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En pärla
vid fjället

Vinn500kr
Sverige cup i Snöskotercross · Volontär i Ghana · Barn om Alla hjärtans dag

Östensson lämnar Affärsnytt Redaktionen
Ja, eller snarare Affärsnytt lämnar
mig. I maj för snart fem år sedan kom
första numret av tidningen ut. I fem år
har jag arbetat för att Affärsnytt skall bli
ett nyttoverktyg för oss som bor inom
Strömsunds kommun. Syftet har varit
att Affärsnytt skall belysa möjligheter
snarare än begränsningar, utveckling
snarare än avveckling. Affärsnytt har
haft som mål att belysa småföretagare
och deras strävan framåt. Utan entreprenörskap dör glesbygden. Detta vill
jag med Affärsnytt motverka.
Nu lämnar jag tidningen och mina
båda reportrar tar vid. Barbro Ericson
bli ägare i eget bolag och anställer
Cathrine. Tidningen har varit en otrolig resa med mycket skratt men även
blod, svett och tårar. Att driva annonsfinanseriad tidning i glesbygd är som
en humla, egentligen osannolikt att den
kan lyfta. Tillsammans med makalösa
insatser från medarbetare, trogna annonsörer och en marknad som ropar
efter en tidning som gör dig stolt över
att bo i Strömsunds kommun, har jag
lyckats. Affärsnytt har som papperstidning och välbesökt hemsida vuxit till en
etablerad del av samhället. Det är dags
för mig att lämna stafettpinnen vidare.
Tidningen har alltid varit en produkt
inom Visitkort.se, en av Strömsunds
större arbetsgivare. Nu när Barbro och
Cathrine tar över i egen regi lämnar Affärsnytt även Visitkort. Som ansvarig
för Visitkort.se, Billigakuvert.se, Fotografen, Familjefilm.se och Sverigenät
(Net1 åf) har jag mycket kul kvar på

min agenda. Sysslolös blir jag knappast. När Cathrine och Barbro nu lämnar skeppet är vi fortfarande 15 anställda.
Jag har fått se tidningen födas, göra
naiva misstag som barn, bli en kaxig
och sökande tonåring, och nu som
vuxen - flytta hemifrån. Jag önskar “lillan” lycka till i världen. Jo, Affärsnytt är
en tjej.
Detta är sista numret i min regi.
Nästa tidning kommer i april, då med
Barbro Ericson som ansvarig utgivare
och ägare. Den första april sker formellt
överlåtelsen. Jag tackar för mig, du
har varit en fantastisk läsare. Fortsätt
gärna så. Jag är helt trygg i att du
även i fortsättningen kommer få en tidning som gör dig stolt. Mitt varmaste,
ödmjuka tack till alla er som arbetat
med tidningen under min tid som dess
busschaufför, tack för att ni valt att åka
med mig.
Ett litet speciellt tack till min mor,
far, svärföräldrar, farmor Anna och
a´momma Elsy. Till min sambo och
mina barn. Att jobba som jag gör
påverkar min omgivning. Ert stöd och
ibland tålamod ger mig förutsättning att
skapa arbetstillfällen och utveckla möjligheter.

ThomasÖstensson
Ansvarig Utgivare

BarbroEricson

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

CathrineEricson
Reporter - Foto - Annonssälj
affarsnytt@visitkort.se

Boka din annons 0670-440 515

Micke Henke Anitha Maria

Johnna Janina Martin Carro
Affärsnytt Norr och Visitkort.se
jobbar mot gemensamma mål
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PS. Visitkort fyllde 10 år
den 20 februari 2012
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Åldersbetingad
Nedsättning av
Korttidsminnet
Här har jag hittat en passande text för
att beskriva mig, tidningens nya ägare,
Barbro Ericson.
Jag bestämde mig för att tvätta bilen. När
jag är på väg ut till garaget upptäcker jag
posten i hallen. Bäst att kolla posten innan
jag tvättar bilen, säger jag till mig själv.
Jag lägger bilnycklarna på bordet, kastar
reklamen i pappersinsamlingen och märker att den behöver tömmas. Därför lägger
jag räkningarna och ett brev med en svarsblankett på bordet och bestämmer mig för
att tömma pappersinsamlingen först.
Eftersom jag trots allt går förbi en brevlåda när jag ska till återvinningsstationen
kan jag lika gärna posta svarsblanketten.
Men då behöver jag en penna. Mina pennor ligger på skrivbordet i arbetsrummet,

så jag går in dit och hittar en flaska juice
som jag börjat dricka ifrån. Då ser jag
mina glasögon som jag letat efter hela förmiddagen. Det är bäst att jag lägger dem
på mitt skrivbord, men först ska jag vattna
blommorna.
Jag lägger glasögonen på
köksbänken och fyller vattenkannan med vatten. Då
får jag plötsligt syn på
fjärrkontrollen till TV:n.
Någon har lagt den på
köksbordet. Ikväll när
vi ska se på TV kommer vi att få leta
efter
kontrollen, men ingen
kommer att
tänka på att
den ligger på
köksbordet.
Jag bör lägga
den där den
ska vara, men
först ska jag
vattna blommorna. Jag häller lite
vatten i krukorna,
men det mesta hamnar
på golvet. Jag lägger

tillbaka kontrollen på bordet och går för
att leta en trasa. Så går jag ut i hallen igen
för att försöka komma på vad jag hade
tänkt göra.
Vid dagens slut är bilen fortfarande
smutsig. Svarsblanketten har inte blivit
postad. Det står en flaska med varm juice
på bänken. Blommorna är vissna. Jag kan
inte hitta någon penna. Jag kan inte hitta
fjärrkontrollen till TV:n. Jag kan inte hitta
mina glasögon och jag har ingen aning om
var jag lagt bilnycklarna. Jag försöker
komma på varför det inte blev något
gjort idag.
Det är förbluffande för jag vet att jag
har varit upptagen hela dagen och jag är
helt FÄRDIG. Jag förstår att detta är ett
allvarligt problem och jag ska söka hjälp
för det, men först ska jag kolla min mail.
Så vill jag avslutningsvis tacka Thomas
Östensson, en fantastiskt bra chef, för
fem fina arbetsår.
Vill också hälsa gamla som nya
läsare och annonsörer välkomna.
Barbro Ericson

Vi tillverkar och levererar
kompletta produkter utifrån
kundens ritning, lackat och klart!
Vi anväder
oss av modern
teknik inom
svetsjobb!

Godsgatan 6

Vi tillverkar
alla typer av
plogutrustningar
till lastbilar och
traktorer.

833 36 Strömsund
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Framtidens utmaningar
fel. Vi slänger 239.000 ton onödigt matavfall per år. Och var fjärde matkasse slängs.
De här exemplen är som enklast att presentera. Något som varje människa förstår
och som tillhör vår vardag. Oavsett om
vi pratar om företag i produktion eller
vårt privata beteende så kommer man in
på; tjänar man verkligen på att alltid producera storskaligt? Nej, det är något som
idag anses ska läggas åt sidan. Det passar
inte in i alla sammanhang. Den globala
konkurrensen kräver ett helt nytt tänkande
om vi ska behålla produktionen i Sverige.
Daniel Perfect, chef för SUAB Strömsund.
Det gäller att vara öppen för nytänkande och våga möta nya utmaningar. Det
fick ett 20-tal personer i Strömsund lära
under ett seminarium tillägnad företagare. Med föreläsare från bland annat
Mittuniversitetet och Produktionslyftet.
Ett samarrangemang på initiativ av
SUAB.
Företagare och anställda får ofta inspiration genom att lyssna till föreläsare med
god erfarenhet. Både från det praktiska
arbetslivet men också genom deras studier, som i det här fallet, inom den globala
konkurrensen. Det framhåller Daniel Perfect chef vid SUAB i Strömsund.
Företagare kan inte gå i samma hjulspår
som man alltid gjort. Det spelar ingen roll
om vi talar om produktion inom biltillverkning, metall, textil eller matinköp. Det
byggs upp onödiga lager av varor som inte
kommer till användning. Mat som levereras till inrättningar är ett tydligt exempel.
Men också mat till det egna hushållet slängs. Man tror på storskalighet som är helt

tavling

Föreläsare från Chalmers
Föreläsare Hans Reich från Produktionslyftet Chalmers Professional Education,
berättade mycket engagerat hur viktigt
det är med nytänkande. Det som var aktuellt för 20-30 år sedan gäller inte idag.
Det är ett måste för dagens företagare att
tänka i nya banor. Inom Svensk industri
finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Ofta
är det de medelstora företagen som kan
dra mest nytta av ett stöd. De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de
stora globala företagen. Samtidigt som de
i många fall inte har egen kraft att utveckla
sina produktionsprocesser att hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad nationell satsning. Detta är
Produktionslyftets avstamp.
Ska chefen vara överallt
Det gäller också att man i en organisation
ser över hur styrningen sköts. Är det viktigt att chefen styr upplägg av arbetet hela
vägen ut i samtliga led? Nej absolut inte.
Medarbetarna måste lära sig att ta eget an-

svar och i stället för att jobba upp mot chefen, jobba i sidled arbetskamrater mellan.
Då känner var och en ett större gemensamt
ansvar. Arbetarna blir mer engagerade.
Faktiskt kan chefen i många stycken vara
en ”bromskloss” i ett effektivt arbete, upplyste Hans Reich med ett skratt.
-Ibland kanske chefen passar bäst med
att sköta kaffekokningen.
Dagens seminarium var både underhållande och intressant där deltagarna i många stycken kände igen sin egen situation.
Bra föreläsare med bred erfarenhet från
det verkliga arbetslivet. Men också som
ledare för utbildningar hos företag inom
olika branscher. Seminariet i Strömsund
var ett samarbete mellan Mittuniversitetet,
Chalmers, Z-Group, Strömsunds Utvecklingsbolag och Produktionslyftet.
Den som är intresserad att läsa mera utförligt vad produktionslyftet kan hjälpa till
med, gå in på deras hemsida.
www.produktionslyftet.se
Text och arkivbild: Barbro Ericson

Fasta priser
Inga
överraskningar

Sörviks Måleri

Ordet blev:

Namn:
Vi har lagt ut några bokstäver i tidningen.
Kasta om dem så bildar de ett ord. Vilket?
Telefon:
(Bokstäverna är i samma stil som ovan)

1:a pris: 500 kr
2-5:e pris: Trisslott
Sänd Ditt tävlingssvar till:
Affärsnytt Norr, Järnvägsgatan 20,
833 35 Strömsund. Vinnare presenteras
på www.affarsnyttnorr.se under mars.
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Vinnarna från förra numrets tävling:
500 kr går till: Irene Perman, Hoting.
Trisslotter får: Aanna Johansson Larsson,
Lillviken. Asta Pedersen, Hammerdal.
Margareta Svensson, Hammerdal.
Tobias & Viktor Danielsson, Strömsund.
Rätt svar var “Grisfötter”.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Företaget admin. rotavdraget

Vi har nio anställda och jobbar med tre servicebussar och i verkstad. En välsorterad butik med
maskin- och reservdelar, oljor och filter.

En del av servicekillarna
som jobbar både i
verkstad och åker ut
med servicebussar.

Totte

Thomas

Harry

Här visar Kalle
“sin bästa sida”.
Fredrik

Saknas på bild Carina, Micke och Rickard.

Magnus är chef på bygget och intar
givetvis bästa platsen.

Verkstad Strömsund 0670-100 84, Industricentragatan 10
Verkstad Hammerdal 070-510 02 62
Servicebuss Strömsund 070-559 29 27
Servicebuss Hammerdal 070-251 83 15, 070-510 02 62

060-67 88 50 Strömsund 0733-84 85 34
www.peabasfalt.se
IV T FÖ RS ÄK RI NG
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TJ Skoter
& Motor

0645-22055

Storåbränna 111
830 60 Föllinge
Bengt 070-518 50 75 Johan 070-31 88 447
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En pärla vid fjället
Många har vänt blicken mot Storåns
Turistservice i Storåbränna. Trots blygsamma fem år på nacken. Ägaren Berne
Brenje som byggt upp hela anläggningen fortsätter utöka verksamheten. Hit
kommer konferensfolk, fiskare, skoteråkare, jägare och folk som bara vill
koppla av och äta gott. Välkommen till
Storåbränna.
Det är svårt att återge den magnifika stugbyn, Storåns Turistservice, så det ger rättvisa åt stället. Vi träffar ägaren Berne
Brenje en vacker dag i februari. Det är
soligt och snön är gnistrande vit. Höjer
man blicken ser man fjällvärlden i väster.
Alla hus och byggnader har Berne i stort
sett ritat och byggt upp själv. Han berättar
om framgångarna med verksamheten:
-Jag började bygga upp stället 2007 och
idag har jag sex stugor till uthyrning. Två
av dem är utrustade för självhushåll med
dusch och toalett. Här finns matservering med rättigheter att servera öl, vin och
starksprit. Här är servicehus med bastu,
duschar och relaxavdelning. En grillkåta
och två badtunnor. Till min hjälp att rita

husen har jag haft Haldo Håkansson och
vid senaste bygget har jag haft hjälp av
Attacus Jämtlandshus. I stort sett har jag
byggt upp allt själv med lite hjälp. Husen
är byggda av lösvirke. Dessutom har jag
skoteruthyrning och en butik med skotertillbehör och annat inom fritid.
Vilka är det som hittar hit?
-Hit kommer folk från hela Sverige och
många från Norge. Nu i helgen kommer
24 norskar som jag ska ta med på skotersafari. Företag lägger sina konferenser
här. De bokar boende och mat samt någon
fritidsaktivitet. Vintertid vill de flesta ut på
skotersafari och här har vi mycket att åka
på och nära till fjällen. Hotagsfjällen med
leder är fina områden att åka i. Jag ordnar
med fiske för den som vill samt arrenderar
ut jakt av älg- björn och småvilt, berättar
Berne.
-Till veckan har jag sex företag med
anställda på ingång. Hela vårvintern är anläggningen helt uppbokad. Eftersom vi har
mycket skotertrafik genom Storåbränna,
sex leder sammanstrålar här, är det många
som stannar till nu när vi har matservering,

Välkommen till

Alla hus på BigRiverCamp är nybyggda
Skoterled intill campingen
Mat finns att beställa om så önskas.
För dig som vill slippa vardagens stress
är våran fjällmiljö det perfekta valet.
Vildmarksbad och bastu finns för
förbokning.

Storåbränna 405, 830 60 FÖLLINGE
+46 - (0) 645-22000
+46 - (0) 70-3973412
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Sara Thomasson, kock och Berne Brenje.
avslutar Berne Brenje.
Här finns nog det mesta för den som älskar naturen och den rustika miljön. Byggnaderna är uppförda på ett imponerande
sätt av virke från den egna skogen. I bastun och i matsalen finns uppmurade väggpartier med sten från Italien. Platsen som
sådan är som klippt och skuren för den
som vill uppleva något av det lilla extra.
Storåns Turistservice “En pärla vid fjället”
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson

HäSkenZ
-Strömsundsnyaband
Bandet HäSkenZ startade som ett projektarbete på Estetprogrammet under
årskurs 3. De spelade första gången med
publik på Popsnöret den 30 november
2011.
Sedan var Dansbandet Jannez och besökte
dem på Hjalmar Strömerskolan och tyckte
de var duktiga. Det ledde till att de blev

Nu kan du även handla med dina
Köpmannacheckar hos oss!

Tobias Näsström, Mikael Kjellgren, Joacim Hoffman, Alexander Söderlund, Martin Engström och Hanna Ärlesjö.
inbjudna att spela under pausen vid deras
spelning på Folkets Hus i januari.
Det har i sin tur resulterat i att de fått
flera andra spelningar som vid Allahjärtansdansen på ungdomsgården Pelarsalen
i Strömsund.
-Vi har också ställt upp på Vit Februari,
säger Micke, så därför har vårt foto varit
uppsatt på Simonsons och andra ställen.
Vid första spelningen hade de bara två
låtar ordenligt repeterade. Därför har det
varit ett stort jobb att lära sig tillräckligt
många låtar för att kunna spela under så
lång tid som det är på de flesta spelningar.
Så det har varit ett jättejobb. Alla håltimmar, kvällar och helger, men det är jätte-

kul, framhåller medlemmarna i bandet
HäSkenZ.
-För att göra oss mera synlig, håller vi
på att bygga upp en egen hemsida www.
haskenz.n.nu. Det är Hanna som jobbar
med den och hon är duktig på det, säger
Martin och fortsätter:
-Med hemsidan blir det lättare att hitta igen oss när någon söker ett band för
spelning. Vi ska utveckla den så vi också
kan sätta ut bilder från våra spelningar och
sånt där.
-Att Jannez tyckte vi var duktiga och
erbjöd oss spelning känns riktigt bra inför
framtiden, avslutar Martin Engström.
Text och bild: Barbro Ericson

Bra ved
i Strömsund

Vi växer så det knakar!
Vill du vara med och göra din ort
tryggare och säkrare?
Nu söker vi fler frivilliga till vår verksamhet
i Strömsund, Hammerdal, Backe, Rossön,
Hoting och Gäddede
Maila ditt intresse till:
grannsamverkan.stromsund@hotmail.com
www.samverkanmotbrott.se

Kapad och kluven
björkved av bra kvalitet!
Säljes i storsäckar
Ved från 25-50cm.
Vi kan även hjälpa er
med transport av veden.
Köp råved nu
till ett lägre pris!
Välkomna önskar Peder!
073-839 75 58

Ewert Janeheim Grannsamverkan
Göran Bergström Polisen Strömsund
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Banan är 650 meter lång och förarna körde 10 minuter plus
två varv över hopp, kurvor och raka partier.

Robin Karlsson Strömsunds MK med startnummer 18 hamnade
på en andra plats. Johan Engkvist Tåsjö SSK med startnummer
41 slutade på en tredje plats.

Sverige cup i Snöskotercross
Den 12 februari gick andra heatet av
Sverige cupen i skotercross av stapeln
på Strömsvallen i Strömsund. Tävlingen lockade förare från olika delar
av Sverige och hemmaåkaren Robin
Karlsson körde bra och hamnade på en
andra plats.
Helgen 11-12 februari gick helt i skoterns
tecken när Strömsunds motorklubb arrangerade både SM kval och Sverige cup
i Snöskotercross. De båda arrangemangen
drog nära 500 åskådare. Under de båda
dagarna såldes både ätbart och drickbart.
En ny skoter lottades ut i skoterlotteriet
och solen närvarade under hela helgen.
PN Motor fanns på plats och visade nya
maskiner och förarna var så klart laddade
för tävling.

räning för att klara de hårda passen på
tävlingar.
Andra helgen i januari 2012 körde
Robin Arctic cat cup för ungdomar 14-16
år i Östersund och hamnade på en fjärde
plats. Han är dessutom uttagen till Svenska landslaget och ska tävla i Nordiska
Mästerskapen i Alfta 25-26 februari. Som
ung talang gjorde han även sitt bästa i
Sverige cupen och hamnade på en andra
plats.
Robins pappa Thomas Karlsson som

var med och arrangerade tävlingarna är
själv en erfaren skotercrossförare. Han
har nu tagit av sig nummerlappen för att
lägga krutet på sonen. Han är både coach,
chaufför och mekaniker, allt i ett, men
några strötävlingar och friåkning blir det
ibland för skojs skull. Thomas Karlsson
och Strömsunds MK vill tacka alla som
ställt upp och hjälpt till med förberedelser
innan och på tävlingen.
Text och bild: Cathrine Ericson
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En ung talang med skoter i blodet
Skotercross kräver både fysisk och
Levererar
och monterar
Levererar
och monterar
och monterar
psykisk styrka på en 650 meter lång bana Levererar
NIBE
värmepumpar
NIBE
värmepumpar
NIBE
värmepumpar
med hopp, kurvor och raka partier. Det vet
14 åriga Robin Karlsson från Strömsund
som körde Sverige cupen i ungdomsklassen den 12 februari. Han håller kroppen
Kakuåsen
4716,
830
70 Hammerdal
4716,
830 70 Hammerdal
Kakuåsen
4716,Kakuåsen
830
70 Hammerdal
ENERGI
ENERGI
ENERGI
Mobil 010-250
05 00 •070-540
90 00 90 00
Mobil
010-250
05
05
00 •070-540
90 00 •070-540
i trim med konditionsträning och styrketTel. 0644-410
23
Tel.
23Mobil 010-250
Tel. 0644-410
23 0644-410

VATTENBRUNNAR
VATTENBRUNNAR
VATTENBRUNNAR

TINBAK
TINBAK
TINBAK

Prenumerera på kontaktlinser.
Det kan inte bli enklare !

Wikströms Måleriservice
Lagmansgatan 41
833 31 Strömsund
Mobil: 0730-42 43 26
Tel: 0670-128 48
www.wikstromsmaleri.se
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Det lokala måleriföretaget
Tänk på att utnyttja rot-avdraget!

Vi finns även i Hammerdal

Volontär i Ghana
Projektarbetet är något som kan skapa
ångest hos vissa men jag visste exakt vad
jag ville göra, jag ville åka som volontär
till ett barnhem i Ghana.
Som sistaårselev på gymnasiet så har man
något som kallas projektarbete. Då får
eleven själv välja något utifrån dess intresse och inriktning som till sist ska redovisas
för andra elever och lärare. För mig var det
ganska enkelt att komma på vad jag skulle
göra eftersom jag länge velat åka och jobba
som volontär på ett barnhem någonstans i
Afrika. I början av våren 2011 bokade jag
genom företaget Volontärresor en resa till
Ghana där jag under tre veckors tid skulle
vara volontär på ett barnhem. Sommaren
det året ägnade jag till att jobba ihop pengar till resan och när sommaren närmade
sig sitt slut så hade jag lyckats. Och den 3
september 2011 gav jag mig av till Ghana.
De leende barnen
När jag valde den här typen av projekt så
ville jag slå ihop det med ett annat stort
intresse, fotografera. Och min tanke var att
med mina foton kunna skildra den misär
jag trodde skulle finnas där. Men när jag
väl kom till byn Kofi Ansah Kurom och
Barnhemmet Shalom Orphanage så märkte jag att det inte alls fanns någon misär.
Dessa människor och framförallt barnen

var fyllda av en livsglädje, energi och
fantasi som jag aldrig någonsin stött på
förut. Så jag bytte riktning, det skulle nu
handla om hur glad och lycklig man kan
vara trots att man har väldigt lite och att
materiell fattigdom inte nödvändigtvis behöver ge olyckliga barn. Jag vill visa upp
’De leende barnen’.
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Fotoutställning Galleri Remi
I april ska jag äntligen få chansen att dela
med mig av min upplevelse och visa upp
mina bilder. För den 13 och 14 april kommer jag ha fotoutställningen på Galleri
Remi i Östersund. Då visar jag upp bilder
på barnen och berättar om att vara volontär, resan och barnhemmet. Det kommer
även finnas en chans att skänka en slant
som går till barnen på barnhemmet. Och
det är det som är huvudtanken med min utställning, att alla ska få en chans att bidra
och att hjälpa. Om det är många som kommer och alla skänker varsin slant så blir
det i slutändan till stor hjälp för barnen.
Text/Bild: Jessika Hagenvald
Östersund med anknytning till Frostviken

Dax att plantera om!
Vi är bäst på “jorden”
OBS. Inom en radie på 7 km
kan vi resonera oss fram till
hemleverans.

Årets fröer har kommit!

0670-64 84 90

-Snart är det vår och då sprider jag mina frön. /Evert
AFFÄRSNYTT NORR • 9

www.ppis.se
0670-133 34

PPS Strömsund expanderar

Birgitta Appelvik
sköter kantpressen, bockar material till skorstenshuvar.

PlåtProdukter i Strömsund AB
kan på ett kostnadseffektivt sätt
utföra stansning, bockning, klippning, svetsning och kantpressning,
samt nu även laserskärning.

PPS Strömsund, ett expanderande
företag som har 17 anställda och
inom kort när produktionen körs för
fullt anställs ytterligare tre personer.
Vi är underleverantör och legotillverkar för JP Industrier i Östersund.
I produktionen är 1/3 av omsättningen skorstenshuvar. Idag säljs och
monteras den i hela Skandinavien.
En export österut sker genom de Baltiska länderna.
Målsättningen är att vi ska vara en
partner med leveranssäkerhet, kvalité
och konkurrenskraftiga priser.

Fr v Fredrik Andersson produktionsledare.
Roger Eriksson VD och delägare. Mattias
Hansson operatör.

Mikael Persson jobbar med
framställning av skorstenshuvar.

Järnvägsgatan 33
833 35 Strömsund
info@efpebyggservice.se
www.efpebyggservice.se
070-362 41 93

Hyr dina arbetsmaskiner hos oss!
Tel. 0670-130 75
Järnvägsgatan 33 833 35 Strömsund
www.maskinkonsulten.se
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Jörgen Iller kantpressar plåt till JP
Industrier.

Joakim Nilsson
är stansoperatör på PPS och
Markus Mattsson
diversearbetare.

Strömsunds slalombacke

äntligenidrift

Slalomklubben i Strömsund lever upp
igen till mångas glädje. Klubben har
idag ungefär 150 medlemmar och bedrivs med ideella krafter.
Många har klagat på att backen inte går att
använda för att den är för brant. Medlemmarna som åker där flera gånger i veckan
säger däremot att den fungerar alldeles utmärkt. Den yngsta är bara 5 år och klarar
backen galant.
Antingen är man en del av lösningen
eller en del av problemet. Ordförande
Micke André och många av klubbmedlemmarnas föräldrar fann lösningen genom
att jobba ideellt för att Strömsunds slalomklubb ska ha en backe att åka i. Tre dagar i
veckan håller slalomklubben öppet och när
Affärsnytt blir inbjuden att göra reportage
så finns 38 personer på plats i strålande
solsken.
Mattias Elverum 5 år åker slalom flera
gånger i veckan och är klubbens yngste
medlem. Mamma Kristin Elverum är en av
de som brinner för klubbens intresse och
hon framhåller också att Lena och Sven
Wallberg är två av de främsta eldsjälarna
när det gäller att hålla backen öppen för
Strömsunds slalomåkare.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Gördetomöjligamöjligt
I augusti 2006 passerade en rullstolsbunden korean, Chang-Hyun Choi,
Strömsund och Hammerdal. Han var
på genomresa efter att ha börjat den
22.000 kilometer långa resan i Aten den
10 maj och enligt planerna skulle slutmålet vara Berlin i augusti 2007. Hur
gick det. Nådde han sitt mål?
Chang-Hyun Choi är född i Korea och
rullstolsbunden. Fram till 31 års ålder
hade han aldrig lämnat sitt rum på ett boende för funktionshindrade. Tio år senare,
är han en mycket berest 41-åring som jag
träffar utanför Hammerdal en regnig sommardag 2006. Hit kom han via Norge och
Finland, och i korthet beskrivs resan så
här.
Redan 1991 färdades han runt hela den
koreanska halvön i en eldriven rullstol
som han styr med en pinne i munnen. Han
är nämligen helt förlamad från halsen och
neråt. Han var fastbunden i sin rullstol för
att inte ramla ur. 2001 korsade han den
amerikanska kontinenten från Los Angeles till New York. Och därefter Europa.
Syftet med hans äventyr var att världen
skulle få upp ögonen för att Korea måste
enas, precis som Tyskland gjorde när Berlinmuren föll. Samt att visa omvärlden
att även en rullstolsbunden kan göra det
omöjliga möjligt.
Och nu skulle alltså hans resa som
startade i Aten den 10 maj 2006 avslutas i
Berlin året därpå. En resa som beräknades
bli 22.000 kilometer lång.
Segerviss kämpe
Den 15 augusti 2007 anlände den store
kämpen Choi Chang-hyun till Berlin inför Liberation Day. Då hade han och hans
följeslagare Jae-Hyeok Choi, som körde
en provisoriskt inredd minibuss, färdats
26.000 kilometer och åkt genom 32 länder
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i Europa. Och därmed var hans 15 månader långa resa avklarad. Vilket förde honom in i Guinness Rekordbok. En bragd av
sällan skådat slag hade genomförts av den
rullstolsbundne Chang-Hyun Choi. En
resa där medelhastigheten maximalt kom
upp till 13 kilometer i timmen och med
dagsetapper på 10 till 12 mil.
Givetvis stötte de på stora svårigheter
under den långa resan. De hade ont om
pengar och dåliga möjligheter till övernattning. Den sommaren jag mötte dem
utanför Hammerdal var det regnigt och
kallt. Men de gav inte upp. I Hallviken
hade de fått husrum över natten och laddat rullstolsbatteriet. I Järpen hade de
kört fast både bil och rullstol i leran och
där kom en hjälpsam person med traktor
till undsättning. De hade också problem
med att göra sig förstådd eftersom ingen
av dem behärskade engelskan. Jag kunde
via ambassaden få information om var de
befann sig och hur resan gick.
Uppmuntran
Varför skriver jag då om denne man som
knappast någon känner till. Jo, just därför
att jag vill belysa hur funktionshindrade

ute i världen stopps undan för att inte
synas. De utgör ett svaghetstecken för
landet anser man, som exempelvis i Korea. Men vi har också gjort samma sak i
Sverige för inte så länge sedan. De funktionshindrade skickades till institutioner
för de ansågs inte passa in i samhället.
Tack och lov har den saken förändrats
till något helt annat. Nu får de den hjälp
som behövs och uppmuntras till att leva
ett positivt liv. Även om de inte kan åka
jorden runt i en rullstol.
Text och bild: Barbro Ericson

KärlekspanelenfrånBredgårdsdagis:

Vad är Alla hjärtans dag?.

Fr.v Rickard Kron 5 år, Sofia Hansson 5 år, Robin Kron 5 år och
Elias Gustafsson 4 år.
-När det är Alla hjärtans dag så måste man
vara snäll och så måste man äta upp all
maten annars är det inte säkert att man
får ett äpple sen säger Elias. Och annars
måste man vara snäll också annars kommer inte tomten med julklappar. Förresten
känner jag två tomtar. Den ena har ont i
ryggen och den andra har gevär.

David Ringbert 4 1/2 år och Joel Ringbert 2 1/2 år
De har klippt och klistrat hjärtan till mamma och pappa.
-Man ger presenter till mamma och pappa för att man tycker om
dom. Man tycker om dom ännu mer när det är alla hjärtans dag.

-Nej man behöver inte alls vara snäll, jag
fick julklappar ändå även fast jag inte hade
varit så snäll säger Robin. Idag firar man
både alla hjärtans dag och att en kompis
på dagis fyller år, säger Robin.
-Idag ska man rita kort med hjärtan på för
att ge till mamma och pappa säger Rickard.

Täcker 95%
av Sverige

Nellie Eriksson 4 år
-Jag har gjort ett kort med
ett hjärta på till mamma,
pappa och lillebror Mille.
På alla hjärtans dag har
man kul och firar.

Sofia Hansson 5 år
-Jag har ritat ett kort till
min storebror Martin som
jag gillar.

Christoffer Nilsson 5 år
Han har gjort en teckning
med hjärtan som mamma
och pappa ska få.
-När det är alla hjärtans dag
så ska man fira med tårta.
Man firar sina kompisar
och då måste det va lite fest.

Sverigenät.se

Din lokala Net 1-återförsäljare i Strömsund

Nu med hastighet upp till 9,3 Mbit/s
Hämta ditt nya modem redan idag!
För mer info ring 0670-61 11 80
AFFÄRSNYTT NORR • 13

Vänd dig till oss och serva din nya skogseller entreprenadmaskin.
Och vi reparerar gamla så de blir som nya.
Välkommen att höra av er!

Maskin & Motor AB
Tel 0670-61 11 69 · Fax 0670-108 00
Journr 070-219 99 39 · 070-326 72 85
Risselåsvägen 83 · 833 93 STRÖMSUND

Vi har skotersläpvagnen “Björnlyan”
från Fogelsta för omgående leverans!

FREDDES
VVS & MARKSERVICE
Strömsund - Gäddede
Hoting - Backe - Hammerdal

VVS-installationer
Reparationer
Servicearbeten
Grävarbeten
Fredrik 070-397 08 38
fredrik.ellingsson@gmail.com
www.freddesvvs.se

Ta körkorts- och ID-foto
på Järnvägsgatan 20
Strömsund

Drop In 0800 - 1700
Ring för mer info: 0670-440 508
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Ung filmskapare från Strömsund
Andreas Olofsson är bosatt i Strömsund
och driver företaget Create Dreams
men reser mycket under vinterhalvåret
för att filma skid- och snowboardåkare
i världsklass. Främst freeskiing i olika
delar av världen. Nu har han gjort en
film om skidåkning som heter ”While
we can” som nyligen hade premiär på
Folkets hus i Strömsund.
Det tog Andreas 14 månader att göra filmen som hade premiär i januari på Folkets
Hus i Strömsund. Filmskapandet har legat
honom varmt om hjärtat sedan barnsben.
För att finansiera sitt filmande har Andreas
jobbat ihop en liten budget där varje krona
gått till att göra filmen While we can.
-Filmen vänder sig till alla, även om
man inte har nåt intresse för skidåkning
och snowboard. Man blir inspirerad av att
se den ändå, säger Andreas.
-Det vore skoj att få ge folk hemma en
bild av vad man håller på med, då många
länge vetat ungefär vad man håller på med
men aldrig riktigt sett något jag gjort.
Jag åkte mer själv när jag var yngre,

men när idéerna och planerna för filmandet blev så stora att de krävde allt mer tid,
så valde jag att satsa allt på det istället.
Lång väg från idé till färdig produkt
-Jag ville ha det på mitt sätt och att
varje scen skulle skapa exakt den känsla jag hade i åtanke, säger Andreas och
berättar vidare:
-Därför har filmen tagit lång tid att
göra. Sen ska både fotografer och skidåkare ha tid att möta upp för att filma på
olika platser i världen.
Filmen finansierar Andreas
själv ur egen ficka
-De pengar jag fått in på lite olika filmjobb jag gjort har oavkortat gått till att
göra den här filmen. Sen om den genererar några pengar i sin tur är inte lika viktigt. Det var viktigt för mig personligen
att inte låta pengar och andras intressen
styra detta projekt. Att ta all den tid jag
behövde för att få det precis som jag ville,
utan press från andra att få klart det till en
viss deadline. Filmen ges senare ut som

LITE BÄTTRE HANTVERK

Vi jobbar över hela länet.
• Målning • Tapetsering • Golvläggning • Kakel • Klinkers

Har du ideérna så gör vi jobbet!
Martin Nilsson
Strömsund m.o.

076-101 20 80

DVD och pengarna från försäljningen går
då till flera olika hjälporganisationer för
skidåkare som skadats.
Lite pengar men mycket passion
-Även om man i många fall får hjälp
med otroligt fint boende på de skidorter
man filmar på så är det till största delen
inte så glamouröst som man kan tro. Det
blir mycket “soff-surfande”, leva i en
kappsäck och sova på flygplatser som
gäller, men det kan man lätt leva med
när man har chansen att resa omkring
och göra det man verkligen vill göra.
Sedan vill jag tacka mina otroligt snälla
föräldrar som låter mig komma hem och
bo hos dom emellan resorna, vilket gjort
det möjligt för mig att lägga all fokus och
pengar på att följa min dröm.
Om filmen
-I filmen får vi se otroligt bra skidåkning
med några av världens bästa åkare samt
reflektioner över deras passion. Det finns
också ett budskap i filmen. Men det avslöjar jag inte nu, avslutar Andreas Olofsson.
Text: Cathrine Ericson
Bild: Simon Hastegård / www.shaphoto.se

Smartpump!
Köp Sveriges effektivaste
värmepump!
Då bjuder vi på app och mottagare så att du enkelt
kan styra den med din smartphone
(värde 3900:- inkl. moms).*

Torsgatan 5 • Strömsund • 0670-120 77
Anders Funseth 070-384 33 03
Butiken öppen vardagar 07.00-16.00
Lunchstängt 11.30-12.30

0670-10508
070-6379491
Jahles väg 4
833 33 Strömsund

Välkommen
!
att boka tid
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Boka din service hos
oss! 0670-61 10 35

Glöm inte att kolla in våra pangerbjudanden
och begagnade bilar på nätet!

www.folkesbil.se

