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Under vår, sommar och höst går våra storbildsprintrar mer än någonsin. De få jobba
även under vintern men då printas främst
roll ups och affischer. Under sommaren
är det banderoller som gäller. Vi levererar
dagligen banderoller i fyrfärg till företag
över hela landet. Mässor, marknader , cafe,
och bilhandlare – alla behöver banderoller
för tillfälliga kampanjer och budskap.

Illustration: Alexander Lindahl Strömsund

Välkommen till vårt tredje nummer av
Affärsnytt Norr. Vi fortsätter vår framgång
och tackar för all positiv respons. Mitt i semestertider landar detta nummer i din hand
och vi hoppas du får en trevlig semesterläsning tillsammans med oss. Många företag hör av sig och undrar hur man kommer
med i tidningen. För maximalt läsvärde tar
vi in artiklar från olika branscher och orter
i vårt utgivningsområde i varje nummer. Vi
kan tyvärr inte ta in alla som önskar men
jobbar på att skapa en så spännande tidning
som möjligt. Du kan alltid köpa annonsplats för att garantera din publicering. Att
medverka med artikel i Affärsnytt är annars gratis.

Mycket nöje med detta nummer av ett
rykande färskt Affärsnytt Norr.
Fortsatt trevlig sommar!

Thomas Östensson

I detta nummer har vi börjat ta in annonsörer
och det fortsätter vi med under hösten. Du
finner vår annonsplan och prislista på detta
nummers sista sida. Nytt för detta nummer
är även våra radannonser. Vi är ensam om
radannons för företag. Erfarenhet visar att
man tar sig tid och läser radannonser lika
bra som större annonser.
I förra numret lovade vi att lära ut mer
kring sökmotormarknadsföring. Av platsbrist tvingas vi flytta det inslaget till ett
senare nummer av Affärsnytt Norr.

Barbro Ericson
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Fö´kroken ett lockbete
Det är storfisket och tystnaden som
säljer idag. Till Gunilla och Bo Schröder
i Sörviken Hammerdal kommer folk av
alla nationaliteter. Där finner de den
gemensamma nämnaren, spänning och
frihet.

Salt sill till gorme-folket
Schröders gård ligger inbäddad i lummig
sommargrönska bara några hundra meter
från Sörvikssjön. Gästerna trivs som fisken
i vattnet. Det är under största tystnad de
fyra båtlagen styr ut från land. Det är dags
för lagtävling, ett lag av svenskar, belgare

och tyskar. Gästerna vet att här i
sjön har en öring på 9,2 kilo fångats, så spänningen är total. Men
all fisk är välkommen. Inte minst
gädda som de anser är en delikatess. Efter några timmars fiske ska
de samlas i det stora vindskyddet
för en riktig ”gourmet -middag”.
-Ja, det är helt sanslöst. De skall
absolut ha stekt salt sill, potatis
och en öl. Det är det bästa dom vet
och det skall vara likadant varje
år. Samma med rökt nyfångad
fisk som dom själva
dragit upp, berättar
Anders Ångström tampas med storgäddan
Bo.
Spinner vidare
För den äkta sportfiskaren är Harr-Lax
spinnaren inte något
nytt. En spinnare
som Bo Schröder
har tillverkat sedan
1997. Och som han
själv anser skall
finnas med som ett
vapen i fiskeväskan
för den fungerar när
allt annat sviker.
-Det var genom
spinnaren som den första kontakten knöts
med Nordplåt. Stefan Bergvall hade köpt
ett antal spinnare för att ge till några underleverantörer. Efter ett tag kom önskemål att jag skulle ordna några dagars fiske
med uppehälle. Så blev det och nu är de
här för femte året i rad, säger Schröder.
För att få gästerna ännu mera på spinn, så
får de själva komponera och göra en egen
spinnare. Den används när de fiskar och

Bild: Privat

Stressade storstadsdirektörer från världens
skilda håll kommer till Sörviken för att
uppleva ett spännande fiske. Men den
avstressande miljön är inte mindre värt.
Det är bara graden av reaktion som varierar. Nu är ett gäng svenska och utländska
företagare samlade för femte året i rad. Nu
är storfiske på gång och gäddan lurar i vassen.
-Dom här killarna kom hit första gången
genom en inbjudan från Nordplåt, Stefan
Bergvall i Strömsund. Han hade affärskontakter och ville bjuda till något som han
visste skulle bli uppskattat. Något enkelt.
Nu skulle de få uppleva livskvalitet, utan
krav, utan mobil och framför allt utan allt
oväsen, berättar Bo Schröder, som skrattande tillägger.
-Folk som kommer från storstäderna,
främst Tyskland, är så ovana vid tystnaden
att de får huvudvärk. Men det brukar lätta
när de kommer ut i båt och börjar dra upp
fisk, säger han.
Fisket i Sörviken är bra och variationsrikt. Här finns öring, harr, sik, abborre och
gädda.

Håkan Östlund med nyfångad öring

givetvis blir det jubelrop när första fisken
dras upp.
Timmarna rusar iväg och nu nalkas natt.
Den ljusa sommarnatten upplevs som väldigt speciell. Tystnaden är total, det enda
som hörs är vattnet som slår förbordsamt
mot båten. De försiktiga årtagen ekar lite
svagt mellan berg och sjö. Detta kallas
livskvalitet.

Osannolikhetsmaximerad!
Det är inte det gedigna hantverket som gjort Harr-Lax spinnaren
berömd och långlivad. Inte heller att det är en genuin norrländsk
produkt eller att den finns i flera skedvarianter. Nej, det som gjort
Harr-Lax spinnaren älskad är enklare än så. Den är helt enkelt osannolikt bra. Du får fisken.

Ring 0644-610 32 för information
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Statusen stiger på Hjalmar Strömer
Hjalmar Strömerskolan i Strömsund
får nu examinera diplomerade gymnasieekonomer. Därmed har statusen
för skolan ytterligare höjts.
Det är med stolthet rektor Karin Holmquist
berättar det senaste nytt inom Hjalmar
Strömerskolan.
-Vi höjer nu kvalitén på ekonomiutbildningen. En diplomerad gymnasieekonom är
både anställningsbar och antagningsbar till
universitet och högskolor, berättar Holmquist och fortsätter.
-Utbildningen ska motsvara näringslivets krav och samarbete med företag borgar för att kvalitén säkerställs. Ett utomstående certifieringsorgan följer upp och
kontrollerar vår verksamhet, framhåller
hon.
Övergripande perspektiv
Det är viktigt att en diplomerad gymnasieekonom kan koppla ihop teori och
verklighet. Att de förstår helheter och sammanhang. Certifieringsorganet har defini-

erat en mängd perspektiv som skall genomsyra utbildningen i skolan.
-Ja, bland annat entreprenörskap, etik,
genus, miljö och naturvetenskap. I samarbete med företagen får eleverna möjlighet att koppla ihop vad de lärt med hur
det fungerar i verkligheten, säger Karin
Holmquist.
Hjalmar Strömerskolan erbjuder en fördjupad ekonomiutbildning i samarbete
med lokala företag. Men eleverna kan fortfarande välja om de vill examineras eller
inte, för den traditionella ekonomiutbildningen finns kvar.
Krav på eleven
En diplomerad gymnasieekonom skall
framför allt ha följande kompetenser:
-Affärskompetens. Kunna hantera fakturering och redovisning samt erfarenhet
av marknadsföring och olika ekonomisystem.
-Digital kompetens. Visa goda kunskaper
i Officepaketet eller motsvarande samt

erfarenhet av tex lönesystem.
-Språklig och kommunikativ kompetens. Muntlig och skriftlig ekonomisk
presentation med digitala hjälpmedel på
svenska och engelska.
-Social kompetens. Kunna fungera väl
i grupp, serviceminded, vilja lära om och
lära nytt.
Entreprenörsandan hos ungdomar uppmuntras liksom internationella kontakter.
Varför denna satsning, Karin Holmquist?

-Utbildningen ger eleverna en bra yrkesutbildning och behörighet att studera vidare.
Gymnasieekonomerna kan söka flera av de
ekonomiarbeten som annonseras och de
har goda möjligheter att utvecklas genom
internutbildning i företag. Ökad kvalité på
utbildningen och större valmöjligheter för
ungdomarna, förklarar Holmquist och tillägger.
-Det blir större möjlighet för företag att
hitta kompetens i närområdet och en ökad
möjlighet för ungdomar att bo kvar, framhåller hon.

Linnea representerar Jämtland
Linnea Forsberg från Strömsund har
utsetts som representant från Jämtlands
län i det nationella evenemanget UNG
Entreprenörsvecka 2007.
Under fem dagar i juni fick Linnea Forsberg delta i UNG Entreprenörsvecka i
Örebro. Hon blev nominerad av stiftelsen
Företagsam i Strömsund och utsedd representant för Jämtlands län. UNG Entreprenörsvecka är ett årligen återkommande
nationellt evenemang. Riktat till 225 av
Sveriges främsta unga entreprenörer i åldern 18-20 år. Det blev en rik upplevelse
för Linnea som känner det här som en bra
början.
-Det är verkligen roligt att jag blev nominerad och tilldelad stipendiet. Och givetvis
är jag väldigt tacksam. Jag var förväntansfull inför resan och den gav mig verkligen
mersmak. Vi fick en bra utbildning och
knöt många nya kontakter som gav goda
idéer, framhåller en glad Linnea.
Alldeles nyss har hon avslutat sitt
andra år på gymnasiet i Strömsund
där hon läser Samhälle med Företagsinriktning. En ambitiös tjej med
högt satta mål och goda studieresultat.

-Vi var tre tjejer i grupp som konstruerade och tillverkade en kokbokshållare.
Den placeras på väggen där man vill och
när den inte används fälls den ihop med ett
enkelt handgrepp, berättar hon.
ALMI stipendiet
Pia Edblad, ALMI Företagsparner Jämtland AB överlämnade stipendiet till Linnea Forsberg i samband med en lunch
inför avresan till Örebro. Hon berättar om
stipendiet.
-Varje deltagare väljs ut genom personligt brev och intervju utifrån de specifika
egenskaper hon eller han har. Alla som
deltar ser sig själva som entreprenörer och
framtida företagsledare. Evenemanget utgör ett forum för dessa att mötas, inspireras, utbildas och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Varje enskild plats är
värd 14.000 kronor, uppger Edblad.
UNG Entreprenörsvecka, där tävlar ambitiösa ungdomar i affärssimulering. Nätverka, utbildas och inspireras till entreprenörskap och företagande.
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Glesbygden drabbas hårt av Statoils beslut

Under hösten drabbas Strömsund och
Hoting när Statoilstationerna övergår
till automatiska tankställen. Servicen
försvinner när ekonomin styr.
Marie Modin har jobbat 24 år på Statoilstationen i Hoting och hon är olycklig över
Statoils beslut. Jobben försvinner och orten
tappar den så betydelsefulla servicen.
-Jag tycker det känns konstigt att övergå
till obemannad station nu när vi fått Europaväg med flera trafikanter. Här har Vägverket byggt en stor uppställningsplats för
långtradare med toaletter och dusch. Vi
förlorar något betydelsefullt och allt känns

så oövertänkt, anser Modin.
Stationschef Harry Jonsson i Hoting anser att det här är inte bra för
bygden.
-Vi har byggt upp en god servicebutik med ett brett sortiment.
Ja det är nästan som en liten lanthandel. Klagat har vi aldrig gjort,
vi har klarat oss själva. En sån
här liten ort behöver ha en fullservicestation. Det fyller en social
funktion. Hit kommer långtradarchaffisar för att köpa snabbmat
och annat de behöver. Tidigt på
morgonen är de här för en fika.
Uppställningsplatsen har de här
utanför, berättar Jonsson.
Han uppger att det finns ingen
ekonomi att bara sälja bensin. Hela
80 % är skatt. Utan det är det andra
vi säljer som genererar vinst.
-Jag har uppnått pensionsåldern
nu och slutar till hösten men det känns
dystert, framhåller Harry Jonsson.
Fastigheten byggdes 1990 och ägs av
Ivars Bil men Statoil har besittningsrätt.
Den första oktober stängs butiken och stationen blir obemannad. Sex personer får
lämna sina jobb.
Försöker påverka
Övergången till automatstation i Strömsund sker den första september och innehavaren Camilla Sivertsson är helt
bestört.
-Jag är gråtfärdig. Vi visste inte ett dyft

förrän i mitten av juni då Statoil kom med
beslutet. Allt kom som en chock. Nu kommer jag att träffa dem och då får vi se om
det finns en möjlighet till lösning. Men det
är nog kört. De är för stora för att ta någon
hänsyn till glesbygden. Jag har drivit det
här stället i fem år. Det är fruktansvärt att
tänka sig att ljuset släcks den första september. Här har varit en samlingspunkt.
Jag har erbjudit mig att fortsätta bara jag
får köpa fastigheten som Statoil äger. Men
det blev nej. Och varför vet jag inte, berättar Camilla Sivertsson.
Fyra ordinarie samt några extra personal
mister jobben i Strömsund.
Statoils kommentar
Magnus Wikudd, regionschef för norra regionen förklarar besluten.
-Det finns inte marknadsmässiga
förutsättningar att driva bemannade stationer i Strömsund och Hoting. Vi vill kunna
fortsätta leverera drivmedel till konkurrenskraftiga priser. Anledningen till att
vi bygger om till automater är att de bemannade stationerna i berörda orter inte är
långsiktigt lönsamma. Både i Strömsund
och Hoting hade stationsföreståndarna
sagt upp sina avtal och då började vi titta över läget. Att sälja byggnaden, som i
Strömsund, var vid tillfället inte intressant
med olika anledningar. Och är heller inte
lika enkelt som att sälja ett vanligt hus. Här
finns speciella regler, uppger Wikudd.
Så här är läget i början av Juli, när artikeln skrivs.

RADANNONSER RADANNONSER RADANNONSER RADANNONSER RADANNONSER RADANNONSER RADANNONSER RADANNONSER
Dammsugarpåsar Billigt
Enkelt Och Fraktfritt

Stiga Ready -06

Profilkläder med din logo

Skall du bygga nytt?

Front monterat klippaggregat
13 hkr
Motor&Marintjänst
0670-300 50

Vi ordnar tryck på kläder.
Sponsrar Du föreningar?
Vi ordnar tryck på kläderna!
Team Sportia 0670-101 24

Kantelement, isolering,
armering och golvvärme.
Allt i en leverans.
AC Cellplast. 0942-477 30

Dålig kyla i bilen?

Fastighet och städservice

EU Moped tws-sport -07

Bokföring & Redovisning

Jag reparerar och servar Din
bils aircondition. Alla bilmodeller. Stornäsuddens VA
070-518 50 75 Bengt

All form av städning utföres.
Flytt- kontor & vanlig hemstädning.
Kontakta van Kooten Järvsand
0670-220 01 070-234 56 30

2-Takt. 45-kph.
12.900:Motor & Marintjänst
0670-300 50

Jag åtar mig bokföring och
redovisning till humana priser.
Även eftersläp och bokslut.
R1 Ekonomi 0670-61 52 20

Sponsra Robin Bryntesson

Holgerssons Plåt
Gäddede

Vår U-23 världsmästare på skidor
från Rossön. BG 981-1472
Ange “Skipool Robin Rossön
Cl.nr.8147-1 Konto 903143593-7”

Nu har vi extrapris på koskit!
Lämna Din bokföring till oss för

Utför alla slag av byggnadsplåtslageri.
0672-105 90

Nu har vi extrapris på koskit!
Lämna Din bokföring till oss för

Dammsugarpåsar alla märken
Slangar, Munstycken, filter
www.dammsugarkungen.se
0671-221 22

vi extrapris på koskit!
BOKA RADANNONS Nu
VIAharHEMSIDAN
Lämna Din bokföring till oss för
snabb och effektiv hantering. Vi åtar
ENDAST 300:Cykel säljes med trasig framgaffel
Ring Monika 070-12312312332421
WWW.VISITKORT.SE/RADANNONS

Nu har vi extrapris på koskit!
Lämna Din bokföring till oss för
snabb och effektiv hantering. Vi åtar
Cykel säljes med trasig framgaffel
Ring Monika 070-12312312332421

Nu har vi extrapris på koskit!
Lämna Din bokföring till oss för

Nu har vi extrapris på koskit!
Lämna Din bokföring till oss för
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Claes Olsson och Sebastian Bulduk

Glada Huddik sprider matglädje
Det vattnas i munnen när gästerna på
Hotell Hoting ser det dignande buffébordet. Man kan tro att det är julafton
hela veckan lång.
Claes Olsson och Sebastian Bulduk från
Hudiksvall, “Glada Huddik“, är Hotings
nya matmästare. De tog över Raivi i Hoting, som idag heter Hotell Hoting, i början
av april. Efter bara några veckor hade ryktet om deras välsmakade mat spridits med
vindens hastighet. Den dignande lunchbuffén med massor av läckerheter lockar
matgäster i hundratal. Långväga gäster har
matstället som utflyktsmål. Hotellet med
matsal är öppet alla veckans dagar och
hotellrummen är i stort bokade inför sommaren.
-Vi är helt överraskade att det gick så bra
för oss redan från starten. Och väldigt roligt att vi blev så väl mottagna här i Hoting.
I genomsnitt har vi mellan 80-100 lunchgäster. Men vi har haft ända upp mot 150
gäster. Att vi har ett väl tilltaget buffébord
med fem till sex huvudrätter och efterrätt, har spridit sig. Hit kommer långväga

gäster på utflykt för att få äta hos oss, vilket
gläder oss, berättar Olsson.
Hotellet har en härlig miljö med 18 rum,
relaxavdelning med bastu och konferenslokal. Samt en mysig pub som är samlingspunkt i Hoting.
-Det är glädjande att vi redan har fått så
många bokningar av både konferenser
och rum. Hotellrummen är i stort uppbokade inför sommaren och till hösten blir
det konferensfolk. Vi kommer undan för
undan att hitta på nya grejer, exempelvis
olika teman. ”Jorden runt på fem dagar” är
en variant. Då kör vi med maträtter från
fem olika världsdelar, berättar Claes Olsson.
Föll handlöst
Kompanjonerna Olsson – Bulduk driver
restauranger i Hudiksvall men ville gärna
utöka. De besökte bland annat Hoting där
de visste hotellet var till salu. Platsen tilltalade dem direkt och de föll handlöst för
Hoting.
-Vi hade också tittat på hotellrörelser både
i Göteborg och Kalmar, men det blev inget

av. När vi åkte vägen upp till Hoting och
såg det natursköna landskapet, då kände
vi, det här blir bra. Och det går faktiskt bättre än vi kunnat ana. Nu i början sköter vi
i princip allt själva men vi har anställt två
personer som kommer inom kort, uppger
Olsson.
Det är rutinerade krögare med mångårig
branschvana som kommit till Hoting.
Redan som tonåring köpte Claes Olsson
första företaget.
-Jag var 17 år när jag köpte mitt första
café. Därefter har jag ägt och drivit restauranger. Det är alltid en utmaning att satsa
på nya uppgifter och nya ställen. Just nu
känns det som vi kommer att lyckas med
Hotell Hoting, framhåller han.
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Miljön styrs från Föllinge
Från naturen utvinns råvaror som
hjälper både människor och djur. Hudvårdsprodukterna från Föllinge Hälsoprodukter ger hälsa, balans och skönhet
samtidigt flödar exporten.
Hos Föllinge Hälsoprodukter är visionen
att utveckla, producera och sälja hudvårdsprodukter baserade på så naturligt omanipulerade råvaror som finns att tillgå. Drygt
200 olika produkter tillverkas i centrala
Föllinge. Varor som bland annat exporteras till Asien och USA. Företaget har sju
anställda i produktionsanläggningen. Dessa sju kommer alla från Föllinge och byarna omkring. I Timrå sitter marknadschef
Ingela Johansson, som även ansvarar för
utbildning och kontakten med exportländerna. Hon berättar:
-Företaget grundades av Kolbjörn Borseth 1985 med visionen att skapa produkter inom hälsokost. Samtliga råvaror är av
vegetabiliskt ursprung. Exporten ökar hela
tiden och idag är den uppe i 30 % av vår
omsättning. Vi tillverkar och säljer hudvårdsprodukter, både för människor och
djur. Ursprungsidén var att skapa produkter till Lillys hälsohem, Föllingegården i
Föllinge. Många av hennes patienter hade
stora besvär med värk, eksem, klåda och
bensår. Det var svårt att finna någon lindring för dem, marknaden hade inte något
naturligt alternativ att erbjuda, berättar Johansson.

Idag har produktsortimentet utökats till
att inte enbart vara produkter framtagna
för människor med problem med sin hud
utan även ett stort sortiment med produkter finns framtagna för att ge människor ett
alternativ till alla de produkter som finns
på marknaden innehållande parfymer och
mineraloljor.
Kocken kokar ihop
Kolbjörn Borseth kom till Föllinge som
vegetarisk kock på Lillys hälsohem. Nu
bor han och jobbar i Skottland. Tillsammans började de fundera över möjligheten att tillverka en alternativ-medicinsk
produkt. En ”ren” produkt från naturen där
råvaran hämtades från den jämtländska
fjällnaturen. Det blev början till Föllinge
Hälsoprodukter, som
dagligen får människor att må bättre.
-Efterfrågan på
naturprodukter ökar
för varje år. Folk
tänker allt mera på
vad de äter och lägger på huden. Människor blir allt mer
upplysta och medvetna om betydelsen
och möjligheten att
använda ekologiska
naturprodukter. Våra
råvaror är inte testade

på djur och har inga tillsatser av syntetiska parfymer. Sedan några år tillbaka är
det via lag reglerat att det är förbjudet att
testa den färdiga kosmetiska produkten på
djur. Vi har alltså tagit det ett steg längre
och kräver in skriftlig garanti från alla våra
leverantörer att inte heller råvarorna är testade på djur, berättar Ingela Johansson.
All produktion sker på företaget i
Föllinge, från kokning till paketering och
leverans. Här finns ingen direkthandel men
de hänvisar till Föllinge Hemslöjd som
säljer deras produkter över disk.
-Kvalitet för oss är att, genom vår unika kompetens, utveckla och producera
ekologiskt, örtbaserade och naturvänliga
produkter efter egna recept, framhåller Johansson.

Skönheten kommer från naturen

Bild: Privat

Svenskproducerad naturkosmetik

I kokeriet finner vi Yvonne Johansson och Jan Oscarsson.

| www.follingeprodukter.se |
| tel: 0645-10556 | e-post: info@follingeprodukter.se |
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Motion är
avdragsgill
Arbetsgivaren har rätt att göra skatteavdrag för personalens motion och
annan friskvård. Redskapen är avdragsgilla men skall finnas i anslutning
till arbetsplatsen.

Expanderande bilfirma
Folkes Bil i Strömsund växer sig stor
och stark på marknaden. Företagsbilar
säljer som aldrig förr och kundkretsen
finns i hela Sverige.
-Det har blivit en explosion på försäljningen av nya bilar. Årets omsättning för första
halvåret visar en fördubbling i förhållande
till samma period 2006, framhåller Fredrik
Roos på Folkes Bil i Strömsund.
Einar Roos övertog den lilla bilfirman
1998 och med åren har den växt ordentligt
i omfattning. Idag är företaget Norrlands
största leverantör av Fiat transportbilar.
Därtill en av Norrlands största Mitsubishihandlare. Nu har sonen Fredrik, 19 år,
kommit med i firman som säljare och han
ger en förklaring till varför det går så bra.
-Idag är det inte bara att sälja en bil utan
det krävs att man kan erbjuda något mera.
Personlig service är väldigt viktig och
något som vi ger alla våra kunder. Folk
skall känna att vi ger oss tid tillsammans
med dem och att de i lugn och ro kan diskutera utifrån deras önskemål. Den möjligheten har vi eftersom vi är ett litet företag, uppger Fredrik Roos.
Det går bra för företaget, som 2006
fördubblade nybilsförsäljningen jämfört
med året innan. Och under årets första sex
månader har omsättningen fördubblats i
förhållande till 2006.
-Våra storsäljare är Mitsubishi och Fiat
transportbilar. Ungefär 70 % av nybilsförsäljningen är till företag och vår marknad
utökas konstant. Som exempel kan nämnas att det ringde en kille från Göteborg

och ville köpa en Pick Up. Han hade fått
rådet av en bekant. ”Det finns en bilfirma
på en liten ort i Norrland, som heter Strömsund, köp bilen där, för där blir du väl bemött”. Det ledde till affär och nu kommer
jag köra ner bilen till Göteborg, uppger
Fredrik.
Bredd på utbudet
I nyrenoverade lokaler finns förutom bilhallen en välutrustad serviceanläggning.
-Vi har en fullserviceanläggning och i bilhallen har vi nya Mitsubishi och Fiat samt
begagnat. Vi har en modern märkesverkstad och plåtskadecenter. Här finns hyrbilar,
en däckverkstad och en rekondavdelning,
berättar Fredrik Roos.
Hit kommer privatpersoner för att köpa
den första bilen. Men Fredrik framhåller
glädjen att få återse gamla kunder som vill
göra ännu en bilaffär.
-För att vi skulle nå ut till områdena
runt Östersund och Sveg öppnade vi ett filialkontor och visningshall i Östersund för
drygt ett år sedan. Vilket visade sig vara en
bra investering med nöjda kunder, framhåller han och tillägger.
-Det skall nämnas att vi är enda fristående
bilhandlaren i Strömsund och den största,
avslutar han.
Folkes Bil har förutom far och son, Einar
och Fredrik Roos, tio anställda.

Om arbetsgivaren köper träningsredskap
och upplåter ett rum för träning och motion för personalen är hela beloppet avdragsgillt. Skattemyndigheten
vill i vissa sammanhang kolla
tillgängligheten.
Att lokalen finns
i anslutning till
arbetsplatsen
och inte i chefens
bostad.
Avdrag gäller
också vid köp
av årskort på en
motionshall.
-Några exempel är gymnastik, styrketräning, spinning,
tennis. Även kostrådgivning och information om stresshantering kan vara skattefria, informerar Jemime på skattekontoret
Göteborg.
Arbetsgivaren kan också erbjuda anställda kroppsmassage, rosenterapi, akupressur. Det är några axplock.
Skattefriheten förutsätter att motionseller friskvårdsförmånen riktar sig till hela
personalen.

070-221 49 77

Lövbergavägen 8
833 35 Strömsund
Ängevägen 1
830 70 Hammerdal
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Så får Du pengar när banken säger nej
Belåna dina fakturor
Skall du starta företag eller driver du företag och är i expansivt skede? Har du gått
till banken men de ratar din affärsidé eller
nekar utökad kredit? Ett alternativ till traditionella banklån är de tjänster som finansbolagen erbjuder. Hit hör factoring.
Finansbolag som erbjuder factoring har
ofta två alternativ; Fakturaköp och fakturabelåning. De båda är snabba sätta att
frigöra kapital när du redan utfört ett jobb
eller levererat en vara, och i vanliga fall nu
tvingas vänta på att kunden betalar. Din
faktura blir en säkerhet för kredit.
Fakturaköp innebär att finansbolaget
själv väljer om de vill köpa fakturan. De
tar lite mer betalt för detta men du slipper å
andra sidan ansvaret för din kunds betalning. Du ställs inte i fokus för krediten utan
din kund blir den som skall vara kreditvärdig.
Fakturabelåning innebär att du belånar
fakturan. Fakturan är fortfarande substansen i lånet, men du ställs som garant för att
betalning av fakturan sker. Uteblir betalning från din kund går finansbolaget tillbaka
till dig och kräver återköp. Du ställs mer
i fokus och är den som kontrolleras inför
krediten. Fakturabelåning är ofta lite billigare än fakturaköp då finansbolagets risk
är mindre. När man pratar om fakturabelåning finns även här två alternativ;
Du kan belåna enskilda fakturor mot lite
högre avgift. Ett annat alternativ är stockbelåning. Det innebär att hela din fakturastock ligger till grund för krediten och du
får normalt mellan 70-80% av dess värde
utbetalt av finansbolaget. Resterande 30%
minus finansbolagets ränta utbetalas när
fakturorna reglerats av din kund. Att sälja
enskilda fakturor kostar normalt mellan 2
och 5 % av fakturans värde. Vid belåning
kan du komma ner till 2-3% beroende på
avtal. Stockbelåning är billigare. Det lönar
sig alltid att kontakta olika finansbolag och
jämföra villkor och avgifter. Normalt är du
igång som kund redan inom ett dygn. Därefter har du pengarna på ditt konto inom
några timmar efter att fakturorna har sänts
till finansbolaget.
Fördelen med factoring framför banklån
är att du inte står med lån och skulder om
din verksamhet skulle upphöra. Finansbolaget har säkerhet i fakturorna och skulden
regleras när din kund betalar räkningen
till ditt finansbolag. Nackdelen å andra sidan är att du inte frigör kapital innan du

startat och saknar startkapital för de första
inköpen.
Inkassoservice ingår
Oftast erbjuder finansbolaget som köper
eller belånar dina fakturor komplett reskontraservice och även inkassotjänster.
Betalar din kund inte fakturan i tid hjälper
de till med påminnelser och krav. En smidig lösning för dig som inte har tid eller
möjlighet att själv driva in fordringarna.
Genom att lämna över dessa uppgifter till
finansbolaget skapar du ofta en bättre relation till din kund då det inte är ”Du” som
sänder krav till kunden. Betalningsviljan
ökar också genom denna service då det
blir mer pondus i fakturan om den kommer
från ett företag med egen inkassolicens.
Hyr dina inventarier
Idag kan du genom finansbolag som specialiserat sig på inventarieuthyrning göra
inköp av maskiner och fordon till ditt företag. Tidigare var detta typiskt vid bilköp
och alla har väl bekantat sig med leasingavtal. Det behöver inte betyda stopp om
banken inte vill finansiera nya maskinen.
Det finns finansbolag med affärsidé att
köpa maskinen åt dig. Du hyr eller leasar
den sedan av finansbolaget. Normalt krävs
handpenning på 20% men därefter betalar
du en summa varje månad till finansbolaget. Du ställs som garant för krediten men
maskinen i sig är huvudsaklig säkerhet för
lånet. Du får inga pengar, utan maskinen
köps direkt av finansbolaget som blir dess
ägare. Efter avtalad period har du ett rest-

värde precis som vid vanlig leasing. Finansbolaget tar inte alla typer av maskiner
eller inventarier utan du förväntas uppvakta dem med din förfrågan och får sen
besked.
Säljstödsfinans - Ger möjligheter
Du har säkert noterat hur stora elektronikkedjor och TV-handlare erbjuder dig att
köpa ny TV eller dator på avbetalning. Säljaren förmedlar en tjänst som oftast kallas
säljstödsfinans – det vill säga de hjälper
kunden att få råd med ditt inköp. Normalt
kostar detta inget för dig utan kunden betalar en uppläggningsavgift vid avtalets
start och kan till och med erbjudas räntefri
avbetalning. I vissa fall betalar du en del
av kostnaden. Fördelen är att du ökar ditt
kundunderlag och hjälper dina kunder att
snabbare fatta beslut om köp. Det blir allt
vanligare att man från olika branscher tar
hjälp av finansbolag för dessa tjänster. Idag
är det inte bara TV-handlaren som förmedlar dessa krediter, utan även leverantörer
av värmepumpar, gräsklippare och skotrar.
Genom ett avtal med ditt finansbolag får
du i regel snabb och smidig kontakt via
deras hemsida och kontrollerar om kunden
godkänns. Du skriver själv ut blanketterna
till kunden och redan när du fått kundens
underskrift kan du tryggt leverera varan.
Du har pengarna när finansbolaget fått
originalhandlingarna insända av dig. Lånet
godkände ditt finansbolag redan när de sa
ja via din kontroll på hemsidan.

Thomas Östensson
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Moppen modernare än någonsin
Motor och Marintjänst i Strömsund
säljer mopeder som aldrig förr. Men
fyrhjuling och motorgräsklippare är
också grejer som lockar liksom skotrar
på vintern.
Nu har EU-moppen blivit den stora flugan
upplever Per Blom, ägare av Motor och
Marintjänst i Strömsund. Här på firman
finns därutöver ett brett utbud av motorer
och maskiner.
-Vi säljer småmaskiner för skog och
trädgård. Här finns serviceverkstad och
försäljning av reservdelar. När vi fick nya
lokaler i gamla bussgaraget på Järnvägsgatan för drygt ett år sedan kom vi igång
väldigt bra. Nu har vi gott om utrymme
och kunderna får bra överblick av vårt utbud, framhåller Per Blom.
Utanför butiken och verkstaden står ett
flertal maskiner uppställda. Motorgräsklippare, fyrhjuling med släpkärra, båtmotorer
och EU-mopeder på rad. Den ljusa välsorterade butiken är som en diversehandel
inom motorbranschen. Här skyltas med
Stiga och Stihl röj- och motorsågar. Polaris snöskoter och fyrhjuling samt Honda
båtmotorer.
-Det här är ett sortimentet som många
kunder känner till. Folk är vana vid de

Per Blom säljer EU-moppar som
aldrig förr.
märken jag har och återkommer när de behöver något nytt. Jag vill inte utöka antalet
märken, för dem jag redan har kan jag. Det
blir en säkerhet hos kunderna också, känner Blom.
Motorer sommar som vinter
Fyrhjulingen har blivit det nya transportmedlet inom både jord- och skogsbruk. En
smidig maskin som tar sig fram där andra
möter hinder. Suverän att använda under
älgjakten och inte att förglömma när ved-

lasset skall ur skogen. Den är lätt att köra
upp på en släpvagn och ta med sig och den
har goda köregenskaper. Under vintersäsongen är det givetvis Polaris skotrar som
säljer.
-Många har upptäckt hur effektiv fyrhjulingen är och att den har så många användningsområden. Och skotern säljer fortfarande bra och framför allt den typiska
familjeskotern. Därefter kommer de mera
snabbgående modellerna. Däremot säljer
vi mindre av den tunga och breda arbetsskotern, kanske den bytts ut mot fyrhjuling. Folk häromkring är väldigt köptrogna
och de tycker det känns tryggt att ha nära
till service och reparation, uppger Per och
tillägger.
-Nu under sommaren säljer vi bra med
EU-mopeder. Den är snabbare än en vanlig moped, den är stabil och känns säker
och är lättsam att ta sig fram med i trafiken.
Den går också snabbare, 45 km/h jämfört
med en vanlig moped 30 km. EU-mopeden
kräver registrering och förarbevis. Därmed
krävs förarutbildning med teori och uppkörning. Jag tycker vi har en bra fördelning av sortiment och försäljning över året,
framhåller Per Blom.

Piratnästet Gubbhögen

Melanie Vollmer med sambo Chris, kom
från Tyskland till Gubbhögen och satte
orten på kartan. Allt tack vare hennes
mästerliga bakverk med smak och fantasi.

Inne på Café Piratnästet Gubbhögen möts
man av spänning och en tillfällig resa
till Söderhavet. Det har gått ett år sedan
Melanie Vollmer öppnade sitt konditori
mitt i byn Gubbhögen. Bara några hundra
meter från väg 342, ungefär 50 km norr
om Strömsund. Ryktet spreds snabbt om
hennes goda och specialdesignade tårtor.
Hon fick beställningar i skiftande design.
Allt från skotrar, traktorer, motorcyklar till
grodor och prinsessor. Bara att konstatera,
ingenting är omöjligt för en duktig konditor.
-Visst har jag märkt att mina tårtor är uppskattade. Det kommer beställningar ända
från Östersund och andra långväga håll.
Det är många beställningar från företag
som vill ha en egen utformning med egen
logga. Men också privatpersoner som vill
ge bort något gott och annorlunda, men
givetvis bakar jag också de mera traditionella tårtorna, berättar Melanie med ett
skratt.
Inne på hennes café är det svalt och skönt

en sommarvarm dag där gästerna sitter
runt små bord och låter sig väl smaka.
Inredningen med väggmålningar och draperingar i taket är också fantasifulla verk.
I ett hörn upplevs Söderhavsvindar med
vajande palmer och strandstolar. På andra
sidan rummet är det ”piratstuk”. Lokalen
är trivsam på ett enkelt sätt.
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Drömmen om en båt gick i hamn
Mer än tretusen arbetstimmar och en
hel hög sparpengar flyter omkring i
Ströms Vattudal. Det är Lars Svenssons
drömbåt det handlar om.
I båtsalongen tar Lars emot för ett reportage. Det riktigt lyser om både båt och
ägare. Målet är nått och här guppar den
fjorton meter långa båten som för fyra år
sedan var som en enda rostig skräphög. Efter tusentals timmars arbete och några rejält
satsade riksdaler är farkosten sjösatt. En
stilig sådan, som klassas som taxibåt, har
plats för tolv passagerare och besättning.
Nu börjar sällskap från företag och privata
att boka båtturer på Ströms Vattudal. För
en dag eller ett dygn.
-Nu är jobbet klart, båten är besiktigad
och godkänd av Sjöfartsverket. Hittills har
jag legat lågt med att boka turer men nu är
allt klart och jag drar igång. Inte i någon
stor omfattning, men några turer då och
då ska bli roligt. Ett utflyktsmål kan vara
Ögelströmmen, drygt 5 mil uppöver Vattudalen. En jättevacker plats där vi kan göra
strandhugg. Hela sträckan är en upplevelse
och en vacker sommardag är det härligt
till sjöss. Givetvis är det möjligt att folk får

Smått och gott
Miljön på Café Piraten är lika speciell som
alla bakverken och gästerna tittar gärna
in. Ett härligt avbrott för resenärer mellan
Strömsund och Gäddede. Liksom för folk
i bygden.

komma med egna önskemål. Nu är första
turen bokad av en skolklass som firar 20årsjubileum. Sedan vet jag flera företag
som gärna vill ta med personalen ut,
berättar Lars Svensson.
Vilket flyt
Det har kostat tid och pengar
men jag ångrar absolut inte att
jag drog igång det här projektet. Hela båten är totalt upprustad och det mesta är nygjort.
Båtens längd är 14,3 meter
och 4 meter bred. Den drivs
av en 150 Hk turbo dieselmotor. Marschfarten är 8 knop.
Tar upp till 12 passagerare
med två mans besättning. Det
är en stilfull varelse som guppar förnöjsamt vid kajen i Strömsund. Och den rymmer det mesta
som krävs för en njutbar och säker
sjötur.
-Här finns kök med spis, kyl och frys,
rinnande varmt och kallt vatten. Två
sovhytter, toalett och dusch. Båten har genomgått en ordentlig upprustning. När jag
köpte båten var den i stort sett bara

-Vi tar också hand om arrangemang av
fester och officiella kalas. Givetvis tillagar
vi ”Spätzle” som är vanligt i Tyskland. En
läcker maträtt, som påminner om nudlar
men är mycket godare, framhåller Melanie .

en skrothög. Motorn är det enda som är
original. Båtar är mitt stora fritidsintresse
och därför blev jag inte avskräckt när jag
såg den vid första tillfället. Jag tvekade
inte. Nu känns det roligt när jag ser resultatet och den är sjösatt, säger Lars.
Säkerhet ombord
Båten är besiktigad och godkänd för
sjösäkerheten och är registrerad som
Taxibåt. Större båtar klassas som fartyg.
Lage har genomgått fartygsbefälsexamen
klass 8 och fartygsmaskinistexamen. Imponerande är båtens navigationssystem
med det allra senaste inom data.
-Jag har dator med bredbandsanslutning
för navigation, där finns inlagda grund
och rutter. Det finns VHF-radio, som är en
speciell frekvens för sjötrafik och ekolod,
berättar Lars och tillägger.
-Att göra en båttur i bra väder, sitta tillsammans på däck och äta något gott, då
behövs inte så mycket mera. Den möjligheten skall grupperna få uppleva. De
kan beställa mat före resan så ordnas det,
framhåller Lars Svensson.
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Förbättra likviditeten med
våra företagstjänster!
Fakturaköp
• Kapital frigörs snabbt och
likviditeten förbättras.
Betalt inom 24 timmar.
•
följer försäljningen
• Dina fordringar prioriteras
och din administration förenklas.

Kontakta oss redan idag!
Tfn: 08-20 99 13 • E-post: factoring.stockholm@resurs.se

www.resurs.se

Vill du att företag ska se dig?
Då ska du annonsera i Affärsnytt Norr!

Tänk Dig att kunna annonsera i en tidning som är avsedd för företag. Nu kan Du annonsera i Affärsnytt
Norr. Hos oss når Du samtliga företag i Strömsunds kommun, Föllinge, Dorotea och Junsele. Vi sänder
dessutom ut tidningen till nyckelpersoner och andra med intresse av det regionala näringslivet.
Affärsnytt Norr läggs även ut på offentliga platser. Totalt producerar vi 1500 exemplar av tidningen
men uppskattar att den läses av det dubbla. Affärsnytt Norr fångar upp händelser och nyheter som
berör regionens näringsliv. Vi är inte politiskt bundna.Vi skriver om företag för företag.

Vem kan annonsera i affärsnytt norr?
Alla med budskap som riktar sig till företag

ANNONSPRISER
•
•
•
•
•

1/1 265x187mm
1/2 130x187mm
2/6 130x123mm
1/6
130x60mm
1/12 65x60mm

.......................... 5900........................... 3500........................... 2500........................... 1100.......................... 700.-

1/12
1/2

1/1

1/6

2/6

Moms tillkommer med 25% på samtliga priser!

RADANNONS
Fönste

rputsare sökes!
Vi erbjuder även möjlighet till radannons för endast 300kr/st. AnnonFöretag i Fölling
e söker
fön
ste
rpu
tsare. Meriter är
sera ut firmans fordon och maskiner. Arbetskraft- och personaluthyavgörande. Kon
takta oss
rning. Sälj eller köp kontorsmaskiner via radannons. Du kan även anredan idag!
Ulla Skogman 067
nonsera ut Dina tjänster och produkter via radannons. Se vidstående
9-123456
förslag. Radannons bokas via hemsidan;
es
rlåt
öve
ing
leas
o
Volv

www.visitkort.se/radannons

leasing
Volvo 740. Förmånligt
n hos
avtal överlåtes. 970.-må
Wasa finans. Nyservad
-3456
Jonson Bondgård 0676

Boka annons redan idag! Kontakta oss på 0670-440 510

Ja tack, jag vill annonsera i Affärsnytt Norr!
Namn: .......................................................

1/1 ............. 265x187mm
1/2 ............. 130x187mm

Företag: ....................................................

