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Nybyggnad
Om- och tillbyggnad
Renoveringar
Vattenskador
0670-137 04

Visitkort.se ger ut tidningen Affärsnytt Norr.
Vi designar och trycker reklam och trycksaker. Vi gör hemsidor och internetreklam.

Affärsnytt Norr på Internet
Affärsnytt summerade 2007 som ett mycket spännande år. Inom tidningen hade vi
en utveckling vi aldrig kunnat ana. Från
en produkt som från början bara var tänkt
som ett litet informationsblad att delas ut
till lokala företag, gick vi till en fullskalig
affärstidning som i december delades ut
även till Strömsunds hushåll.
Vi inleder det nya året med en weblansering och presentar vår nya hemsida
www.affarsnyttnorr.se. Här laddar Du ner
alla tidningar vi tidigare gett ut. Våra annonsörer kommer att erbjudas gratis exponering via hemsidan under den månad
Du annonserar. Som annonsör ligger Du
med på hemsidan med klickbar länk som
leder till Din egen hemsida. Vi kommer
även att lägga ut en länk på www.visitkort.
se som leder till tidningen. Visitkort.se
har flera tusen besökare varje månad. Att
synas innebär chans till ytterligare affärer.
Hemsidan affarsnyttnorr.se fortsätter vi utveckla under våren att för att
den skall bli en fullskalig knutpunkt för
näringslivet i regionen.
Producerad av:
Visitkort.se
Järnvägsgatan 20 833 35 Strömsund
0670-440 510 affarsnytt@visitkort.se
Upplaga: 5000 st
Affärsnytt Norr innehar utgivningsbevis. Registrerat för F-skatt, moms och reklamskatt.

Fortsatt utdelning till hushåll
Vi kommer även i fortsättningen att dela
ut tidningen till hushållen i Strömsund,
samt till alla företag och jordbruk i kommunen. Med den tillväxt vi hittills upplevt
är en total lansering mot alla hushåll inom
Strömsunds kommun inte långt bort.
Föreningslivet i Strömsunds kommun
Affärsnytt Norr blir nu inte bara den lokala
näringslivstidningen, utan också en tidning
för föreningslivet i regionen. Vi kommer
att skriva om olika föreningar och deras
verksamheter. Inte bara idrottsföreningar,
utan även andra typer av föreningsliv.

Thomas Östensson
Ansvarig Utgivare / VD
thomas@visitkort.se

Barbro Ericson

Reporter - Foto
affarsnytt@visitkort.se

Välkommen till en stunds spännande
läsning.
.

Thomas Östensson

Affärsnytt Norr

Johanna Ehnberg
Reporter - Foto
johanna@visitkort.se

Nästa nummer: Februari 2008
Omslagsbild: Jin Persson från
Strömsund. Sid 12.

Maria Persson
Grafiker
maria@visitkort.se
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Johnny från Valsjöbyn kock hos Stormare

stekte kolbullar till ”Stjärnorna på slottet”

När Peter Stormare ville bjuda gästerna på Trolleholms slott något exklusivt
och gott ringde han Johnny Hallquist
från Valsjöbyn. Johnny packade sin
ryggsäck och åkte till Skåne för att steka kolbullar.
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-Peter och hans japanska fru bor i Los
-Den första jag träffade var Magnus
Härenstam. Vi handhälsade och då säger Angeles. Men han hör ofta av sig och vill
veta vad jag håller på med och hur
han. Dej har jag sett förut. Nä, men
vi har det här i Valsjöbyn.
det kan inte vara möjligt sa
Vi mejlar varandra varje
jag. Jag har sett dig i TVvecka. I fjol till Påsk
programmet
Landet
ringde han och frågade
Runt. Det stämde ju,
Under januari pågår det populära TV-pro- jag hade medverkat
om hans fru fick komgrammet Stjärnorna på slottet. Där med- där i samband med
ma hit för att följa
verkar stjärnorna Britt Ekland, Arja Sai- filminspelningen av
med på fiske. Hon
jonmaa, Magnus Härenstam, Jan Malmsjö Kerstin Ekmans film
var med på fiske och
och Peter Stormare. Under avsnitten får Vargen. Det var då jag
fick också se älg. En
deltagarna en dag var att bestämma pro- träffade Peter för första
annorlunda upplevelse
gram och matsedel. När det blev Peter gången.
för henne.
Johnny tillsammans med
Stormares dag ville han bjuda på något
Jan Malmsjö
alldeles speciellt. Det skulle vara kolSå dom åt
Vilken otrolig människa
bullar, en maträtt han hade ätit för första Det är ganska fantastiskt när
Det blev en strykande åtgång
gången vid filminspelningen i Valsjöbyn. man lyssnar till Johnnys berättelse. Om på kolbullarna vid Trolleholms slott och
Och hans stjärnkock var givetfilminspelningen i Valsjöbyn, stjärnorna njöt.
vis, Johnny Hallquist. Så
-Jag stekte kolbullar i över två timmar.
och bekantskapen med Pegick resan till TrolleholDom åt något så in i norden. Britt Ekland,
ter Stormare.
ms slott i Skåne med
-Peter är en helt hon är vegetarian och kunde ju inte äta
ryggsäck, packad med
otrolig
människa fläsk. Peter sa till henne att peta bort fläsAmerikanskt saltfläsk
och vi fann varandra ket så kunde hon äta resten. Men, efter en
och stekpannor.
direkt. Jag hjälpte stund så åkte nog fläsket också ner, berät-Dom ringde från
filmteamet en del tar Johnny och skrattar åt minnet.
Tv-programmet och
-Ja, det var verkligen jättetrevligt. Jan
och under filmninfrågade och jag ställde
gen vid Vinklumpen Malmsjö var så förvånad att kolbullen var
upp. Det var ju både
skulle jag ordna mat. så knaprig och ville veta hur jag gjorde.
Magnus Härenstam
roligt och hedrande. Jag
Jag
tänkte, jag rör väl Jag steker i riktigt smör så det är därför.
i
B
och Johnny
visste att där nere har dom i
ihop en kolbullesmet och Arja Saijonmaa var också imponerad och
alla fall inte Amerikanskt fläsk
steker kolbullar. En smet på såg på när jag stekte. Jag serverade linså det tog jag med mig från Valsjöbyn.
vatten och mjöl och med mycket fläsk. gonsylt till som min mor Karen hade koDessutom plockade jag ner mina stekpan- Hälften Amerikanskt saltfläsk och vanligt kat, berättar han.
nor. Jag kom ner några dagar innan och rimsalatat. Det blev verkligen uppskattat,
Det här var nog den första kolbulleffick bo på hotell. Dagen efter kom en flott berättar Johnny.
esten på Trolleholms slott.
bil och hämtade mig till slottet, berättar
-Jag måste erkänna att det blev en riktig
Stormare och Johnny Hallquist fortsatte
Johnny och fortsätter.
succé, avslutar Johnny Hallquist.
hålla kontakten.

Vi utför

• legostansning
• kantpressning
• svetsning
• bockning
• alla förekommande
tunnplåtsarbeten

ag!

Kontakta oss id

0670-133 34

BORRNING
ENERGI &

VATTENBRUNNAR
Levererar och monterar
NIBE värmepumpar

TINBAK
ENERGI
Tel. 0644-410 23

Kakuåsen 4716, 830 70 Hammerdal
Mobil 010-250 05 00 •070-540 90 00
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Vinnande skär – en stjärna tänds
Synbesvär på jobbet?

Vi har lösningen
Terminal/arbetsglasögon

Kontakta oss!

Tidbokning: 0670-131 00
stromsunds.optik@telia.com

Förhandla Framgång

Fr v Sten Sundquist Skriftkommittén, Christer Birgersson Ordförande, Britta Persson
Skriftsamlare, Rolf Torndahl Dataansvarig.
Strömsboken är en årligen återkommande bygdesamling i skrift. Den ges
ut av Ströms Hembygdsförening och
släpps som tradition till julskyltningen varje år. Den senaste boken belyser händelser åren 1959 och 1960 med
skrinnaren Elsa Einarssons vinnande
skär.
Första boken kom ut 1975 och därefter har
den årligen getts ut. På Hembygdsgårdens
kansli jobbar Britta Persson med att ta
fram allt material som skrivs ner. Rolf
Torndahl sköter databearbetningen och
skriftkommittén sammanställer. En trevlig
läsning om tiden det begav sig. Boken ges
ut i 1200 exemplar och med en ständigt
återkommande läsekrets i både USA och
Schweitz.
-ÖP är källan till det som skrivs i årsboken. När deras redaktion lades ner i Strömsund fick Hembygdsföreningen deras tidningssamling. Jag plockar och skriver från
tidningarna och sedan lämnas materialet
till skriftkommittén som bestämmer vad
som skall tas med i boken. Dom raggar
också bilder, berättar Persson.
I den senaste boken står att läsa om
Skrinnarkometerna som kommer från
norra Jämtland. Först Sigge Eriksson från
Alanäs. Sedan Elsa Einarsson från Strömsund. Hon fick långrör av pappa, taxiägare
Einar Andersson till julklapp. Någon
månad senare knep hon två DM. Hon blev
Sveriges första damskrinnare av internationellt snitt. Även med ryska mått mätt.

Redo för nästa bok
-Nu är nästa årsbok på gång och den
innehåller händelser under 1961. Där får
vi läsa om översvämningar i samhället på
grund av stor folkökning och allt för klena
avloppsledningar. Tåsjösändaren startade
1961 och Strömsund fick eget gymnasium. Och det blev publikrekord med 2.500
besökare när Lasse Lönndahl och Charlie
Norman underhöll på Hembygdsgården.
Och Bror Sandmarks film ”Sjufjällsstigen” hade premiär.
Ja, det här är några rubriker som kommer i nästa bok, berättar Britta Persson.
Strömsunds Hembygdsförening
Bildades 1906 och är en av länets äldsta
sammanslutningar för främjande av kultur
och hembygdsvård. Platsen med många
vackra byggnader är ett av ortens naturskönaste område och flitigt besökt.
-Under senare år har vi gjort en ordentlig
upprustning här. Pengar får vi genom
medlemskap och gåvor till föreningens
fond för att underhålla och rusta upp Hembygdsgården. Föreningen har även 220
företag som stöttar ekonomiskt, från Umeå
i norr till Stockholm i söder. Uppslutningen är nästan 100 procent bland samhällets företag, berättar Christer Birgersson,
ordförande i Hembygdsföreningen.
Området har också fått en mer handikappanpassad miljö. Det blev så uppskattat
att Hembygdsföreningen fick Lions hederspris 2007.

Är du intresserad av
kurser eller coachning?
Kontakta
Marie Simonsson
070-6405960
www.msimonsson.com

    

 

  

 

Störst på byn
med fröer

Lord Nelson & Weibulls
Fröer och jord
Nytt för i år, fyrhjulingar

KAWASAKI ATV

Strömsund Abborrviksvägen
0670-127 96, Öppet vard 7.00-17.00
Sista Lörd varje månad 09.00-13.00
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Men man har ju sina knep, säger han och
skrattar och tillägger.
-Jag har gjort om väldigt många gamla
trappor som knarrat. En rätt tillverkad
trappa skall vara tyst när man kliver i stegen.
Förutom de drygt 200 trappor Kjell Wikberg har tillverkat, har han specialbeställningar på spegeldörrar, bardiskar, inredningar och blyinfattade fönster, för att
nämna något. Specialsnickerier har han
utför bland annat på olika hotell i Åre.

Specialsnickare Håkan Gustavsson från Stockholm besöker Kjell Wikberg för att lära
sig snickra en “knarrfri” trappa.

Specialsnickarn på Öhn
Kjell Wikberg är rätt så ensam inom
branschen i den här delen av landet.
Men det lider jag inte av säger han.
-Mycket jag gör inom specialsnickeri
är beställningar av trappor. Folk har skaffat ett äldre hus och behöver en nybyggd
trappa. Eller så vill de helt enkelt ha en
nydesignad trappa byggd i ek och lite extra
påkostad. Och resultatet brukar bli bra. Ja,
så bra att förutom beställningar över hela
landet så kommer andra specialsnickare
hit för att utbilda sig, berättar Wikberg.
Håkan Gustavsson är från Stockholm,
utbildad slöjdlärare och specialsnickare.
Nu är han på Öhn för att få hjälp att bygga
en trappa till ett hus i Ekerö. Det är
inte första gången han jobbar och går i lära
hos Kjell.
-Det här är åttonde trappan vi gör till-

sammans under de tre år vi känt varandra, säger Håkan Gustavsson.
Yrkeshemligheter
I snickeriet på Öhn ligger trappdelarna,
tillverkade i ek, färdiga för levererans att
monteras på plats i villan på Ekerö. Ännu
en ny design.
-Jag har nog aldrig gjort två trappor som
varit lika. Det skiljer alltid något. För det
mesta när man kommer till äldre hus är
ingenting i vinkel. Man får skräddarsy
vart enda steg för att få till det snyggt och
fint. Att börja dölja skavanker med en list,
det är helgerån, påpekar Wikberg.
Han berättar också att som specialsnickare måste man ha lite egna knep för att
lyckas. Som till exempel att göra en trappa
utan att få knarr i stegen.
-Det är inte alla snickare som kan det.

Utbildar trappsnickare
Håkan Gustavsson har snickeri i Stockholm och är nöjd över resultatet.
-Kjell är en väldigt skicklig snickare.
Det här är den åttonde trappan vi jobbar
med tillsammans och det blir säkert flera
framöver. I Stockholm finns många specialsnickare men väldigt få som kan bygga trappor. Därför är jag glad att få vara
här och lära mig det konststycket. För det
är en konst, säger Gustavsson.
Kjell Wikberg levererar också en hel del
hyvlad list och panel. Inte minst till Stockholm.
-Där är träpanel inomhus väldigt exklusivt och populärt, avslutar Wikberg.

Trapptillverkning &
renovering i
skräddarsytt utförande
samt slipning och
ytbehandling av bord

Verkstad
Strömsund

Däck
Reparationer
Service
Sture Eliasson Tel. 0670-611 505

ÖHNS SNICKERI AB
Kjell Wikberg
0670-330 60

070-374 10 83
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Abor AB med skog som tyngdpunkt
Muskler och solbränna
-Jag har verkligen duktiga skogsvårdare och
de ska dom veta. Det är
inget lätt jobb att kliva
upp tidigt på morgonen
och vara ute i ur och skur
och ibland i brännande
sol. Men det ger både
muskler och solbränna.
Så jag brukar peppa dem
med ”Nu får vi både
gå på gym och sola solarium under arbetstid”,
säger Anders och skrattar.
-Jag har redan en lista
på 15 ungdomar som vill
komma tillbaka nästa år.
Det känns tryggt när jag
får tillbaka dom rutinerade för de är till stor
hjälp för nybörjarna,
framhåller Bryntesson,
men efterlyser fler tjejer.
Sven Bjur från Ramsele eldar pellets och köper 600 kg per
-Av dom 45 plantörer
månad.
jag hade var det bara 8
Skogsvårdsarbete hos Abor i Rossön ger tjejer. Jag vill dubbla den siffran. Med tjesommarjobb åt ett femtiotal ungdomar. jer i laget blir det ordning och reda och det
Pelletsförsäljning är ett komplement i blir en trevlig stämning, framhåller han.
företaget.
Det finns många duktiga plantörer och
de tjänar bra.
Anders Bryntesson i Rossön driver
-Jag hade ingen som tjänade under 600
företaget Abor AB som i huvudsak sysslar kronor per dag i somras. En grabb satte
med skogsvård på uppdrag av skogsbolag 70 lådor plant per dag och tjänade 1400
och privata skogsägare. Till den årliga kronor om dagen, uppger han.
planteringen kommer främst skolungdomar. En värdefull sysselsättning som ger
Pellets som värmer
skog i framtiden. Sommartid har Bryntes- För 5 år sedan började Anders Bryntesson
son fullt upp med skogsvården men som som återförsäljare av pellets med upplag
komplement resten av året är han åter- i Rossön och Strömsund. Villaägare är
försäljare av pellets.
hans största kunder.
-Under barmarksperioden har jag un-När villaolja och elpris steg som de
gefär 45 plantörer och fyra röjare. Och gjorde, investerade många i en pelletsmycket duktigt folk har jag i skogen. Det brännare och började elda pellets. Det
är ungdomar från trakten i åldern 15- blev en halvering av kostnaden. I Ström27 år, dom flesta går i skolan. Många är sund är det två företag som gått över till
universitetsstuderande och lite äldre så pellets annars är det privata villaägare.
dom kan gå in som plantbasar. Jag har De blir allt fler och från år 2006 till
folk från Rossön och byarna omkring och 2007 hade jag en försäljningsökning på
många gånger kan det vara både tre och 53 % i ton räknat. Jag har närmare 170
fyra personer ur samma familj, berättar kunder spridda inom kommunen samt
Bryntesson som är skogsvårdsentreprenör Meselefors, Gaffsele, Junsele, Ramsele.
sedan 1984.
Jag har till och med levererat till Borga.
Under en säsong kommer cirka 3 mil- En dag i veckan kör vi ut till kunderna
joner plantor i jorden. Gran, tall och Con- men de kommer också och hämtar själva,
torta. Och drygt 1000 ha skogsmark röjs berättar Bryntesson och forsätter.
årligen.
-Pellets är en ren naturprodukt av sågspån

Engångsboxen Lägerelden är storsäljare
till fritidsfolk.
och kutterspån som mals och pressas samman till små bitar. En normalvilla har en
snittförbrukning på 6 ton per år, vilket
motsvarar ungefär 3 m³ olja, uppger han.

Du vet väl att du kan binda ditt
pelletspris i två år med ett s.k.
FASTPRISAVTAL
Hör av dig så får du veta mer
Hos oss kan du köpa 6 mm pellets på småsäck och storsäck,
samt 8 mm pellets på storsäck
Vi säljer också “värmelogs” i
förpackningar om 10 kg.
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Mählers skapar framgång
Aldrig tidigare har ordertillgången varit så bra som nu. Aldrig tidigare har
företaget haft så många anställda. Hos
Mähler och Söner i Rossön känner man
av effekten att vara störst i Norden.
I koncernen Mählers International är
Mähler och Söner i Rossön den största
aktören på marknaden av de tre dotterbolagen som ingår. Tellefsdal som är
Norges största tillverkare av utrustning
för vinterväghållning förvärvades 2006.
Det väl inarbetade och lönsamma Drivex
Försäljning AB i Edsbyn köptes upp i början av september i fjol.
-I Rossön har vi 50 anställda som jobbar
med konstruktion, marknadsföring, säljer,
monterar och ytbehandlar. Produktionen
är övervägande snöplogar, sopmaskiner
och sandspridare, säger Hans Åsling, VD
i moderbolaget från 2001.
Sven Örjan Anderstig är försäljningschef
i Rossön och han berättar.
-I fjol tillverkades den 1000:de G1maskinen. En boxerad sopmaskin som är
anpassad för mindre ytor. Den har en låg
ljudnivå och lämpar sig bra i bostadsområden. Sopmaskinen tillverkas i flera olika
storlekar och vi levererar bland annat till
Banverket i Österrike.
Mählers som redan tidigare var störst i
Norden på lastbilsplogar blev, i och med
köpet av Drivex, störste aktören inom tillverkning av plogutrustning till traktorer
och hjullastare.
Styrka i företaget
Snöplogar är givetvis outstanding i
försäljningen men sedan kommer sopmaskinen.
-Plogar och utrustning säljs över hela
Sverige och är också en stor exportvara.
Hela 20 % går till Norge, Danmark och
Österrike. Dessutom är Luftfartsverket en
av våra stora kunder, uppger Åsling.
Hur går det när vi får mildare vintrar
och mindre snö?
-Visst kan klimatet göra att vi får andra
produkter i framtiden. Men nu under ett
antal år har faktiskt södra delen av Sverige
haft fler snötillfällen än tidigare.
I Rossön finns en god stabilitet, duktig
arbetskraft och bred kompetens och stor
flexibilitet. Medelåldern ligger runt 45 år
men övervägande män. Det är bara fyra
tjejer här, på administration och städ. Men
ingen på montagejobben.
-Det kan bero på att få kvinnor har den

Fr v Försäljningschef Sven Örjan Anderstig och företagets VD Hans Åsling.
utbildning och erfarenhet som krävs för
industrijobbet. Men givetvis skulle vi se
det positivt att få in kvinnor även där,
säger Åsling och Anderstig samstämt.
Anno 1895
Man kan säga att Hans Oskar Mähler
var Mähler och Söners grundare i sekelskiftet. Han var smed och kom från
Tyskland. Så småningom kom han till
Hoting där han startade en smidesverkstad 1895. Då var tillverkningen i huvudsak hästplogar. I början av 50-talet
tog sönerna över och utvecklingen gick
vidare. Nu övergick tillverkningen från
hästplogar till bilplogar som levererades till Vägverket och Skogsbolagen.
Verksamheten flyttades till Rossön 1970.
-Mähler och Söner var ett antal år personalägt men köptes upp 1989 av Camfore, som var ett skogsföretag. Då sattes
den nya verkstaden igång i Rossön och
affären var en klar fördel för orten eftersom Pelle Stjernström, ägare till Camfore,
var en stark drivkraft och var mån om att
industrin skulle vara i Rossön. Till stor
glädje för många, framhåller Anderstig.
Mählers är ett framgångsrikt företag
med kunnig ledning och personal. Här
finns flexibilitet och ett framgångsrikt
kunnande att ta fram nya produkter.

-Trafiksäkerheten och miljön ställer hela
tiden allt större krav på plogning och övrigt vägunderhåll. Det vet vi om och därför jobbar vi hela tiden med att utveckla
produkter för att klara framtida krav uppger Åsling.
De fyra största delägarna i Mähler International AB är Tellefsdal & Öya Holding
AS, Engcon Holding AB, Åse Bruk AB
och Per Stjernström med familj. Företaget
har idag en omsättning på 300 miljoner
kronor. Sysselsätter totalt 120 personer.
Dessutom har Mählers ett stort antal Legojobb utlagda på andra företag.
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UNI BULL - Det underhållsfria batteriet för
alla! Passar i mer än
900 fordonsmodeller

Fortsatt stort behov av senvuxen fura!
Vi ser fram emot långsiktiga affärer i inlandet för bygden!

0644-64 21 30

POWER BULL -

Batteriet med
optimala kallstartsvärden och maximal
startkraft.

VI SERVAR OCH
REPARERAR ALLT!
0670-104 19

Järnvägsgatan 20
833 35 STRÖMSUND

Tel
Fax
Journr

0670-61 11 69
0670-108 00
070-219 99 39
070-326 72 85

En ny generation underhållsfria fönster
Strömsvägen 53 - Box 18 - 833 21 STRÖMSUND

VI KAN VVS
Anlita oss vid:
• Reparationer
• Installationer
• Service
• Värmepumpar
• Värmepannor

VATTUDALENS
RÖR AB

Butiken öppen

Vardagar 07.00-17.00

Strömsund 0670-132 70

Industrifastigheter
i Strömsund AB
förvaltar ett eget
industriområde med
totalt 27 000 m²
industrilokaler.
Intresserad?
Kontakta
Bo Ottosson
070-514 20 30
www.ifast.se

-05 Volvo xc70 d5
grön
11300 mil 275000:-04 Volvo v70
rödmet 5100 mil 184000:-04 volvo v70
blå
13300 mil 149000:-05 Volvo v70
röd
13800 mil 159000:-04 Volvo v70
blåmet 16000 mil 132000:-00 Volvo xc70
blåmet 22500 mil 98000:-04 Volvo v70
grönmet 19000 mil 129000:-06 Volvo s60
blåmet 4500 mil 186000:-05 Volvo v50
röd
12600 mil 149000:-05 Renault laguna
silver
8700 mil 109000:-

0670-29 10 40 www.bilbolaget.com
Strömsund, Lövbergavägen 15
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Allt inom vatten och värme!
Butiksförsäljning • Trumrör • Värmepumpar
CENTER

Butiken öppen 7-17 • Torsgatan 5 • 0670-120 77

.Y KATALOG
n 
 SIDOR MED
ARTIKLAR FÚR
SKOG OCH FRITID

Beställ katalogen!
2).'    %,,%2 "%3¾+ 3+/'-!3%

Överaska en vän med
en biocheck!
Söndag 3/2 Kl. 19.00
Måndag 4/2 Kl. 19.00
Entré 60:Tillåten från 15 år.
Längd: 1 tim. 34 min.

Söndag 17/2
Matiné Kl.12.00
Entré 40:Barntillåten
Längd: 1 tim. 25 min.

Söndag 17/2 Kl. 19.00
Måndag 18/2 Kl. 19.00
Entré 60:Tillåten från 15 år
Längd: 1 tim. 53 min.

www.bioprogrammet.nu
Ring 0670-164 90 för mer information
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Huv(ud)produkten hos PPS
Teleskopskorstenen är storsäljaren hos Plåtprodukter i
Strömsund AB (PPS). Företaget med en 20-årig historia som
får marknaden att växa över
hela Skandinavien.

Skorstenshuven blev PPS stora
produkt men idag utgör också
legotillverkningen ett värdefullt tillskott. Skorstenshuven
levereras över hela Sverige samt
Norge, Finland och även till Estland. Roger Eriksson är platschef
i Strömsund och han är nöjd över
företagets utveckling.
-Just nu har vi nio anställda
där åldersspridningen är en klar
fördel. De yngre har mycket Fr v Jan Åke Stener, Rainer Andersson, Greger Eriksson, Joakim Nilsson, David Eriksson,
idéer och vill pröva på med- Roger Eriksson och Michael Persson.
an de äldre har en stor yrkeserfarenhet. De kompletterar varan- PPS. Den är storsäljaren som funnits på huvar per år för nymontage. Det har gått
dra. I mars i fjol blev det ägarbyte och marknaden i snart 20 år. Under tiden har väldigt bra för oss under senaste året och
idag finns företagets ägare i Göteborg, den utvecklats och anpassats och numera ordertillgången ser ut att stiga. Under
går den också på export till de baltiska fjolåret omsatte vi 11 miljoner kronor.
berättar Eriksson.
Skorstenshuven som byggs som tele- länderna.
Flaggskepp
-Vi tillverkar ungefär 6000 skorstensskop är fortfarande största produkten för
Tillkomsten av legotillverkning utgör idag
en stor del av produktionen. PPS utför
jobb till större grossister. Nordplåt, Engcon, Föllinge Smide, Jonsson & Paulsson
i Östersund.
-Vi stansar, bockar, svetsar och klipper
plåt samt erbjuder både våt- och pulverlack. Maskinparken är anpassad för att
vara kostnadseffektiv. Vi är leveranssäkra
och håller konkurrenskraftiga priser. Vi
klarar våra mål därför att vi kan vara flexibla och har väldigt korta ställtider för våra
maskiner, berättar Eriksson och tillägger.
-Vårt senaste flaggskepp är en stansmaskin, Pullmax 520, som helt igenom är
automatiserad och datastyrd som gör det
mesta av jobbet här. Dessutom har det bl.a
investerats i en ny 130-tons kantpress från
Trumpf.
Förutom skorstenstillverkningen är det
lock till Engcons tiltrotor. Dörrar till Nordplåt Carmen. Kamindelar till Jötul braskaminer.
-Att det går så bra beror till stor del på en
duktig personal och vårt sätt att vara flexibel, framhåller Roger Eriksson.

0:-

Strömsund
Bengt Lindberg 070-518 50 75
Ingemar Fogelström 073-27 70 389
Frostviken
Mikael - RL Byggfirma AB 0672-105 20
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Länsförsäkringar i Strömsund utökar
Strömsunds kommun,
berättar Hanna Lundin.
Under några år jobbade Hanna på skatteverket i Östersund och
därefter i Strömsund.
Hon och hennes sambo bor i Backe men
pendlar till jobbet i
Strömsund.
-Jag tycker det går
bra att köra mellan
eftersom jag vill bo
i Backe och fått ett
bra jobb på pendlingsavstånd, uppger hon.
Hanna Lundin är en
framåt tjej med mycket spring i bena.
-Ja, jag har idrottat en del. Tidigare
spelade jag fotboll i
strömsundslaget och
Nya krafter på väg in till Länsförsäkringar i Strömsund.
innebandy i Backes
Hanna Lundin 27 år från Backe tar herrlag, berättar hon och tillägger. Men
steget in i försäkringsbranschen. En det var då dé.
ung jurist som lämnar Skatteverket för
nya tider i Länsförsäkringar.
Från januari i år har Länsförsäkringar
stärkt sin position i Strömsund med en
frisk fläkt från Backe. Hon känner att det
nya jobbet är något, just för henne.
-Jag är utåtriktad och vill gärna jobba där
jag kommer i kontakt med människor. Det
här skall verkligen bli något bra och kommer att passa mig perfekt, säger Hanna
Lundin.
Nu följer en introduktion i jobbet och
sedan är det dags att börja sälja försäkringar.
-I första hand kommer jag sälja försäkringar på privatmarknaden men hoppas att
jag så småningom ska kunna hjälpa våra
kunder med både bank och skadeärenden.
Man skall kunna lite av varje. Att jag har
juridiken i grunden är givetvis en fördel.
Jag har nog ganska lätt att sätta mig in i
Länsförsäkringarnas olika villkor och
lagar. Jag ser fram emot att få arbeta för
en bra kundkontakt, berättar hon.
Attraktivt jobb
-Det här är ett attraktivt jobb och när
det blev klart att jag fått tjänsten kändes
det underbart. Sådana här jobb växer inte
på träd, precis. Efter en del inlärning kommer jag att jobba med försäkringar inom

Salong

Christina

klipper barn,dam och herr
Öppet:
Mån-fre Dagtid
Tis & tors Kväll
0670-10508 • 070-6379491
Jahles Väg 4 • 833 33 Strömsund

070-221 49 77

Lövbergavägen 8
833 35 Strömsund
Ängevägen 1
830 70 Hammerdal

Ny medarbetare Strömsund
Hanna Lundin är ny medarbetare på Strömsundskontoret. Hon kommer främst att ansvara för
privatförsäkring.
LisMarie Andersson är som tidigare bankansvarig.

Hanna Lun
din

Du som har boendeförsäkring hos oss
kan under 2008 köpa brandskyddspaket
till jubileumspris 160 kr.
Paketet innehåller en 6 kg pulversläckare och en
brandvarnare. Välkommen in!

LisMarie Andersson

Storgatan 2, Strömsund Tel. 0670-61 17 50 www.lfz.se
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Jin från Strömsund designade kläder i Kina
Först fick Jin Persson från Strömsund
jobb som modedesigner hos Hennes
och Maurits (H&M) i Stockholm.
Efter några år åkte hon till Kina som
produktutvecklare. Nu är hon tillbaka
i Sverige igen.
Det är december och Jin Persson är hemma
hos föräldrarna i Strömsund för att fira
jul och nyår. Med sina 29 år på
nacken har hon redan hunnit med
en snabb och spännande karriär.
Efter att ha gått ut nian i Strömsund flyttade hon till Borås
för att fortsätta sina studier.
Studier som tog henne till ett
drömjobb.
-Jag flyttade till Borås efter
nian och börja gymnasiet där
för att utbilda mig till skräddare. Efter dom åren blev det
ett påbyggnadsår till damskräddare. Så fick jag jobb
på Lindex i Alingsås som
designassistent. När jag varit där ett år kom jag in på
textilhögskolan modedesignutbildningen i Borås på tre år,
berättar Jin.
Jin Persson var duktig och framgångsrik och
efter högskolan fick hon anställning hos H&M i Stockholm.
-Direkt efter utbildningen kom jag till
H&M och började på barnavdelningen.
Först som designassistent och sedan som
designer. Efter fyra år skickades jag till
Shanghai som produktutvecklare på uppdrag av företaget, uppger hon.

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR
önskas
kunder & vänner!

"OSSE -ATTA

   

070-522 16 14

Gick drömmarna i uppfyllelse?
-Jag kan inte minnas att jag
drömde om att bli just modedesiger.
Det var snarare så att det var väldigt

roligt med syslöjd i skolan och kul att
jobba med färg och form. Men för ett tag
sedan tittade jag i min gamla dagbok och

där har jag faktiskt skrivit, ”Tänk om jag
blir designer”. Och det blev jag, säger Jin
och ler med hela ansiktet.
I mitten av oktober 2007 kom Jin tillbaka efter ett och ett halvt år i Shanghai. Med
massor av upplevelser och erfarenheter i
bagaget.
-Tiden i Kina var helt otrolig. Jag
jobbade som produktutvecklare
och hade 7 kineser i min grupp.
Vi tog fram kläder för baby och
barn. Dessutom jobbade jag
med projekt för Sverige, att ta
fram något nytt. Jag bevakade
mässor och rapporterade till
Sverige. Det gällde att hålla
koll på nyheter och trender och fyra gånger per år
besökte jag H&M i Sverige,
berättar Jin.
Tillbaka i Sverige
Nu har Jin Persson kommit
tillbaka till Sverige efter
en innehållsrik tid i Kina.
Hon har jobbat bland stora
modeskapare och blivit ännu
mera erfaren. Hon kliver in
hos H&M i Stockholm igen
där hennes uppgift är att designa nästa års klädkollektion.
-Att vara tillbaka till Sverige
igen och jobba känns riktigt roligt. Men tiden i Kina var verkligen
en ahá-upplevelse. Jag kommer ju tillexempel aldrig att glömma människorna
ute på landsbygden. De bor och lever så
primitivt men är så glada och gästvänliga,
berättar Jin Persson.

Bokföring Redovisning
Web Tryck Design

070-242 95 20 0670-61 52 20
info@r1ekonomi.se
Besök oss!
Lövbergavägen 8
833 35 Strömsund
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Redskapsbekymmer för Gymnastikföreningen
Trots att redskapen och säkerheten
kunde ha varit bättre så är intresset för
gymnastik stort hos barn och ungdomar i Strömsund.
Irina Eriksson, 28, började hjälpa till i
Strömsunds Gymnastikförening redan
som åttaåring. Då var många föräldrar
engagerade i föreningen och de hade ett
flertal ungdomsledare. Sedan dess har
tiderna förändrats och nu står Irina näst
intill ensam kvar som erfaren ledare. Man
lider dock inte brist på gymnaster; under
2007 tillkom väldigt många nya barn och
ungdomar i de olika grupperna.
Både tränare och ledare
-Jag är både tränare och ledare, vi skiljer
inte på dessa roller, berättar Irina. Jag
sköter verksamhetsplaneringen och tränar
gymnasterna. Som tur är fick vi två nya ledare 2007, det avlastar mycket. Det är fullt
upp, men roligt också, fastslår hon.
Föreningen skulle önska att fler föräldrar var engagerade i föreningen. Om fler
hjälpte till skulle det ge mer kvalitativ
träningstid för gymnasterna.
Problem med säkerheten
Som ledare måste man även ha fokus på
säkerheten. Det är en svår uppgift då gymnasterna tvingas träna med bristfälliga och
gamla redskap.

-Vi har haft en del olyckor, berättar Irina.
I dagsläget delar föreningen redskap med
skolorna. Skolan har nu köpt in en ny plint,
och det är man i föreningen glad för. Nu
slipper de binda ihop plintar med hopprep
innan träningen börjar, vilket de tvingats
göra tidigare.
Kedjor skruvas av
Ett problem med att dela redskap med skolorna är att det inte finns någon möjlighet
att låsa in utrustningen.
-Vi har haft både en ”häst” och en bom
som blivit förstörda, tyvärr, säger Irina uppgivet. Kedjorna på vår trampolin skruvas
av och försvinner. Redskap är inte billiga!
Nya redskap – en dröm
För att kunna träna specifika hopp behöver
föreningen investera i ny utrustning. Det är
i huvudsak medlemsavgifterna som finansierar gymnastikföreningens verksamhet
så man har även behövt söka sponsorpengar. Av de 55 000 kronorna som behövs i
ett första steg, har man fått in ungefär 50
000.
-De flesta tror att vi är en del av IFK
Strömsund. Då får vi förklara att vi faktiskt varit en egen förening sedan 1932,
berättar Irina.
Måste åka iväg för att tävla
Utrustningen och utrymmesbristen för

publik i Strömsunds sporthall har gjort att
Gymnastikföreningen inte längre får arrangera tävlingar på hemmaplan. Istället
åker man långt för att få tävla, ibland så
långt som till Söderhamn. För att kunna
åka iväg på längre resor säljer gymnasterna lotter.
Irina berättar att man för att tävla behöver
en ansats på 25 meter från första person i
ledet till det redskap man skall tävla med.
-Det är en omöjlighet i vår sporthall som
den ser ut idag.
Olika aktörer har planer på att bygga ut
sporthallen, något som föreningen starkt
hoppas på. Då kanske de även passar på
att ordna ordentlig förvaring till våra redskap, tror Irina.
Text & Foto: Johanna Ehnberg

Gunhild har koll på bidragen
Att utbilda styrelsemedlemmar i
föreningskunskap kan vara ett smart
drag för underlätta i föreningslivet.
Gunhild Ragnvaldsson arbetar med
föreningsfrågor på Strömsunds Kommun.
Hon tror att många drar sig för att engagera sig eftersom det anses vara krångligt
och jobbigt att sätta sig in i hur styrelsearbetet fungerar.
-Grunden till en fungerande förening är
naturligtvis ett gemensamt intresse. Men
det är av största vikt att nyckelpersonerna
i dessa föreningar kan spelreglerna, upprättar stadgar och har ett visst antal möten
per år och för protokoll, säger Gunhild.
Föreningskunskap
För att vända den negativa föreningstrenden tror hon att mer resurser måste
satsas på att utbilda styrelsemedlemmar i

föreningskunskap. Detta är något hon är
övertygad om att kommunen skulle hjälpa
till med om intresse fanns från föreningarnas sida.
-Man skulle kunna tänka sig utbildning
i studiecirkelform där styrelsemedlemmar
får lära sig allt ifrån hur man upprättar
stadgar till hur man söker olika bidrag.
Dagens bidragsnormer
Bidrag beviljas av Barn- och Kultnämnden
till de föreningar som har en demokratisk
vald styrelse och som har antagit stadgar.
Vidare gäller att man bedriver verksamhet
som vänder sig till barn och ungdom och
att man har minst 10 medlemmar i åldern
7-20 år.
Nämnden lämnar även verksamhetsbidrag till pensionärsföreningar, föreningar
som bedriver verksamhet för funktionshindrade samt till övriga ideella och

kulturella föreningar som bidrar till att
skapa ett varierat fritids- och kulturutbud
i kommunen.
-Det kan vara lite rörigt att hålla reda på
var man skall vända sig för de olika bidragen, Driftsbidraget till samlingslokaler
behandlas ju t.ex. av Tekniska avdelningen, men förslag finns på att flytta tillbaka
driftsbidragsfrågan till Barn- och Kulturnämnden, berättar Gunhild. Det vore
självfallet bättre att vända sig till samma
nämnd oavsett bidragsområde.

Text: Johanna Ehnberg
Sista ansökningsdrag för alla bidrag: 1 april.
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Först ut med Etanol
om etanol och nu i
december var installationen klar. Allt fler
köper bilar för etanol
och siffrorna visar 30 %
flera idag än 1995. Bland
fördelarna att tanka etanol kan nämnas, mindre
klimatpåverkan. Renare
avgaser och vi minskar
vårt oljeberoende. 80 %
av våra hyrbilar skall
vara etanoldrivna.
Carin Stenlund jobbar på OKQ8
Bränslet bör användas
Nu kan man tanka etanol även i Ström- bara till bilar som är speciellt framtagna
sund. OKQ8 är först i kommunen med för detta bränsle. Så kallade ”Flexifuel”
det miljövänliga drivmedlet E85.
bilar.
-I dagsläget har OKQ8 ungefär 70 %
Etanolen är det mest använda biodrivmed- av alla etanolpumpar i Sverige. Och vi är
let och framställs från biomassa genom första stationen i Strömsunds kommun,
en jäsningsprocess. E85 kallas det eta- uppger Berglin.
nolbränsle som säljs och består av 85 %
Den som kör etanolbil får också extra
etanol (sprit) blandat med 15 % bensin, fördelar i vissa kommuner. Fri parkering
sommarblandning. Vintertid är delen ben- och trängselavgift.
sin 25 %. Raymond Berglin platschef på
OKQ8 i Strömsund berättar.
Gå in på hemsidan www.okq8.se där får
-För ett och ett halvt år sedan ansökte vi du en utförlig information.

Nu kan ni
tanka etanol
hos oss!
Vi har även
hyrbilar med
flexifuel
0670-611 505
Öppettider

Vardagar
06.00-22.00
Sön o Helgd. 08.00-22.00

Snart är
det
sommar
När semestern infinner sig är det inte
dumt att ha lite extra undanlagt. Börja
månadsspara redan idag. Vi hjälper dig
att välja rätt sparform. Välkommen.

Strömsund | www.handelsbanken.se
En fonds historiska avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. De pengar som placeras i en
fond kan både öka och minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
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Kamsfest hela dan
och till tisdag efter
Fettisdag. På Fettisdag har det alltid varit
ett mindre kaos här.
Och efter varje gång
har vi sagt, inte ett
år till så här. Men det
blir i alla fall likadant.
Folk står i kö för att
köpa kams och vi hinner knappt med. Vi
kokar hela tiden och
så undrar dom. ”När
är kamsen klar?”,
berättar Karin Sjödin.
Att fira Fettisdag är
Marie och Karin, ICA Simonsons, håller kamsgrytan kokande och
en gammal tradition.
traditionerna vid liv.
Förr var åtminstone
Hos ICA Simonsons har vi byns största de lägre skolklasserna ledig från skolan
kamskokare. Varje tisdag fram till Fet- för att fira.
tisdag kokas tusentalet kams.
-Jag minns, säger Karin, då var vi lediga
från skolan och var ute och åkte skidor.
Efterfrågan är så stor på äkta fettisdags- Dom kvinnor som hade karlar i skogen
kams att folk köar. På självaste Fettisdag åkte ut med kams och semlor.
kokas drygt 500 kams.
På Simonsons har de gjort kornmjöls-Vi tillagar kams från början av januari kams sedan tidiga 80-talet.

Succén fortsätter!

presenterar stolt

POPSNÖRET

Semlor varje dag
med olika fyllning
Bageriet 0670-17172

POPSNÖRET
Onsdag 20/2, kl. 19.00, Folkets Hus
Gästartist: Strömsunds Linedance & Tia li

Onsdag 21/3, kl. 19.00, Folkets Hus
Gästartist: Black Mamba

Onsdag 2/4, kl. 19.00, Folkets Hus
Gästartist: Hemligt saxparty!

Onsdag 23/4, kl. 19.00, Folkets Hus
Gästartist: Johanna Ehnberg & Greger Rönnqvist

Onsdag 14/5, kl. 19.00, Folkets Hus
Gästartist: Thomas Olsson, mfl.
Pris: Vuxna 80 kr, Skolungdom 20 kr, Barn gratis
Läs mer på www.norrlandmerwatt.se
Läs mer på www.norrlandmerwatt.se
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Växer Ditt företag?
Är Du nystartad och behöver pengar?
Kräver Dina kunder 30 dagar på fakturan?
Sälj Dina fakturor pengar på Ditt konto inom 24 timmar!

Flera fördelar med Resurs Bank Factoring:
• När vi sköter Dina fakturor ökar Dina
kunders betalningsvilja
• Dina kunder får 30 dagar netto Du har pengarna direkt!

Kontakta oss idag Du kan sälja Dina fakturor till oss redan i morgon!
Nicholas Hepburn
Tfn: 08-21 99 14 • E-post: nicholas.hepburn@resurs.se

www.resurs.se

C

> Redskap för
skiftande
förhållanden

M

Y

CM

> Frontsopmaskin T-250

MY

Frontsop T-250 en upptagande sopmaskin för

CY

hjullastare och traktor.
T-250 är en sopmaskin för professionella användare

CMY

med stor sopvolym vilket ökar kapaciteten med
färre tömningar. När man lyfter maskinen för

K

tömning och roterar valsen bakåt dras sidoborste
och vals in automatiskt för enklare tömning av
behållaren.
Sopvalsens upphängning och borstutformning ger
en maximal följsamhet mot underlaget och ett bra
sopresultat. Upphängningen bidrar till att man kan

> Sa ndspr i da rsk op or

> V i kpl oga r

> K l a ffs k opor

Skoporna har omrörare som mal

Plogvingarna kan manövreras + - 35°,

Klaffskopa är en snöskopa för såväl

sönder tjälklumpar och förhindrar
valvbildning.

vilket gör att man kan använda sig av
en större plog än normalt.

stora ytor, som trånga utrymmen.

Volym/liter: 200 till 3000.

Totalbredd/mm:

Skopbredd/mm: 2000 till 3500.

1400 till 4000.

Totalbredd/mm: 3500 till 5900.

Volym/liter: 1500 till 9000.

sopa i höga farter.
Byte av borst går snabbt och enkelt tack vare vår
unika upphängning av borstmodulerna.
Maskinen kopplas direkt på bärarens redskapsfäste.
Sopvalsen drivs av två direktverkande hydraulmotorer.
Maskinen levereras med sidoborste och
stödhjul.

M ä hle r & Sö ne r A B, R o ssö n: +46 ( 0) 624 - 203 50, M j ö lby : +46 ( 0) 142 - 185 80, www. m a hle r s. se

