man hoppar och gör volter, det
beskrivs ibland som ett sätt att koppla ihop
kroppen och sinnet med sin omgivning och
att kunna ta sig förbi alla de hinder som
står i vägen för ens mål.

Alex

Ronja

Marianne

Johnne

Johnna är 22 år och har just nu praktik produktioner. Och tjäna riktigt stora sumpå Visitkort.se som grafiker. Hennes grej
är foto i alla former. Men helst fotar hon
människor. Foto och bildredigering har
Johnna stor talang för. Hon och systern
Ronja bloggar för Affärsnytt Norr där man
kan läsa om systrarnas upptåg och titta på
bilder som Johnna har tagit.
Framtidsplaner: Johnna vill bli fotograf. Hon har pluggat företagsekonomi
på gymnasiet, men vill hellre ha en anställning som fotograf än att driva ett eget
företag.

mor pengar.

Alex är 24 år och sysslar med allt möjligt
inom rörlig bild. Han driver sitt eget
företag “Sheepskull” där han gjort animationer och grafik åt till exempel Olearys,
Jämtland basket, RuffRiders 5 med mera.
Och det största som är på gång just nu är att
han tillsammans med Micke Berntsson och
Andreas Olofsson har fått jobb åt VIASAT
Sport, där dom helt själv ska producera en
serie med “Formula offroad”. Det är lättast beskrivet som en sport med hillclimb
för bilar. De kommer åka runt till olika
länder i norden och filma tävlingarna för
att sedan redigera det till färdiga avsnitt.
Framtidsplaner: Att fortsätta jobba
med det han gör, fast på större tv och film-

Marianne, mamma i familjen driver

Ronja är 20 år och ställer upp som modell

när systern Johnna och mamma Marianne
är på fotohumör. När hon inte gör det så
målar hon tavlor. Både till sig själv och till
andra på beställning. Hon bloggar också
tillsammans med systern, där hon visar
bilder på tavlor hon målat.
Framtidsplaner: Just nu-vadsomhelst!
Fast vid närmare eftertanke så vill hon bli
skådespelerska eller lärare.

företaget ”Jamtländaren”. Där hon målar
konsthantverk. Främst bruksföremål,
trähästar, skyltar, tavlor och allt annat som
behöver en färgklick. På fritiden fotograferar hon gärna. Under sommaren åker
familjen gärna på medeltidsmarknader.

Johnne, pappa i familjen driver “JOB´s”,

bemanning och bilmek när han inte täljer
trähästar. ”Jämtlandshästen” som Marianne sedan målar. Varje häst numreras och
köps ofta som ett samlarobjekt. Varje år
åker Johnne och Marianne till Dalarna på
utställningen ”Hästsläppet” och ställer ut
sina målade trähästar.
Text: Cathrine Ericson Bild: Privat
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Mattias Viberg.

Daniel Strindlund, Anton Tegay och Fredrik
Fridolfsson.

Malin Rhodin, Ronja Mårtensson
och Ronny Eriksson.

Gymnasieelever rockar loss
Det var ett välfyllt Folkets Hus i Strömsund när elever från Hjalmar Strömerskolan bjöd på en makalös rockkonsert.
Tio elever som valt kursen Ensemble
som individuellt val stod för succén. Dagens spelning var deras sjunde under en
vecka.
Första veckan i februari var intensiv för ett
tiotal elever, från olika linjer vid gymnasiet på Hjalmar Strömerskolan, som hade
kursen Ensemble som individuellt val.
Under en vecka har de kört en rockkonsert för elever och personal på samtliga grundskolor i kommunen. Samt Dorotea och
Åsele. Till Folkets Hus i Strömsund var
Vattudalsskolan inbjuden. Det var en samstämd ensemble som öste på för en nästan
fullsatt lokal. Jan Rönngren är ansvarig
musiklärare och tillsammans med frun
Barbro, har de följt ungdomarna under en
intensiv vecka. Det är en nöjd lärare som
gärna berättar om skolans framgångsrika
musikelever:
-Vi har åkt 80 mil den här veckan där
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Barbro har skjutsat och ansvarat för ljus
och foto. Spelningarna har varit bland
annat i Åsele och Hammerdal. Dagens
framträdande är den sjunde under vår ensemblevecka. I Åsele hade vi 200 personer
och autografskrivandet tog 45 minuter.
Men det blev faktiskt ännu flera i Hammerdal, där kom 250 till konserten och det tog
en hel timma att skriva autografer. Idag,
var det omkring 300 elever och personal
från Vattudalsskolan.
Musik är viktigt
Kursen Ensemble är ett individuellt val för
elever på gymnasiet. Tio elever från olika
linjer med intresse för musik, deltog i kursen.
De är ju inte några nybörjare och det märks
också vid deras framträdande. Här finns
både musikaliskt kunnande och scenvana.
-Den här konstilationen började spela
tillsammans i höst. Nu har vi kört en ensemblekurs med framträdanden i flera
skolor. Musik ska det satsas på, framhåller
Rönngren.
Ronny Eriksson är en av eleverna, som

själv går Estetlinjen, bild och musik. Han
tillägger:
-Det här har verkligen varit roligt. Under en så intensiv vecka lär man känna
varandra väldigt väl och vi har fått bra
respons vid våra spelningar. I Åsele var
det en riktig rockkonsertstämning. Idén
har vi i första hand vår rektor P-O Nilsson att tacka för. Samt Jan Rönngren och
Barbro Larbring-Rönngren, som ställt upp
och följt oss under hela veckan. Det här
gänget kommer säkert att fortsätta träffas
och spela tillsammans, avslutar Ronny Eriksson.
De övriga i ensemblen: Alexander Lindahl, Emelie Bergman och Ida Bergström.
Text och bild: Barbro Ericson
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bredband som utlovar att fungera även i de
djupaste skogarna.
Intresset hos Lions medlemmar var som
sagt stort.
Kanske finns det läsare som inte riktigt
vet vad Lions har för uppgift i samhället.
Här kommer en kort presentation.

Fr v Jens Karlsson och Thomas Östensson från Visitkort.se/Affärsnytt Norr. Från Lions
Ivar Sennvall, Nils-Olov Mårtensson, Anders Ehnberg, Herman Holmqvist, Nils-Gösta
Nilsson, Jöns Eriksson, Sture Reinemyr, Rolf Moen och Bo Liif.

Lions på studiebesök

Hos Visitkort.se och Affärsnytt Norr är
det ofta studiebesök. Det är skolklasser,
företag och ideella föreningar. Senast
var det ett tiotal medlemmar från Lions
hjälporganisation som kom på visit.
Medlemmarna i Lions gör i samband med
vissa månadsmöten besök hos företag
i kommunen. Förra månaden besökte de

Ivars Bilmuseum i Hoting och nu Visitkort.se och Affärsnytt Norr. Ägaren
Thomas Östensson berättade om företagen han driver i Strömsund. Det var intresserade män som inte tvekade att ställa
frågor. Bland annat var intresset stort för
det mobila bredband som är det senaste
tillskottet. Under hösten 2009 blev Affärsnytt Norr återförsäljare för Ice.net. Ett

Detta är Lions
Deras uppgift är att skapa och upprätthålla
en anda av samförstånd mellan jordens
folk gällande humanitära behov. Det sker
genom frivilliga insatser. Lions finns i över
200 länder och i Sverige är drygt 13.000
medlemmar registrerade. De hjälper människor lokalt, nationellt och internationellt. Den kanske mest kända hjälpinsatsen är Lions stöd till cancerforskningen i
Sverige. Samt till Barndiabetesforskning.
Dessutom har de hjälpprojekt för barn och
ungdomar i Östeuropa.
Lions medlemmar i Sverige samlar årligen in omkring 50 miljoner kronor. Där
alla insamlade medel oavkortat går till
ändamålet. Allt arbete sker på ideell basis
och är en av världens största hjälporganisationer med 1,3 miljoner medlemmar.
För att bota onödig blindhet i världen har
Lions nyligen avslutat en insamlingskampanj som gav 200 miljoner US dollar.
Text och bild: Barbro Ericson
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Flyktingloppet
fyller 60 år
Sten Arne framför Berthold Hanssons prissamling. Berthold var en
hängiven Flyktingloppsåkare och hade åkt samtliga tävlingar vid 50
års jubileumet 2000. Men gick bort några månader därefter. Han
donerade hela sin prissamling till Gäddede SK.
Text och bild: Barbro Ericson
er de med.
-I år har vi fått
fler sponsorer. Reaxcer och SCA Skog
bjuder på inträde till
Sten Arne Enarsson och frun Astrid tillhör de trognas skara.
tävlingsområdet på
Denna gränslösa skidtävling kommer i lördag och Statkraft Sverige på söndag.
år att bjuda både tävlande och publik Vi bjuder samtliga som fyller eller fyllt
på extra överraskningar. Mycket tack 60 år under året på startavgiften. Bland
vare starka sponsorer.
förstagångsåkarna lottas 1000 kronor
ut och i trimklassen under lördag och
Det är något alldeles speciellt med Flyktingloppet och speciellt är det också med
tävlingsledaren på den svenska sidan. Vem
är det som sitter bakom travar av papper i
den rödmålade kanslistugan om inte Sten
Över snövita fjäll, över sjö och
Arne Enarsson. Han är trogen som få och
strand, där skidar en man bort från
har varit ledare sedan 1970-talet. Men i
Norges land.
fjol tog han beslutet att lägga av. Men efter
sömnlösa nätter kände han sitt ansvar. Här
Allt kärt han ägde är spillror och
berättar han om Flyktingloppet och dess
grus, ty främmande knektar har härjat
historia.
hans hus.
-I år har vi tre som åker för 50:e året,
De kommo från luften, de kommo
två norrmän och en svensk. Vi har räknat
på vatten. Deras helvetesbomber spred
ut att sedan 1964 då vi började köra damdöd i natten.
loppet, har 18.000 åkt 15 kilometersspåret,
Och i knektarnas spår följde
som motsvarar 26.900 mil. Långa loppet
grymhet och mord. Ja, mycket som ej
på 44 kilometer, har 36.000 åkt och det
går beskriva med ord.
motsvarar 150.000 mil. Totalt har 54.000
Hans fader har stupat, hans broder
kört loppet. I fjol hade vi 1750 åkare och
av dessa var 1500 norskar. Nytt för i fjol
också. Och alla kamrater. Ja han kan
var tidtagningssystemet med chip som vi
ej förstå att hans moderland Norge
fortsätter med. Då kan varje åkare följas
sattes i brand, av ett främlingsfolk och
under hela loppet och tider kan rapporteras
förrädarehand.
till målområdet.

Flyktingloppet

Fri entré och fina vinster
Under många år har NTE, ett elbolag i
Norge, varit huvudsponsor och det fortsätt-

söndag blir det tio priser av ett värde på
600 kronor vardera.
Prolog till flyktingens ära
I Flyktigloppets arkiv finns bland annat
skrivna prologer, den första är från 1951.
Vart annat år skrivs den av en norsk och
en svensk poet. Genom åren har framlidne Lars Rune Larsson född i Svaningen,
skrivit de flesta svenska prologerna. Från
1955 kan vi läsa:

Det är därför han flyr denna vårliga
natt, från sitt land, sitt hem och sin
käraste skatt.
Men i naboland skall han ännu strida, för alla därhemma, som kämpa och
lida.
Framför sig ser han de milsvida
fjällen, där mången flykting stupat i
kvällen.
Men han hoppas att alla som kämpat och flytt, skall skåda ett Norge, som
reser sig nytt.
Och som minne av alla de blodiga
åren, så skidar månghundra i flyktingspåren.
Och man ägnar i stillhet en tyst
minut, för alla som stupat, men segrat
till slut.
Lars Rune Larsson
					

Välkommen till det 60:e Flyktingloppet den 27-28 mars!
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SM final i Enduro Gäddede den 6:e mars
För tredje året i rad arrangeras Enduro
tävling i Gäddede. Men i år är tävlingens status högre än tidigare år när det
var en deltävling i SM. Nu körs tävlingen som SM final.
I bitande kyla träffar jag några verkliga
entusiaster som jobbar ideellt för att något
skall hända på byn. De är ute på skoter trots
att termometern visar under 20 grader, och
de flesta håller sig inomhus. Just hemkomna från området i Brattli där Endurotävlingen kommer att köras, berättar Håkan Berglund och sonen Dennis om upplägget och
tävlingen som arrangeras av Frostvikens
Skoterklubb. Dennis är samordnare och

ansvarig inför tävlingen och pappa Håkan
är tävlingsledare.
-Nu kommer vi från fjället där vi håller
på att preparera spåren. Vi är ett tiotal med
olika ansvarsområden, vilka i sin tur ordnar
folk. Det fungerar bra och många ställer
upp för att det skall bli en tävling, också i
år. Bland annat kommer Röda Korset från
Norge att finnas på plats liksom Räddningstjänsten. Det skall finnas bandvagnar om
någon olycka inträffar i och efter banan.
Liksom ambulans, läkare och sjuksköterskor. Därutöver skall det finnas en stab av
tävlingsfunktionärer. Ingenting lämnas åt
slumpen, uppger Håkan.
Starten går i Brattli, så går tävlingen

norrut i en rundbana på 22 kilometer, varav
fyra kilometer körs i själva Brattli. Det innebär att publiken kan följa åkarna på nära
håll.
-Det är faktiskt lite speciellt att banan
ligger så till att publiken kan följa tävlingen ungefär fem minuter på öppet område. I vanliga fall går Endurotävlingarna
i skogen. Nu håller vi på att mangla och
preparera banan, berättar far och son, och
tillägger.
-Vi skulle gärna vilja se tjejer i banan.
För två år sedan hade vi en tjej som ställde
upp, men hon bröt.
Publikdragare
Nu i början av mars går Endurotävlingen
för tredje året i Gäddede. Tävlingsledningen räknar med mellan 60-70 startande.
Prispallen skall i vanlig ordning byggas
av snö och kvällen före tävlingen skall
samhället lysas upp av marschaller i stora
mängder.
-I år har ett hederspris skänkts av Panasonic Tools (Verktyg) som lottas ut till en
förare i varje klass som fullföljt tävlingen
och finns kvar på prisutdelningen. Priset
skall hämtas personligen. Vi räknar med
en bra publiktillströmning i år eftersom vi
kör SM-finalen i Enduro, avslutar Dennis
Berglund.
Text: Barbro Ericson
Bild: Privat
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Världsnyheten Timbear
När Timbear Lightlogg C premiärvisades på Elmia Wood 2009 överträffade den alla förväntningar. Där
visades kombimaskinen som har tillverkning i Strömsund och som blivit
uppmärksammad bland både skogsbolag och enskilda skogsägare.
Örjan Westerlund är VD hos Timbear i
Strömsund. Vi gör ett besök i företagets
lokaler strax innan maskin nummer två
står klar för leverans. Det är en sista handpåläggning, för om några timmar anländer
den trailerbil som skall ta maskinen till en
skogsägare i Karlskoga. Med telefonen i
högsta hugg, nappar jag tag i Örjan för att
få veta lite om denna framtidsmaskin.
-Den här modellen av Timbear, en
Lightlogg C, är en kombinationsmaskin
av Skördare och Skotare. På en kvart
har man förvandlat maskinen från det
ena ändamålet till det andra. Maskinen
har varit på utställningar, bland annat på
Elmia Wood, blev verkligen hyllad som
en framtidsmaskin. En världsnyhet med
andra ord. Maskinen är bandgående och
klarar marker med svag bärighet. Det är
en suverän maskin i gallring och klenare
slutavverkning.
Klarar skärpta krav
Timbear Lightlogg C har framtagits med
tanke på skärpta och delvis nya krav från
skogsägare. Allmäheten och skogsfolk ger
ändrade förutsättningar för hur maskiner
för avverkning bör utformas. Speciellt avverkningsmaskiner som skall klara marker
med svag bärighet eller i avverkningar
med högt skyddsvärde.

Det är med andra ord en maskin som tar
sig fram där inga andra tar sig fram.
-Maskinen är lätt och smidig och eftersom den är bandgående är den skonsam i
markerna.
När maskinen är utrustad för avverkning,
skördare, så väger den 10 ton och när den
går som skotare är vikten 14 ton.
Att vi fick produktionen till Strömsund
var till många lokala företagares glädje.
Timbear, som plockas ihop här, är i stort
sett en Strömsundsprodukt. Plåten kommer från Repay och svetsas hos Lego
Svets. Så tar Asp Mekaniska vid och lackeringen sker hos Nyholms Lack & Bläster
samt hos Nordqvist Billack. Och alla
elkomponenter till maskinen kommer från
Jormvattnets Lego och monteras på plats,
berättar Westerlund.

Kablagetillverkning
Tel:0672-412405
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r tillverkas i Strömsund
Företag med erfarenhet
Innovatören av Timbear är en välkänd
maskintillverkare inom skogsnäringen,
”Skogsjan” Jan Eriksson. Det tog honom
fem år att konstruera maskinen som skulle
bli en världssuccé. Systemet växte fram
genom omfattande tester och kommersiell körning med olika prototyper. Han
inhämtade värdefulla synpunkter från
skogsbolag som sökte nya tekniska lösningar. Konceptet och alla rättigheter överlät
Eriksson 2008 till en ägargrupp från Jämtland och Gästrikland. Därmed bildades
företaget Timbear AB.
-All vidareutveckling och produktionsanpassning av systemet Lightlogg har
pågått hos oss sedan dess. Att vi fick de
här möjligheterna i Strömsund känns
verkligen positivt, framhåller Örjan Westerlund, om världsnyheten Timbear.

ASP-Mekaniska AB
Erbjuder CNC-Styrd bearbetning i Svarvning och
Fräsning.
ASP kan även ombesörja
Svetsning och Skärning i
laser och gas, BlästringLackering samt montering.

Text och bild: Barbro Ericson
Nummer två på väg
När vi befinner oss i verkstaden är maskin nummer två på väg att lämna
lokalen. Den skall levereras till en privat skogsägare i Karlskoga. Maskin
nummer ett, gick till Stora
Enso Skog i Tierp.
-Nu, efter att ha lastat
maskinen på bil, kommer vi att börja med nästa
maskin. Intresset har varit
väldigt stort för konceptet.
Det känns verkligen positivt. Den första maskinen,
tillverkade vi under vintern
och våren 2009, har nu gått
drygt 1000 timmar och köparen är mycket nöjd.

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

Telefon 0670-101 12
info@aspmekaniska.se

“STORA RESURSER FÖR SMÅ OCH STORA BEHOV”

● Laserskärning
● Gasskärning
● Plasmaskärning
● Kantpressning
● Kapning
● Handelsstål

Godsgatan 4, 833 36 Strömsund
Tel 0670 - 168 80
Fax 0670 - 168 89
stromsund@repay.se www.repay.se
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Besparingar upprör!
I det annars så positiva Gäddede kommer flera personer fram och tycker vi
ska skriva om hur Strömsunds Kommun drar in på det mesta. Nu är nästan
all service borta.
Under senare år har Kommunen avlövat
Gäddede och hela Frostviken till den milda grad att nu protesterar man i stugorna.
Den mesta servicen har dragits in. Något
försvinner undan för undan av vår service,
anser innevånarna, och de frågar sig. Vad
har kommunen kvar i Frostviken?
Ulla Jonsson på Frostviksfjäll är en av
flera som känner olust.
-Vi i Frostviken är kända för god serviceanda, men vi har ju snart inget att
erbjuda de tillresande. Jag hatar att vara
pessimistisk och klaga, men nu håller jag
på att tappa gnistan.
I tidningen, Gränsnytt nummer 1/10,
kan man läsa ett reportage som verkligen
upprör Frostviksborna:
”Nytt showroom på Stureplan ska
locka fler besökare. Strömsunds kommun funderar på att ingå i ett gemensamt
marknadsföringsbolag Destination Södra
Lappland. Frostvikenfjällen och kopplingen till Norge är värden som tros kunna
stärka varumärket ännu mer”.
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-Vi behöver inget showroom på Stureplan. Se i stället till att vi kan behålla det
som redan finns, framhåller besvikna människor i Frostviken.
Bakslag på löpande band
Ett av de senaste bakslagen är, att nu drar
Kommunen in ortens Medborgarservice.
De dra ner på det ekonomiska stöd som ska
göra det möjligt att driva turistbyrån. Nu
kommer troligen turistföreningen Frostviksfjäll att säga upp avtalet. En halvtidstjänst på kontoret är redan uppsagd.
En halvtidstjänst som vaktmästare och
lite allt i allo har sagts upp av Kultur och
Fritid. Nu är man rädd att varken elljusspår
eller hockeyrink kommer att skötas.
-Jag tycker att Strömsunds Kommun
har en politik som rimmar dåligt. Först
skall man ta bort all service trots uttalande
att det är turism som man bör satsa på. Jag
anser att man bör värna om de företag som
redan finns i kommunen. De som verkligen vill leva och utveckla sina företag här
och de som vet omständigheterna och har
uthålligheten. Men det verkar mer intressant att satsa på oprövade kort, bara de
kommer utifrån. Det är inte första gången
vi ser detta, avslutar Ulla Jonsson.
Text och bild: Barbro Ericson

Värst på Flon
Det blev en ruggigt bra dag, sammanfattar Patrik Pedersén i Strömsunds
skoterklubb. När solen lyser och det
bara är några grader kallt då är halva föreställningen räddad. Omkring
350 skoterburna kom till Fångtjärn
på Strandskogen för att känna gemenskap.
I fjol var första året som Strömsunds
skoterklubb arrangerade en skoterträff på
Fångtjärn. Namnet på jippot blev ”Värst
på Flon”, eftersom det kördes veteranskoterrally ansåg man att det var ett lämpligt
namn. Så blev det också i år. Det tävlades, barnen åkte hundspann, miniskoter
och hoppade i snön. Och givetvis var det

försäljning av både kolbullar och korv.
Det var med andra ord en trevlig familjedag. Och extra klirr blev det i föreningens
kassa.
-Vi fick ett bra netto och allt går till att
underhålla skoterleder och hålla föreningens två skotrar i trim. Under någon
månad har vi sålt 860 lotter, där högsta
vinsten var en skoter. Andra pris en skoterpulka och tredje pris en motordriven isborr. Lottdragningen gjordes på Fångtjärn
dagen till ära och de lyckliga vinnarna blev
Jan Erik Lövenring, vann skotern. Tommy
Jonasson pulkan och Stefan Nyholm vann
isborren.
-På lottförsäljningen blev det ett plus
på 65.000 kronor och med dagens försäljning så blev det ruggigt bra. Det är roligt att
vara med och arrangera något när det kommer så mycket folk. Vi tycktes ha bra i fjol
när det kom drygt 200 men nu uppskattar
vi antalet till omkring 350, ja kanske flera,
berättar en nöjd Patrik Pedersén.
Text och bild: Barbro Ericsson
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matte inte har tid eller är bortrest.
Handlar det om längre perioder
får hunden checka in på hundpensionat.
Marie-Lousie hyr ett gammalt
stall på 200 m² i Strömsund. Där
skall mindre renoveringar göras
innan pensionatet öppnar den 1
april och vid årsskiftet 2009/10
kom beslutet från Länsstyrelsen.
Upplyftande idé
-Jag har verkligen hittat tillbaka
till mig själv, säger Marie-Louise.
Jag har varit sjukskriven i sju års tid.
Innan dess jobbade jag som personlig assistent. Efter olyckan krävdes
det mycket energi för att återhämta
sig och bara för ett år sedan hade
det varit omöjligt för mig att starta
eget. Efter att ha pratat med en konsult
som jag under en tid bollat ideér med så
var det dags att börja leva på riktigt igen.

Katinkas hunddagis
och pensionat
Marie-Louise och hunden Bonzo i stallet
på Risselåsvägen i Strömsund.
Marie-Louise Lif var sjukskriven i sju
år efter en trafikolycka. Nu öppnar hon
hunddagis kombinerat med pensionat.
-I städerna är det mer vanligt med hunddagis och hundpensionat än på landsbygden, säger Marie-Louise. Man vänder sig
dit om man behöver någon som motionerar,
rastar eller utfodrar hunden när husse eller
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Hon gav grönt ljus för min affärsidé så nu
är det bara att köra.
-Jag kommer att finnas till hands dygnet runt hos hundarna. Jag övernattar inne
i köket som hör till stallet. Så ingen hund
behöver känna sig otrygg. Mat och liggunderlag står ägarna för själva. I första
hand kommer jag jobba ensam, men jag
tar emot praktikanter via Arbetsförmedlingen. Bokningar har redan gjorts trots att
pensionatet inte ens öppnat. Så min första
kund blir en Leonberger, avslutar MarieLouise.
Text och bild: Cathrine Ericson

Plåtslagare Lars-Gunnar Holgersson hade
funderingar på att trappa ner. I stället fick han
en nytändning, köpte
verkstadslokal och nyanställer.
Under 25 år har LarsGunnar ägt och drivit
företaget
Holgerssons
Plåt. Kunderna finns i
Sverige, men många i
Norge. Trots en hel del
byråkrati för att få jobba i
gränslandet, har han ändå
fokus på just Norge. Nu
fortsätter han utveckla
sitt företag, istället för att
avveckla som var hans
tanke under några år.
-Jag fick en nytändning och kände mig
faktiskt för ung för att lägga av helt, säger
Lars-Gunnar, och skrattar.
-Så började jag funder på att köpa huset
där jag har min verkstadslokal. Att rusta
upp huset och göra det till ett företagshus
och hyra ut vissa delar. Och den första
februari var köpet klart med Kommunen.
I huset var tidigare kommunförrådet, men

Jobba vidare med
anställd
-Det är roligt om
något positivt händer.
Nu ska jag själv byta
lokal i fastigheten för
att få större och bättre
utrymme. Något som jag
egentligen behövt länge.
Lars-Gunnar Holgersson har alltid jobbat ensam. Ibland har han tyckt
att det skulle var smidigt
och enkelt, men i vissa
sammanhang har det underlättat med en person
till.
-Nu inför våren ska
jag anställa, även om
man känner av lågkonjunkturen i Sverige. Men
i Norge är det samma gamla tempo. Att
det är lite jobb under januari och februari
är inget nytt. Så har det varit under många
år. Men i mars-april brukar det släppa ordentligt, säger Lars-Gunnar Holgersson,
som fick en nytändning och har börjat
rusta den nyinköpta fastigheten som blir
ett företagshus i Gäddede.
Text och bild: Barbro Ericson

Nytändning i Gäddede
så flyttade de till annan lokal på byn. Då såg
jag att här fanns mina möjligheter att utveckla. Nu ska det bli en extra satsning, jag
skall bygga om till företagshus och större
delen är redan uthyrt. Bland annat ska en
nyinflyttad instrumentmakare hyra, dessutom har jag ett företag med skoteruthyrning
i huset. En är lokal ledig men den är tingad,
berättar han.
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Butiksstölder och snatteri
-ett samhällsproblem

Vilken kategori av människor tas för
butiksstöld och snatteri. Är det mån tro
ungdomar. Eller är det pensionärer som
inte har råd till mat? Vi tar en intervju
med Jörgen Olofsson, Coop och Anders
Harlin, Simonsons i Strömsund
Det här med butiksstöld eller snatteri
drabbar till syvende sist kunderna. Svinnet kostar och notan får kunderna betala.
Man blir verkligen upprörd när man hör
vilka summor det rör sig om. Statistiken
visar att svinn genom butiksstölder och
snatteri är beräknat till en procent av årsomsättningen. Och som det verkar, är det
inte i första hand ungdomar som är de
största bovarna. Nej det är vuxna människor i varierande samhällsklasser. Jörgen
Olofsson berättar:
Informerar i skolor
-Sedan många år tillbaka har jag haft
samarbete med Simonsons där vi är ute
i skolor och informerar om butiksstölder
och snatteri och vad påföljden kan bli. Vi
upplyser om butikskontrollanter och övervakningskameror. Och vad som händer om
man ”åker” fast och kanske blir polisanmäld. Det är viktig information, för det är
i skolan man kan börja påverka åt rätt håll.
Om barn eller ungdomar plockar på sig
något i butiken utan att betala, blir de stoppade och deras föräldrar kontaktas. Oftast
löser vi det tillsammans och många förstår
att de gjort något som var riktigt dumt,

berättar Jörgen Olofsson, men tillägger:
-Tyvärr ser vi allt fler som snattar och
övervägande delen är lite äldre människor.
Det har skett en markant ökning senaste
tiden. Nu kommer vi att ha bevakning av
väktare i butiken vid en del tillfällen framgent. Om ökningen beror på sämre tider
eller något annat, det kan jag inte svara
på.
Tomkartongen kvar
Vid ett besök på Simonsons kommer en
av expediterna med en tomkartong där innehållet hade varit ett strykjärn. Anders
Harlin kan bekräfta misstankarna. Innehållet måste ha blivit stulet och tomkartongen sattes tillbaka.
-Här i butiken stjäls för drygt hundratusen per år. Statistiken i övrigt visar att
ungefär en procent av den årliga omsättningen stjäls i butikerna. Det här är ett
samhällsproblem, det är bara att konstatera. Vi har bevakning i butiken men det
räcker inte. De som plockar med sig grejor
är människor i alla åldrar och alla samhällsklasser, uppger Harlin.

Anders Harlin,
ICA Simonsons.

Toppen av botten
Det har gjorts många undersökningar
om butiksstölder i hela landet. Där går att
se att 1965 anmäldes ungefär 9500 butiksstölder. Så blev det en uppgång fram
till mitten av 1980-talet. Ökningen fortsatte och den högsta nivån rapporteras för
år 1991. Då polisanmäldes nästan 70.000
butiksstölder.
Kan det stora antalet polisanmälningar
bero på en bättre övervakning i butikerna
eller ökar antalet brott hela tiden.
Men visst borde man som kund kräva
hårdare tag mot butiksstölder och snatteri.
Och som det ser ut fortsätter faktiskt brottsligheten att stiga. Det innebär att prisbilden för våra varor blir helt ohållbar. För
det är ju vi konsumenter som får betala för
det som stjäls i butikerna.
Text och bild: Barbro Ericson

Jörgen Olofsson,
Coop.
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Storåns Turistservice där allt börjar
Strax innan vi kommer fram till den
vackra stugbyn står skylten. Här slutar
allmän väg. Men ägaren Berne Brenje
påpekar att det är här allt egentligen
börjar. Vi får se.
Det är en vacker vinterdag, i mitten av
februari, som vi på tidningen åker upp till
Storåns Turistservice i Storåbränna för
att se om ryktet talar sanning. Här skall
visst vara något alldeles extra. Och visst
är det så. I gnistrande snö och soldränkta
fjäll, med byn i sluttningen, är det makalöst vackert. Fast man själv är både fjällbo
och insnöad, så är det här något exklusivt.

Berne Brenje måste vara en arbetsmyra
bland få. Han har på egen han byggt upp
sex vinterbonade stugor på campingen. Tre
fyrbäddsstugor och två sexbäddsstugor. I
de större husen finns alla moderniteter och
på området finns bastu, en grillkåta och
ett servicehus. I ena delen av servicehuset hyr Berne ut till ortens hårfrissa. Intill
stugorna finns också en husvagnsuppställning där några vagnar inväntar sina ägare.
Ja, det är nog inte mycket som fattas för
att gästerna skall trivas. Det är stora investeringar och ett fruktansvärt jobb bakom
detta komplex. Då måste man givetvis
ställa frågan:

Vad har du för upptagningsområde?
-Hela världen är mitt upptagningsområde, svarar Berne, snabbt som blixten.
Och visst är det så. Hit vill, näst intill
ihjälstressade Tyskar, Danskar och gud vet
alla, komma för att bo. I fjällvärlden. Men
servicen vill de inte göra avkall på.
-Jag har stugorna fullbokade nu
framöver och så har jag haft ett tag. Vintern är något speciell, inte bara för långväga gäster, utan hit kommer folk både från
Strömsund och Östersund. De vill bo
mysigt, åka skoter ut till någon fisksjö. Så
är det företag som bokar, antingen för egen
personal, eller så har de gäster som de vill
ta ut på något extra. I stort sett är det inget som fattas. Jag hyr ut skotrar, håller
med mat och husrum och ställer upp som
guide. Jag tillhandahåller fina fiskevatten
i fjällen och på höstarna är det hjortronplockning. Dessutom arrenderar jag Lakavattnets Camping och kan förlägga gäster
där, berättar Berne.
Vid ankomsten till Storåbränna ser man
att skotern har stor betydelse för turismen
i området. Inte mindre än fem skoterleder
möts här, som går runt en oändlig fjällvärld. I byn finns också en bensinmack
som är tillgänglig för skoterfolk. Och allt
finns i händelsernas centrum, Storåbränna.
Text och bild: Barbro Ericson
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-Man är sitt eget personliga skydd, säger
Mikael. Man har både andra människors liv
och sitt eget på sitt ansvar så det gäller att
vara i form när larmet går och vi måste ut
och jobba. Styrka och kondition krävs för
att klara uppgifterna vid ett larm.

Tio år som brandman
Mikael Ehrs från Strömsund utbildade
sig till brandman på Sandö och därefter
till räddningsledare. Numera är han
deltidsanställd vid Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Jämtlands Räddningstjänstförbund innefattar Strömsund, Bräcke, Krokom, Berg och
Östersunds kommuner. Mikael Ehrs som
har Strömsund som arbetsfält är utbildad
brandman och räddningsledare.
Arbetet som räddningsledare innebär
att man har kontakt med SOS efter att
larmet gått. Man jobbar i grupper om fem,
en gruppledare och fyra brandmän. Arbetsledaren ser till så att räddningsarbetet
flyter på som det ska och att alla gör det de
förväntas göra på olycksplatsen.
I Strömsund finns det totalt 17 deltidsanställda brandmän. De har andra jobb vid
sidan av räddningstjänsten. Den ende som
är heltidsanställd är Jan-Erik Lövenberg
som är stationschef.

Utbildning
Förut hade man fem veckors utbildning på
Sandö, utanför Kramfors. Nu är utbildningen på tio veckor. I den ingår teori, praktik, utbildning i sjukvård och 56 timmars
rökdykning. Man simulerar och praktiserar olika övningar inför kemiska olyckor,
trafik, drunkning och höghöjdsolyckor.
Fysisk styrka
Förutom grundutbildningen så behöver man
vara fysiskt stark med bra kondition. En
brandman måste varje år genomgå ett fystest och läkarundersökning. Fystestet går
ut på att man cyklar och kollar hjärtverksamheten med EKG. Sedan utförs ett rullbandstest, i full utrustning med tuber på.
Bandet lutar åtta grader och testet pågår i
sex minuter. Vikten på enbart tuberna är
23 kg. Klarar man inte testet får man en
ny chans inom tre månader. Om man inte
klarar det på två chanser blir man avstängd
som brandman.

Orka psykiskt
Det finns specialutbildade brandmän som
agerar som ett slags kamratstöd om man
skulle behöva prata med någon.
-Det kan finnas gånger då man bär med
sig sviter från en olycksplats och då är det
bra att man får stöd från någon. Och behövs det, så finns det psykologer att tillgå.
Man är alltid fokuserad på sin uppgift när
det väl gäller och det är livräddning i alla
lägen. Men alla fungerar olika och ibland
kan man bära med sig sånt som inträffat
under tjänst, berättar Mikael Ehrs som
jobbat tio år som brandman.
Redo på fem minuter
Man har jour var tredje vecka, måndagmåndag. Och när larmet går på sökaren
så ska man vara ombytt och klar och sitta
redo i brandbilen för avfärd inom fem minuter. Alltså är det en fördel om man bor
och jobbar i närheten av brandstationen så
man snabbt kan vara på plats.
Vanligt förekommande
-När vi gör en utryckning så handlar
det oftast om brand eller trafikolyckor.
Drunkningstillbud är något vi åker ut på
under vintern och vårvintern. Ganska
vanligt förekommande då isarna kan vara
förrädiska. Och nån gång har det väl hänt
att man fått hämta ner en katt som satt sig
längst upp i ett träd, men det hör inte till
vanligheten.
Text och bild: Cathrine Ericson
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