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Allt i livet är en tävling
Från att du föds och tävlar mot dina syskon
och konkurrerar om föräldrarnas uppmärksamhet, till att du konkurrerar om leksaker
på dagis. I skola uppmuntras du att få bra
betyg och konkurrerar om lärarnas omdömen. Under uppväxten deltar du i idrott
och får ytterligare kunskap i konkurrens.
Som vuxen konkurrerar du om arbetstillfällen eller blir företagare och tävlar mot
dina konkurrenter. Varje dag är en tävling.
Jag älskar motstånd och att få korn på
en bransch där jag tror att jag kan vinna
över konkurrenter, är det roligaste jag vet.
Konkurrens håller skärpa uppe och priser
nere. Tänk att kampen om sista tårtbiten
med mina syskon när jag var liten, kunde
bli en länk i en kedja som varar hela livet.
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Föränderlig tid på Bilprovningen

Tommy Persson,
platschef och områdesansvarig.
Vid årsskiftet genomfördes omorganisation vid Svensk Bilprovning. Monopolet är borta och nu väntas bland annat
konkurrens från finska bolaget Akatsastus som slår sig in på den svenska
marknaden.
Det statliga monopolet har plockats bort
och konkurrensen är därmed fri. Största
möjliga aktören nu är Akatsastus, den finska motsvarigheten till Svensk Bilprovning. De är stora inom bilprovningen och
är etablerade, förutom i Finland, Estland,
Lettland, Polen och Danmark. Och den
första juli i år även Sverige.
Vid omorganisationen vid årsskiftet
09/10 tillträdde Tommy Persson, tidigare platschef i Strömsund, tjänsten som
platschef med områdesansvar för hela
Jämtland och Härjedalen. Han informerar
oss.
Hur blir det i glesbygden?
-Målsättningen är att alla fasta stationer
blir kvar i vår regi. Men med all säkerhet

blir det dyrare att besiktiga i glesbygd.
Efter sommaren är nog det finländska
Aktsastus här i länet, är min bedömning. Idag är priset för en besiktning 300
kronor, oavsett var i Sverige man besiktigar bilen. Men så blir det inte i
fortsättningen. En prishöjning kommer det
att bli. Om vi tar Gäddede som exempel,
kan de få betala det dubbla. Men det blir
också dyrare att besiktiga i Strömsund
jämfört med Östersund. Vi tillhör också
glesbygden, ska vi komma ihåg.
Bilbranschen har diskuterat och trott på
en enkel lösning, att vissa bilverkstäder
skulle efter utbildning och godkännande få
besiktiga bilar, något som provats i Danmark utan framgång. Men så blev det inte.
Swedac, som är en statlig myndighet, godkänner bara Bilprovningarna.
Bilprovningen i Strömsund har ju byggt
ut, varför?
-Den förra regeringen ville behålla
monopolet i Sverige och det innebar att vi
skulle ha Statens Bilprovning kvar. Nu har
vi annan regering som gått hårt fram.
Innan utbyggnaden i Strömsund gjordes,
var det också diskussioner att stationen
skulle läggas ner. Men med stora påtryckningar så ändrades beslutet och vi
fick klart för ombyggnad. Just för att klara
besiktning av höga och tunga fordon.
Har ni varit förberedda för konkurrens?
-Ja, det har vi. Under flera år har vi jobbat för att möta konkurrensen. Bland annat har vi haft kvällsöppet vissa kvällar i
veckan. Vi har haft lördagsöppet en gång
i månaden. Inom Strömsunds område har
undersökningen visat att 96 % är nöjda
kunder. Det är mycket bra. Nu är min
uppgift att driva Bilprovningen i Jämtland och Härjedalen som vanligt. Jag själv

kommer att sitta kvar i Strömsund.
Du verkar vara en god ledare!
-Jag har gått den långa vägen inom Bilprovningen och jag har aldrig haft en tanke
på att ”toppstyra” mina medarbetare. Jag
har förtroende och litar på dem till hundra
procent. Däremot gör jag kontinuerliga
uppföljningar. Den nya organisationen ser
vi heller inte som något negativt. Under organisationsutvecklingens gång har jag gett
medarbetarna samma information som jag
själv fått.
Blir personalen överflödig nu?
-I dagsläget ser vi ingen anledning att
se över personalläget. Dock kan scenariot
bli annorlunda om vi börjar tappa volym
till andra aktörer. Men förutsättningarna
är ändå goda med arbetstillfällen, då vår
eventuella konkurent inte har med sig personal utan kan rekrytera från oss.
Trots organisationsförändringen är vi
optimistiska. Vi lever ju i en föränderlig
tid, framhåller Tommy Persson.
Text och bild: Barbro Ericson

Bild: Privat
Nostalgibild på Tommy Persson.
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Vit Februari
Nu har Berit Holter, drogförebyggande
samordnare, axlat uppgiften och är i
full aktion med att nå ut till kommuninnevånarna.

“Bort med ölet - fram med mjölet”
Rekommenderar Brodde Almer - Café Saga

I Strömsunds kommun blir det en Vit
Februari även i år. Det här blir sjätte
året i följd som man slår ett slag för en
alkoholfri månad.
Initiativtagare till Vit Februari var Peter
Wilhelmsson, Strömsund. Med hans engagemang blev det en mobilisering i samverkan med Kommunen, Landstinget och
Polisen.

Dags att tänka till
Berit Holter anser det viktigt att folk
skaffar sig en aktiv fritid som skapar stimulans utan alkohol.
Alkoholen behöver inte alltid vara i
centrum. Under årens lopp har flera kommuner i länet ställt upp men i år är det, vad
man hittills vet, bara Strömsund som är
enda aktiva kommunen. Budskapet vänder
sig till ung som äldre.
-Jag tycker det är viktigt att under februari ordnas aktiviteter för ungdomar utan
alkohol. Det är också viktigt att vi har yngre förebilder som står upp för en alkoholfri
månad.
Som affischnamn i år har vi bland andra Mattias Karlsson från Tåsjön som är
skotercrossförare. Brodde Almer, Café
Saga med slogan, “Bort med ölet fram
med mjölet”. Så har vi Ulrika SundinForsberg, hon som tillsammans med sin
kör vann Körkampen i kommunen.

Rockgruppen Hugo med Henrik Nyman,
Timo Hautamäki, Jonatahn Ivarsson, Johan Karlsson och Tobias Rhodin. Samt
några flickor från gymnasiet, berättar Berit
och tillägger.
-Min förhoppning är också att några av
våra politiker är ute och slår ett slag inför
Vit Februari.
-Livsstilsenheten på Landstinget har
gjort en undersökning om folks uppfattning om en alkoholfri månad. Av de tillfrågade tyckte 90 % att det var viktigt att det
fanns en vit månad, uppger Bertit Holter.
Inför första februari kommer den gröna
lådan att placeras ut. Den skall finnas i
Strömsund, Hoting, Backe, Gäddede och
Hammerdal. I den lägger man sitt formulär
om att hålla en Vit Februari.
Text och bild: Barbro Ericson
Alkoholen är ett av de absolut
största hoten mot vår folkhälsa. Årligen dör tusentals människor och
ungefär 385.000 barn drabbas av
alkoholmissbruk i hemmen.
Enligt fjolårets uppgifter.

t Hugo

de
Rockban
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Champion
Jaktprov i Finland resulterade i vinst.
Alf Elofsson från Strömsund lägger stor
del av både sin tid och energi på de tre
jämthundar han har. Två av de tre är
jaktprovsmeriterade. Fem år gamla
Jämthunden Akke som blev utsedd till
champion i Finland i mitten av december kan även stoltsera med att vara
Svensk champion. Han har även erövrat
fem jaktprovsettor i rad.
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En champion utmärker sig på flera sätt.
Hunden måste för det första vara renrasig,
sen måste den ha vunnit tre förstapris i
jaktprov där älgspårprov och minst en 2:a
på utställning krävs. Akke eller Stugubergets Akke som är det fullständiga namnet
och Alf hade som enda Svenska deltagare
konkurrens från nio andra hundar med
förare, alla från Finland.
Det kostar en hel del att ha tre hundar

och det tar mycket tid. Att åka till
Österbotten i Finland på jaktprov var ingen grej som gjordes över en natt. Flera
månader innan måste hunden vaccineras
mot rabies innan de tar in den innanför
landsgränsen. Och en hel del konditionsträning krävs för att få hunden i bästa
skick. Men eftersom mina hundar är min
hobby och mitt stora intresse så får jag mer
än bara skäll tillbaka. Jag får även många
glädjestunder med hundarna i älgjakten.
Och det ska tilläggas att jag har skjutit en
del genom åren säger Alf. Det är tydligen
ett stående svar när man frågar en jägare.
Akke härstammar från fina anor. Hans
farbror var Sveriges mest meriterade hund
och hette Ackers Doj, känt namn inom
avel och jakt. Hans pappa Ackers Dino var
också av den bättre sorten och även han
var högt meriterad. Mamma Pjasabergets
Flisa var även hon Svensk champion.
Den fem år gamla jämthunden är numera ännu mer attraktiv hos tikarna med
en utnämning som Svensk och Finsk jaktchampion. 2008 tilldelades Alf älghundklubbens guldplakett tack vare Akkes tre
första pris på jaktprov fördelat på två år.
-En hund som är av den kalibern är ofta
eftertraktad för avel. Att han dessutom är
en bra älghund tillför bara mer jaktlycka,
avslutar Alf.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Kunglig förtjänstmedalj
till Ulla Jönsson

Ulla Jönsson Strömsund och Hammarstrand, tilldelades Kunglig förtjänstmedalj i guld vid Civilförsvarsförbundets riksstämma i Stockholm. För nio
år sedan erhöll hon medalj i silver.

Under hösten tilldelades Ulla Jönsson,
vid Civilförsvarsförbundets riksstämma,
Kunglig förtjänstmedalj i guld. Ända sedan början av 1980-talet har hon varit
engagerad i Civilförsvaret. Först var hon
med och bildade Ragunda Civilförsvarsförening där hon blev invald ledamot och
vice ordförande. På våren 1991 kom Ulla
som lärare till gymnasiet i Strömsund och
därmed blev hon engagerad i Civilförsvarsföreningen på orten.
-Eftersom jag bor i Hammarstrand,
så var jag med och drog igång Ragunda
Civilförsvarsförening. När jag kom hit till
Strömsund 1991 började jag hjälpa Axel
Andersson, dåvarande ordförande, med att
utbilda hemskyddsombuden, berättar nuvarande ordförande Ulla Jönsson.
Hon har också varit vice ordförande och
ordförande i distriktsstyrelsen för Civilförsvarsförbundet i Jämtlands län samt
ledamot av förbundsstyrelsen. Varit med
och startat upp en verksamhet inom Civilförsvarsförbundet i en kommun i nordöstra Estland. Dessutom är hon utbildad

instruktör
kurser.

för

Civilförsvarsförbundets

Utbildningar för alla åldrar
Inom Civilförsvarsförbundet finns ett brett
utbud på bra samhällsnyttiga kurser. Utbildningar som passar alla åldersgrupper,
från små barn upp till seniorer är gratis.
-Våra kurser är inriktade på hur man
klarar sig i kriser i samhället. Tillexempel hur man klarar sig utan el, förebygger
olyckor och hur man går till väga om en
olycka inträffar. Vi utbildar också i energifrågor, något som är väldigt omfattande.
Klimatinformation, med speciell inriktning för invandrare. Dessutom har vi barnutbildningar från fyra års ålder.
En stor del av Civilförsvarsföreningens
verksamhet handlar om FRG, Frivilliga
Resurs Grupper. Utbildar resurspersoner
som kan vara en förstärkning i samhället vid en krissituation när kommunens resurser inte räcker till. Strömsunds
civilförsvarsförening har erbjudit sig att
utbilda, men vi har inte fått något svar
från kommunen om man vill ha en resursgrupp. Utbildningen är gratis och det är
lite märkligt om inte kommunen vill ha
extra stöd om en kris skulle inträffa, säger
Ulla Jönsson.
Defibrillator
Ulla Jönsson är mycket engagerad i säkerhetsarbete då det gäller spridning av defibrillatorer. En enkel men livsviktig hjärtstartare som borde finnas på fler ställen än
vad det gör idag.
-Engcon, Vindkraftsparken, Strömsunds kommun och Alanäs byaförening
har köpt en defibrillator, eller hjärtstartare
som de kallas. Den kostar så lite men kan
rädda liv och är enkel att använda. Utbildningen hur den skall användas har Birgitta
Cromberger ansvarat för.
Medlemsantalet i Strömsund är ungefär
100 stycken och flera av dem är invandrarkvinnor. Strömsunds Civilförsvarsförening är en av de mest aktiva i Jämtland.
Men Ulla ser gärna flera intresserade.
-De som vill, kan kontakta mig på telefon 070-655 08 09 så berättar jag om vår
verksamhet, avslutar Ulla Jönsson, som
tilldelats kunglig förtjänstmedalj i guld
för stort engagemang i Civilförsvarsförbundet.
Text och bild: Barbro Ericson
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Framgångar för Strömsunds skytteelever
Hjalmar Strömerskolans skytteelever
nådde stora framgångar under Swedish
Cup i Sävsjö. Sex guld och ett brons blev
medaljskörden. En god start på det nya
året och bäst gick det för Hanna Säker.
Nytt svenskt rekord slog Hanna Säker som
sköt bättre än europarekordet och fick utmärkelsen bästa gevärsskytt. Swedish Cup
i Sävsjö är en internationell tävling. I år
tävlade 531 skyttar i Gevär, Pistol och Running Target. Deltagarna kom från Sverige,
Danmark, Finland, Spanien och Norge.
Många av de tävlande är eller har varit
elever vid Skyttegymnasiet i Strömsund.
Sex guld och ett brons blev den totala
utdelningen till eleverna från skyttegymnasiet.
Hanna Säker imponerade
Junioren Hanna Säker kommer från Ekshärad i Värmland och går på Skyttegymnasiet. Hon stod för tävlingens mest imponerande resultat och satte nytt rekord i
finalen.
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Faktiskt var hennes slutpoäng på 503,9
bättre än det gällande europarekordet, men
det rekordet kan inte slås på Swedish Cup.
Hanna belönades som tävlingens bästa
gevärsskytt.
Hanna är 19 år och går tredje året på
Skyttegymnasiet och kommer att fortsätta
det fjärde läsåret. Frågan till henne blir.
Varför valde du Strömsund?
-Där jag kommer ifrån finns rätt många
som gått här och jag har sett flera duktiga skyttar som gått Skyttegymnasiet i
Strömsund. Här trivs jag väldigt bra, trevliga människor, bra utbildning och riktig
vinter.
Skyttegymnasiet i Strömsund
Skyttegymnasiet är beläget vid Hjalmar
Strömerskolan i Strömsund. Det har funnits sedan 1980. Där går 25-30 skyttar från
hela Sverige och ibland också från Norge.
År 2004 utnämndes Hjalmar Strömerskolan till Årets Riksidrottsgymnasium.
Text och bild: Barbro Ericson

Hanna Säker stod för tävlingens mest
imponerande resultat.

Folkes Bil levererar FIAT till Posten
Ett centralt avtal har träffats mellan
Posten och FIAT. Ett avtal som innebär
att Postens samtliga Renault-bilar kommer bytas ut. Från Folkes Bil i Strömsund har de två första av toalt 25 bilar
levererats.
Folkes Bil är den enda auktoriserade FIATfirman i Jämtland och Härjedalen som får
leverera postens bilar. Det rör sig om ett
25-tal bilar som skall levereras till Posten
i Strömsund.
-Nu har vi två FIAT-bilar klara som levereras till Posten under vecka tre. Totalt
rör det sig om ungefär 25 bilar till Posten
i Strömsund. När bilarna kommer hit från
Malmö utför vi en typ av leveransservice
innan de går ut till kunden. All service
och kontakt med Posten kommer att skötas härifrån, berättar Einar Roos ägare av
Folkes Bil.
Tillför jobb
Att Postens bilar levereras från Folkes Bil,
betyder extra jobb som tryggar sysselsättningen på firman.
-För våran del tryggar det verkstadsbiten. Nu håller jag också på att kolla med
andra delar av länet så de också lägger ut
servicebiten på oss, berättar Einar Roos på
Folkes Bil.
Samtliga postbilar kommer nu att bytas
ut, till FIAT från tidigare Renault. Det är en
landsomfattande upphandling som också
kom Strömsund till godo.

Servicemarknadschef Tomas Ericson och
säljchef Fredrik Roos.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson
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En minnesvärd Julkonsert
Det var en stämningsfylld afton när
Bystämman Gospel med Sindy Peters
och pianisten Daniel Stenbaeck bjöd
på julkonsert i Hammerdals kyrka.
Bystämmans sista framträdande.
Vilken fantastisk stämning det blev i kyrkan när Sindy Peters fick folket med sig
i Gospelns härliga rytmer. Hon fick hela
församlingen att sjunga med och fick
också de flesta att gunga loss till sången,
med ackompanjemang av pianisten Daniel
Stenbaeck.
Av körmedlemmar framfördes solosång
av Johanna Ehnberg, Monica Dahlén samt
Ida Östlund till eget pianoackompanjemang.
Samtidigt med kvällens budskap om sång
och glädje fanns ett inslag av vemod och
tårfyllda ögon. Det var nämligen Bystäm-
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man Gospels sista framträdande. Efter flera
år upphör kören och det gick naturligtvis
inte omärkt förbi.
Körledare Maria Boberg framförde ett
tack till kören och till publiken som troget
stöttat dem genom åren. Det var stående
ovationer, vilket ledde till ett välkommet
extranummer.
Johanna Ehnberg avslutade konserten
i Hammerdals kyrka med sången Total
Praise.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson

Vi firar
1 års jubileum
À la carte erbjudande
(Gäller fredagar, lördagar och
söndagar under februari månad.)

Förrätt:
Gravad lax med hovmästarsås

Varmrätt:
Tournedou med kantarellsås

195:Pizza erbjudande
(Gäller mellan 27/1 - 7/2.)
Vid avhämtning av pizza ingår
sallad och läsk.

Tel 0670-134 70
Strömsvägen 53, 833 33 Strömsund
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”Stigge” satsar hårt på Service
-Nu tänker jag satsa på något som har
efterfrågats länge. En Mekonomen
bilverkstad. Det blir den fösta häromkring, säger en entusiastisk Stigge, Stig
Gunnar Ingridsson, Tullingsås utanför
Strömsund.
Under februari kommer Stigge att slå upp
portarna till den nya Mekopartner verkstaden genom Mekonomen på gården i
Tullingsås, men det blir också lite mera än
enbart service.
-För nio år sedan startade jag firman
Stigges Gräv, men nu blir tyngdpunkten på
bilservice. Jag har jobbat 14 år på Berners.
Då jag slutade där utbildade jag mig till
grävmaskinist. Jag köpte en grävare och
startade eget. Eftersom det är många som
varit på mig att jag borde starta bilverkstad,
insåg jag att det finns efterfrågan. Den nya
verkstan har jag byggt själv tillsammans
med Mattias Nilsson som är anställd hos
mig. Här skall vi ta emot personbilar och
lätta lastbilar för både service och reparation.
Mekonomen stor i Sverige
I de nya verkstadslokalerna kommer Stigge

och Mattias att ta emot alla bilmärken för
test och service.
Här finns mycket specialutrustning. En
speciell lyft för besiktning av bilar. Datorer
som klarar läsa av alla bilmärken. En bromsprovare finns redan och eventuellt kommer en fyrhjulsinställning under våren.
-Jag har faktiskt investerat rätt hårt.
Datautrustningen för avläsning är köpt
genom Mekonomen. Bromsprovaren och
speciallyften är från en bilprovning i Katrineholm. Jag kan nästan garantera att de
som varit här på service och test före en
bilbesiktning får igenom bilen utan anmärkning.
I lokalerna finns förutom personalutrymme, ett litet trevligt rum på loftet
där kunderna kan koppla av med en kopp
kaffe. Där finns en skön skinnsoffa och
bord, en nyinköpt kaffeautomat samt en
TV. Trevligt värre.
-Jag vill ha det rent och snyggt och
lite hemtrevligt, då känner kunderna sig
välkomna, avslutar ”Stigge” Ingridsson,
med nya företaget Stigges i Tullingsås.
Text och bild: Barbro Ericson

Fr. v Mattias Nilsson och Stigge Ingridsson
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PN TEK köper fastigheten Granngården
Marie Eriksson, Peter Nordström och Tore Martinsson.
För drygt tjugo år sedan startade Peter
Nordström Tullingsås, PN TEK med
VVS. Så kom han in på fastighetsbranschen där han blir allt större.
Det senaste tillskottet inom fastighetsbranschen är köpet av fastigheten Granngården
i Strömsund. Den affären blev klar vid
årsskiftet. Peter Nordström har mer och
mer gått över till fastigheter, något han
trivs med.
-Jag tycker det går bra att ha hyresfastigheter. Det är bra folk som hyr och
aldrig något trassel.
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De som en gång flyttar in i en lägenhet vill
inte flytta ut i första taget. Nu har jag bara
en etta ledig.
För ett år sedan hörde jag ryktesvägen
att fastigheten Granngården skulle säljas.
Jag ringde ägaren, Lantmännen och frågade om det var på gång. I så fall var jag
intresserad. Men då var det inte aktuellt.
Så hörde de av sig under förjulsvintern och
vid årsskiftet blev det affär. Fastigheten
rymmer Granngårdens butik samt en verkstadsdel som MK Smé har hyrt tidigare,
berättar Peter Nordström.

Nöjda hyresgäster
Marie Eriksson och Tore Martinsson som
driver butiken Granngården är helnöjda
med att Peter har tagit över. Och på frågan
hur det känns, kommer ett snabbt svar:
-Bra! Skönt att ha en hyresvärd på orten. Tidigare fanns ägaren i Enköping och
vi fick klara oss på egen hand. Vi känner ju
Peter sedan tidigare, så det är hur bra som
helst, säger Marie och Tore samstämt.
Verkstadslokalerna i Granngården kommer inte att hyras ut, de kommer Peter att
behålla för egen verksamhet.
-Nu får jag en bra verkstad med personalmatsal, dusch och toaletter. Jag får också
plats med alla grejor som just nu ligger lite
var stans.
Själv har Peter fullt jobb med maskinparken men sköter ändå allt det administrativa, förutom hyrorna.
-Fastighetsägareföreningen sköter hyrorna, men allt annat administrativt sköter
jag själv. Nu känns det som man skulle behöva lite hjälp, erkänner Peter Nordström.
Under högsäsong har PN TEK tre grävare igång och tio anställda. Och största
uppdragsgivaren är Jämtlands Värme. I
och med köpet av fastigheten Granngården
har Peter totalt fem fastigheter, fördelade
på affärs- och verkstadslokal samt hyresfastigheter med 38 lägenheter.
Text och bild: Barbro Ericson

Nyöppnad salong - Hårtrend i Strömsund
I början av februari öppnar Johanna Ottosson salong Hårtrend på
Vattudalstorget i Strömsund. Hon
är den yngsta frisören i samhället
som öppnar eget.
I den nyrenoverade lokalen i Simonsons huset håller Johanna Ottosson på
att komma i ordning med den nya salongen Hårtrend. Ljusa fräscha lokaler
som ligger centralt vid Vattudalstorget.
Hon tycker det känns som en spännande utmaning att starta eget.
-Jag har gått utbilning på Frisörcentrum i Falun där jag avlagt Gesällprov.
Under ett och ett halvt år har jag jobbat som frisör och under den tiden hyrt
en stol hos Marja på Klippcenter. Det
skall bli roligt att ha egen salong och
just att den ligger så centralt.
Att det öppnas ännu en salong i
Strömsund tycker inte Johanna alls är
fel.
-Vi klarar oss tack vare att många av
våra kunder kommer utifrån byarna.

Hårmodet håller i sig
Att frisyrer och färger varierar, så har
det varit i alla tider, och så förblir det.
Permanenter tillhör inte bara tanter
utan det är också modernt hos ungdomar att ha lite extra svall i håret. Och så
är det mycket färgningar som utförs.
-Det finns nästan inte en enda vuxen
som inte har färgat hår.
Salongen kommer att hålla kvällsöppet, något som kunderna är tacksamma
över.
-Ofta vill kunderna ha en tid tidigt
på morron eller sent på kvällen. Därför
skall jag hålla kvällsöppet vissa kvällar samt ha drop in i mån av tid. Dessutom kommer jag att ha ett brett sortiment av hårprodukter och mycket för
de yngre. Produkterna är av lite andra
märken än vad andra har. Dessutom
kommer jag sälja nagellack.
-Det här känns riktigt roligt, också
därför att jag är den yngsta frisören på
byn, avslutar Johanna Ottosson med
salongen Hårtrend.
Text och bild: Barbro Ericson
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Ny satsning skapar
arbetstillfälle i Strömsund
Marlene Stenehäll trodde att hon skulle
bli arbetslös i januari. Men Visitkort´s
nya satsning som återförsäljare för
Ice.net blev hennes räddning.
Marlene är det senaste tillskottet hos Visitkort.se i Strömsund som under hösten
2009 blev återförsäljare för Ice.net. Det
mobila bredbandet som har bäst täckning i
Sverige. Marlene är anställd för uppgiften
som kundansvarig.
-Den här anställningen innebär trygghet
för mig. Och produkten vi är återförsäljare
för innebär att kunden har större chanser
att ta sig ut på nätet oavsett var de befinner
sig i Sverige, säger Marlene.
Det är henne man vänder sig till när man
behöver ett mobilt bredband som fungerar
även om du bor avsides. Modemet går på
det gamla NMT 450 nätet. Nätet täcker
90 % av Sveriges yta. Ingen annan operatör når så stora ytor.
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Vilka tecknar Ice.net mobilt bredband?
-Många av våra kunder bor avsides och
har för dålig täckning med andra operatörer av mobilt bredband. Ice.net fungerar
till och med i skogen. För övrigt så är det
flera långtradarchaufförer som vänt sig
till oss och vill ha en operatör som klarar täckning av mera avsides områden.
Länsstyrelsen och polisen använder
Ice.net av samma anledning. Inom kort
kommer även vi att erbjuda dessa bredbandstjänster på rikstäckande nivå. Med
förhoppningen att hela Sverige blir vår
marknad, avslutar Marlene Stenehäll.
Text och bild: Cathrine Ericson

Thailändskt i Strömsund
Chang heter nya restaurangen i Strömsund. Tidigare känd som Lilla krogen.
Jariya gick från arbetslöshet till att
driva egen restaurang med Thailändskt
på menyn.
Restaurangen ägs av Jariya Nuakaew som
kom till Sverige och Strömsund 2005.
Hennes man Jan-Ivar Engström som tidigare jobbade på Hallvikens radio bistår
numera sin fru i restaurangen. Tidigare
ägaren Kenneth Norrman sålde restaurangen och i början av januari stod Jariya
som ny ägare. Hon har sedan flytten till
Sverige läst SFI, svenska för invandrare på
Hjalmar Strömerskolan i Strömsund, haft
praktik på ICA Simonsons och Engcon.
Men Strömsunds företagare och kommun

har inte kunnat erbjuda henne en anställning då det är stor brist på jobb. Hon tog
därför saken i egna händer och bestämde
sig för att starta eget. När förra ägaren av
Lilla krogen skulle sälja såg Jariya sin
chans till jobb och hon skulle nu bli sin
egen chef. Att driva eget blir en utmaning
men matlagning är något som hon sysslat med i många år. Chang hade premiär
måndag 11 januari med Thailändsk buffé
på menyn. Något som blev mycket uppskattat hos gästerna. Jariya och Jan-Ivar
ser ljust på framtiden nu när båda har sysselsättning och tror att det finns en stor
chans att kunna smörja kråset på besökande gäster då Thailändsk mat är eftertraktat i Strömsund.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Proffstränare från Hammerdal
Det är fredag förmiddag och Jan Olov Johansson Hammerdal är på väg till V65 En av hästarna heter ”Livet är en strid”,
på Bergsåker. Men först hinner han ut på några träningsrundor med andra hästar. med den och ytterligare en häst vann han
två lopp för en vecka sedan vid ”Dagens
Till sin hjälp har han frun Malena.
Rätt” på travbanan i Östersund. Jan Olov
är en proffstränare och kusk som hästfolket
gärna vill anlita.
-De som har hästar på trav är ofta företag
eller så är det flera ägare av en häst. Så kallad andelshäst som blivit mer och mer populärt. Ägarna är givetvis intresserade och
kommer ofta till tävlingarna för att följa sin
egen häst. Även om de har långa resor.
-Hästen jag skall ut med nu på en kortare tur är ett Nordsvenskt kallblod och nybliven vallack. Han var så yster innan ingreppet att vi får hoppas han lugnar ner sig
nu. De Nordsvenska kallbloden får starta
först vid tre års ålder men varmbloden får
börja vara med som tvååringar.

Malena och Jan Olov Johansson välkomnar nya hästägare.
Klockan är tio på förmiddagen, det är ungefär minus 15 grader och in till stallet
kommer Jan Olov Johansson med en av
hästarna som varit ute på en träningsrunda. Frosten har bitit sig fast ordentligt och
det är kallt om händerna. Nu går han in i
bostaden för att byta vantar och så är det
dags att ta ut nästa häst. Frun Malena har
full sysselsättning i stallet med att packa
seldon och annat inför resan till Bergsåker och V65-tävlingen i kväll. Jan Olov är
proffstränare och en mycket duktig kusk.
Det har jag tagit reda på av grannen Gunnar Glantz, tidigare ägare av travhästar.
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I hagen och stallet finns totalt 13 hästar,
varav fem egna. De kräver oerhört mycket
arbete för att platsa i stora tävlingssammanhang. Jan Olov berättar:
-Vi har både egna och andras hästar
som vi sköter. De kräver en hel del arbete
och förutom den vanliga skötseln skall de
givetvis ut på en daglig travrunda. Varje
träningspass tar ungefär tre kvart.
Framgångsrika hästar
I kväll är det dags igen att tävla. Det blir
V65 på Bergsåker och där startar Jan Olov
med två hästar och kör två lopp.

Skickligt hästfolk
Jan Olov kommer från Hammerdal, träffade Malena i Halmstad på gården där de
båda jobbade med hästar.
-Vi kom tillbaka till Hammerdal och tog
över mina farföräldrars gård. För tio år sedan började vi med travträning i egen regi.
Tidigare hade vi båda bara jobbat åt andra
tränare. Både jag och Malena tycker om att
jobba med hästar, även om det blir många
sena kvällar när vi är ute på tävlingar. Men
det viktigaste är att man är intresserad och
har en bra häst, framhåller proffstränaren
och kusken Jan Olov Johansson.
Text och bild: Barbro Ericson

Posten stänger Företagscenter
När samtliga Företagscenter successivt
kommer att försvinna, drabbas också Posten i Strömsund och dess personal. Idag
finns inga klara uppgifter om vad som skall
hända. Vid vår kontakt med Presstjänst i
Stockholm, finns bara allmän information,
ingen kan ge ett svar vad som kommer att
ske med personalen. Hanna Berggren är
informationsansvarig och hon uppger följande:
-Postens företagskunder med affärsrelaterade besök har kraftigt minskat under
de senaste åren. Många företag väljer idag
att sköta sina affärer via Internet. Idag utför ungefär 250.000 företag sina postärenden hos postombud. Vid en undersökning
visar det att företagen är mycket nöjda
med den service och tillgänglighet som
postombuden erbjuder.
Under de närmaste tre åren kommer
Posten att stänga samtliga Företagscenter i landet. Den tjänsten kommer
att läggas över till postombud. Därmed
utlovas bättre tillgänglighet och bra service.

Därför förenklar vi för våra företagskunder samtidigt som vi kan ge fortsatt
god service genom våra rikstäckande postombud.
Överflyttningen från Företagscenter
till postombud innebär en minskning med
totalt 585 tjänster i hela landet fram till år
2013. Vad som händer vid Postkontoret i
exempelvis Strömsund kan Berggren inte
uttala sig om, men tillägger:
-Berörd personal kommer i god tid att
få information om förändringarna på sin
arbetsplats. Posten har lång erfarenhet och
väl fungerande rutiner för att kunna genomföra omställningar på ett ansvarsfullt sätt.
Text och bild: Barbro Ericson

Posten måste anpassa
-Den digitala revolutionen har i grunden
ändrat såväl företag som privatpersoners
sätt att kommunicera och göra affärer. Och
Posten måste precis som alla andra företag
anpassa och utveckla verksamheten efter
våra kunders vanor.
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KC Närservice -ny ägare av Jobbresurs
Jobbresurs som under sex månader har
producerats och getts ut av tidningen
Affärsnytt Norr byter ägare från och
med 1 februari i år. Thomas Östensson, ägare av Visitkort.se och Affärsnytt Norr, överlåter sin produkt till KC
Närservice som i framtiden kommer ge
ut Jobbresurs.

Frank är samordnare, ser fram emot projektet som ska leda till att öka kontaktytan
mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ett
flertal arbetssökande har med hjälp av Jobbresurs tidigare lyckats nå ut till företagare
med sin presentation. I flera fall har jobbannonser i Jobbresurs resulterat i både
praktik och även arbetstillfällen.
Thomas Östensson ser mycket ljust på
Jobbresurs framtid och tycker det är roligt
att det blir en fortsatt utdelning av bladet:
-Jag lovade att ge ut Jobbresurs under

sex månaders tid för att dra mitt strå till
stacken och hjälpa arbetssökanden öka
chansen till ett jobb. Att KC Närservice
nu tar över gör att produkten kan fortsätta
hjälpa fler till sysselsättning. Nu önskar jag
dem lycka till.
-KC Närservice tackar för förtroendet
och vi ska göra vårt bästa för att leva upp
till förväntningarna, avslutar Sven-Erik
Frank.
Text och bild: Cathrine Ericson

Bladet har tidigare finansierats av ett antal
företag runt om i Strömsunds kommun.
Dessa har ställt upp med ekonomiska medel för det omtyckta bladets framtida existens. Detta har gjorts för att bekosta framställning och produktion och därmed har
arbetssökanden kunnat annonsera gratis.
Två till tre personer kommer att få sysselsättning tack vare Jobbresurs. I deras
arbetsuppgifter ingår att ta kontakt med
arbetssökanden och utforma en personlig
jobbannons som sedan publiceras i Jobbresurs och skickas ut till de cirka 800
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En färgstark spelman
Brynje Wikström i Strömsund är tredje
generationen som jobbar som målare.
Men därutöver har han musiken, som
ger inspiration och avkoppling.
Det är lördageftermiddag och från källarvåningen hemma hos Brynje Wikström
på Lagmansgatan i Strömsund strömmar
skön musik. En blandning av Blues och
Rock med underbara hits av Jimi Henrix
och Eric Clapton men också egna kompositioner. Visst kan man säga att det här är
riktig krogmusik. Musik som får folk att
ryckas med, både i takt och ton. Bandet
består av Brynje Wikström gitarr, Göran
Backlund bas och Nicklas Rongefors
trummor. Brynje berättar lite om hans stora
fritidsintresse.
-Jag har alltid varit intresserad av musik
men ser mig inte som en musiker, däremot
som en spelman.
Målare i generationer
Så kommer vi över till den färgstarka
vardagen. Inte den grå vardagen, som man
brukar säga. Brynje är som sagt den tredje
generationen som målar. Han började 1978
att jobba som anställd men tankarna fanns
hela tiden där att en dag bli sin egen.
-Det gick ju några år innan jag gjorde
verklighet av mina drömmar. 2005 kom jag
till skott och startade företaget Wikströms
Måleri. När jag blev min egen kunde jag
lägga upp jobben som jag ville.
Hade jag fortsatt att vara anställd hos ett
större företag har det varit jobb på hemmaplan sju till åtta månader på året. Däremellan har det blivit jobb på andra ställen.
Jag jobbar ensam och har ingen anställd i
företaget, berättar Brynje och tillägger.
-Målarjobbet är egentligen väldigt speciellt. Det är ett hantverk med pensel och
roller och man har samma sorts verktyg
idag som man hade för 50 år sedan. Slipmaskinerna har ju tillkommit, men annars

Fr. v. Göran Backlund, Nicklas Rongefors
och Brynje Wikström.
er som torkar på två timmar och dessutom
utan giftiga tillsatser. Som man tror i alla
fall, säger Brynje Wikström och skrattar.
-Jag trivs med det jag håller på med och
jobb saknas inte på hemmaplan så det känns väldigt bra.
Ja mycket förändras, men det anrika yrket målare, kommer med säkerhet att alltid
finnas kvar.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson
Brynje Wikström en målare i tredje generationen.
är allt sig likt. Färgerna däremot är ju helt
andra.
Giftiga lösningsmedel
-När min farfar var målare blandade de
själva färgen som innehöll linolja. Den var
miljövänlig och skonsam att arbeta med.
Så kom det revolutionerande lösningsmedlet som gjorde att färgen torkade snabbare,
men som absolut inte var hälsosam. 1979
försvann lösningsmedlet. Idag har vi färg-
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