Tidningen som bevakar hela Strömsunds Kommun

Nr 7 Juli 2008

Bytte IT-världen mot getgård
Sid 7

Slår ett slag för golfen
Sid 10

Fullt drag i Flykälen
Sid 12

Sommarkvällar
med sång och musik
i Ströms Kyrka
Konsert 20/7 kl. 19.30

Sommar, semester, glass och turister. Kan
det bli bättre? Juli innebär för många en tid
man sett fram emot.

I folkviseton – visor, trallar och koraler
med Amanda och Josefina Östling

Vi på Affärsnytt Norr väljer att serva Dig
med en tidning även mitt i semestern.

Pinokonsert med Robert Sadura kända och egna kompositioner

I detta nummer läser Du om flera familjer
som valt att släppa stress och trängsel i
städerna och flyttat ut till harmoni och
lugn i vår vackra kommun. De beskriver
livskvalitet och målar upp en bild av vår
kommun som fager och nästan exotisk.
Något som vi som bor här kanske ibland
blir hemmablind för.

Konsert 5/8 kl. 19.00

Som vanligt vill vi önska Dig mycket nöje
med läsvärda artiklar och intressanta erbjudanden från våra annonsörer.

Konsert 31/7 kl. 19.00

”Håll mitt hjärta” av och med Peter
Hallström och Magnus Rudfell

Konsert 21/8 kl. 19.00

Pinokonsert med Robert Sadura kända och egna kompositioner
Svenska kyrkan finns till för dig!

Ströms och Alanäs församlingar
Prästgatan 2, Strömsund tel. 0670-10118

Salong

Christina

Efter det senaste
Affärsnytt kommer det
bästa - nästa
Dagny Eriksson,Strömsund

Vi erbjuder vackert boende i stora fräscha rum. Byn Alanäset ligger vid Flåsjön utmed väg 342, 4 mil norr om
Strömsund.
Fiske, fiskekort, båtuthyrning. Förmedlar olika aktiviteter som turridning,
kanotpaddling och på vintern hundspann och fina skoterleder. Även längre
boende och självhushåll.

Sommarkyrkan i Ströms kyrka
öppen vardagar 10-16

Trevlig sommar!
Affärsnytt Norr

Thomas Östensson

Alanäset f.d. Prästgård

AMALL Alanäset AB
Alanäset 710, 833 96 Strömsund
Tfn +46 (0) 670-810 50
www.amallhuset.se

Trevlig sommar

klipper barn, dam och herr
Öppet:
Mån-fre

06.00-14.00

Jag önskar mina
kunder en trevlig sommar!
0670-10508 • 070-6379491
Jahles Väg 4 • 833 33 Strömsund

Thomas Östensson Christer Birgersson Barbro Ericson Maria Persson
Ansvarig Utgivare

Annonssäljare
0730-26 92 80

Producerad av:
Affärsnytt Norr
Järnvägsgatan 20 833 35 Strömsund
0670-440 510 affarsnytt@visitkort.se
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Reporter - Foto
Grafiker
affarsnytt@visitkort.se maria@visitkort.se

önskar
Norléns Yxskaftkälen AB
till alla vänner och bekanta
samt kunder och anställda

Upplaga: 7700 ex
Affärsnytt Norr innehar utgivningsbevis.
Registrerat för F-skatt, moms och reklamskatt.
Hemsida: www.affarsnyttnorr.se

Kent Norlén 070-637 94 90

Gammalt är modernt
Nu är det gamla gärdsgårdar som gäller. Tillverkade
av hundraårig gran som står pall i alla väder. Det har
blivit tidens innegrej märker ägarna av Björneruds
Gärdsgård i Lövberga.

Mia Jonsson och Ragnar BjörneBevarande
rud i Lövberga äger och driver Nu stundar ett av de större jobföretaget Björneruds Gärdsgård. ben. En beställning på 1450 meter
Ett litet företag på två personer gärdsgård som skall omgärda en
med full sysselsättning året om. gård i Trångåsen. Eftersom gården
Nu börjar de växa ur kostymen och är gammal har muséet intresse av
behöver extra arbetskraft.
att den bevaras och renoveras i ur-Vi har faktiskt jobb över hela sprungligt skick.
landet och i Norge. Bland annat
-Fastigheten ägs av en privatperhar vi satt upp gärdsgårdar runt son men muséet vill värna om att
några fastigheter utanför Stock- hålla den i gott skick. Det känns
holm. Det blir allt populärare. Och givetvis väldigt roligt att de hörde
visst är det speciellt
av sig till oss. Månmed en riktigt gamga blir intresserade
maldags gärdsgård.
därför att de sett
Inget
märkvärdigt
en gärdsgård vi har
men charmigt. Den Visst är det speciellt gjort. Nu har vi dé
är stark och håller
vi gör innan gärdsunder många år om med en riktig gammal- gården i Trångåsen
man undviker snöras,
dags gärdsgård är klar. Men det är
framhåller Mia.
ett roligt jobb och
Allt gärdsgårdsvirke,
extra roligt eftersom
senvuxen hundraårig gran, huggs alla kunder blir så nöjda, berättar
under vintern. Det behövs stora paret som drog igång Björneruds
mängder för en tät gärdsgård.
Gärdsgård för tre år sedan.
-Till en början kunde vi göra allt
jobb själva. Men nu måste vi leja in
hjälp för att hugga. Det är mycket
förarbete innan vi kommer igång,
säger Mia och Ragnar.

Flykälen-veckan i sommar
Flykälen-veckan
i sommar
MAT • DANS • PUB • UNDERHÅLLNING

Fredag 18/7
21.00-02.00

MAT • DANS • PUB • UNDERHÅLLNING

Pubafton, Lazareth, DJ Fusion

23.00

Huvudsponsor

SILVERSPONSORER:

Lördag 19/7
11.00
16.00
16.30
21.00

Traktorpulling

Traktorpulling
Prisutdelning
Efter traktor - Lazareth
Dansafton med Kicks
Pubkväll i tältet - Lazareth
Jerry Carlson Killershow på scen

Arr: Flykälens Byalag • www.flykalen.se
För information 070-514 20 30

Lördag 2 augusti
Mat, underhållning, dans, pilkastning, lotterier
Underhållning till maten Lars-Jonas
“OX´N” Johansson från Noicemakers.
Förköp av mat 0670-800 18
40års jubilerande Taxi Lillviken hämtar till
1968 års priser inom en radie på 2 mil

Dans 21.00-01.00 Mat 19.00-21.00
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Sommartider på hästrygg
Vad kan vara underbarare än en ridtur i
sommargrönskan. Till Lena Trennefält
i Lillviken kommer barn och vuxna för
att vara med om en avkopplande dag
med upplevelser.
I sommar fyller Lillvikens Turridning och
Äventyr tio år. Med åren har fler och fler
sökt sig till upplevelsen med en dag på
hästrygg.
-Jag har sex islandshästar, de är lugna
till temperament och väldigt lämpliga
för nybörjare och de som inte är så rutinerade. Ofta kommer par och familjer som
vill ut på en dagsutflykt. En tur som går
i skogslandskap uppöver Fånån. Där invid
stranden gör vi upp eld och lagar mat. När
skolan slutar startar den stora ridsäsongen.
Men intresset finns i alla åldrar. Veckooch veckoslutsläger har jag ordnat under
åren och det finns många som vill komma
med, säger Lena Trennefält.
Naturupplevelser attraktivt
Att komma ut på ridtur i naturen är underbart. En stunds avkoppling där hästarna
skrider fram på skogsstigar i sakta mak.

-Så fort folk kommer upp på hästryggen ser jag hur de förändras. De kopplar
av från den vardagliga stressen och bara
njuter, säger Lena.
Fiske och jakt
Förutom turridning och läger, upplåter Lillvikens Turridning småviltjakt, fiske och
boende.
-Nu skall det bli ett samarbete med respektive fiskevårdsområde. Vi skall gemensamt ta vara på möjligheterna som
finns. Det finns gott om både vatten och
fisk och knappast möjligt att äventyra
fiskbeståndet. Om vi tar fransmännen,
de är helt galna i gäddfiske. Det är deras
”ädelfisk” och gädda har vi mer än gott
om. Småviltjakten lockar. Bäver, fågel och
hare är attraktivt både för svenska och utländska gäster.
Våra gäster återkommer år efter år och
tycker att Lillviken är ett underbart ställe,
framhåller Lena Trennefält.
Den 1 juni fyllde företaget tio år. Något
som Jennie och Hanna firade med en dag
på hästrygg.

Vad kan vara bättre än en ridtur i sommargrönskan. Underbart tycker systrarna
Jennie och Hanna (på häst) Wennerberg.

Var ligger dina
viktiga papper?
Välkommen in så ska vi
berätta om Livsarkivet.
Vänd er med förtroende till
Strömsunds kommuns enda
auktoriserade begravningsbyrå
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Vi önskar våra kunder och
vänner en trevlig sommar!

Chuck Hall i mitten med Ron James tv samt Rich Neville.

Världsartister på Grand

Så har Strömsund gästats av bluesens
världsartist Chuck Hall med band från
Arizona USA.
-Jag älskar publiken i Strömsund och
det är tredje gången jag är här, berättar
han vid en intervju med Affärsnytt.
Bluesen kommer för alltid att vara fundamentet i Chucks musikvärld. Han är en
stor världsartist från Arizona och tillsammans med basisten Ron James och Rich
Neville på trummor var de på en två veckor lång Sverige-turné där en spelkväll var

Strömsund. Roger Sannemo stod som arrangör i samarbete med Grand Hotell och
han berättar.
-Jag har arrangerat blueskvällar under flera
år på Hotel Nordica och nu på Grand.
Under Sverige-turnén spelar Chuck Hall
med band bland annat i Sundsvall, Stockholm, Umeå och efter Strömsund blir det
Skellefteå.
Sverige är fantastiskt
Chuck Hall berättar:
-Jag skulle vilja bo i Sverige och att kom-

Foto: Cathrin Ericson

ma till Strömsund är alltid lika trevligt. Jag
känner ett varmt mottagande och det är
tredje gången jag är här.
Roger Sannemo var salig över kvällens
spelning och säger:
-Jag stortrivs med USA-bandet. Och
som dom spelar! Det är trevliga killar och
när de kommer känns det som man träffar
gamla polare.
Chuck Halls spelningar är uppskattade
här i Strömsund och vi får hoppas på återseende.

Lillvikens turridning
och äventyr

19 juli kl. 12.00 Hästens dag - Barnens dag
20 juli kl. 12.00 5-kamp mellan företagen

•Turridning
• Jakt
• Fiske
• Coaching

• Catering
• Massage
• Logi
• Och mycket mer

Info: Lena 070-544 78 87

25 juli kl. 21.00 Dans & Nöje
NorrlanD - mer watt för pengarna

0670-121 10

Vattudalstorget • Strömsund

3 augusti kl. 12.00 Hembygdsgårdens dag.
50-tals nostalgi, ett musikalisktkåseri av
Hildegun Forslund och Björn Scharin
Bakstuga uthyres inkl. ved
200 kr/dag

"
! #    
  
 

 

Fullständiga rättigheter
Klassisk á la carte & asiatisk meny
0670-61 42 60

070-258 41 92
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Strömsunds största bilhandlare!

En trevlig sommar önskar vi
våra kunder och vänner!
0670-61 10 35 www.folkesbil.se

VVS

Fjärrvärme
Värmepumpar
Jordvärme
Bergvärme
Vedpannor
Pelletsbrännare

Maskiner
Grävning

Fjärrvärme
Jordvärme
Vatten & Avlopp
Husgrunder
Planeringar

Fastigheter

Uthyrning lägenheter
Fastighetsskötsel

Peter Ronny Michael
Stefan
Jonas

Fortsatt trevlig sommar
önskas kunder och vänner!

Maskin & Motor AB
Service av skogsmaskiner och entreprenadmaskiner och övrigt förekommande svetsningsarbeten. Försäljning av Fogelstas
släpvagnar och båttrailers.
Tel 0670-61 11 69 · Fax 0670-108 00
Journr 070-219 99 39 · 070-326 72 85
Risselåsvägen 83 · 833 93 STRÖMSUND
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Bytte IT-världen mot getgård i Gärdnäs
För fyra och ett halvt år sedan köpte paret SjölundIsaksson gården. Ett köp som de gläds åt varje dag.
-Vi var ganska trötta på livet i storstaden och började söka fastigheter på Internet. När jag såg den här
gården kändes det riktigt. Det blev en bra investering
och vi fick mycket för pengarna. Bland annat känslan
av frihet med naturen inpå oss. Det kan inte vara bättre.
Det här är livskvalitet, framhåller Helen Sjölund-Isaksson som bytte IT-världen mot ett innehållsrikt liv på
Gärdnäs Gård.

Foto: Priat

Välkomna till
Gärdnäs Gård
Öppettider i
Gårdsbutiken:

Att flytta från Stockholm till Gärdnäs
var det bästa vi gjort. Så säger storstadstjejen Helen Sjölund-Isaksson som idag
driver Gärdnäs Gård. Som dessutom
fick både guld och silver för utsökt getmese vid Smaklustmässan i Stockholm.
Här har vi Helen, systemutvecklare inom
IT-branschen, som bytte Stockholm mot
lugnet i Gärdnäs. Hon fick helt enkelt nog
av storstadens finanskvarter och beslutade
sig att säga tack och adjö och börja leva
livet på landet. Det ledde till att hon och
hennes man Per Olov Isaksson köpte en
skogsfastighet i Gärdnäs på drygt 350 hektar. En fastighet som ligger helt underbart
vid Vattudalen, 85 kilometer nordväst om
Strömsund.
-Att vi fick komma till Gärdnäs är helt
underbart eftersom här finns möjligheterna.
Vi bor och verkar mitt i naturen, med kor,
getter och grisar. Det här är livskvalitet,
säger Helen Sjölund-Isaksson.
Kravmärkt gård
På gården finns mejeri och varje dag produceras getmese och ost. Hela gården har
blivit kravmärkt. Helen har tack vare en
utsökt getmese fått både guld och silvermedalj vid Smaklustmässan i Stockholm.
-Det var SM för mathantverk och givetvis var det extra roligt att jag, en stockholmstjej, kommer till Jämtland och tar
pris i tillverkning av getmese, berättar
Helen och skrattar.
Under sommaren åker hon runt med en
liten husvagn och säljer gårdens produkter.

Onsdagar 15-18
Lördagar 14-16
Söndagar 12-16

Gårdsvisning, rundvandring på
gården bland djur och stallar.
Söndagar 12-16

-Jag åker ut till marknader och finns på
torget i Strömsund, eftersom jag vill nå ut
till folk häromkring.
På Gärdnäs Gård har alla djuren ett namn,
något som besökarna tycker är roligt.
-Här har vi bland annat getterna, Majken,
Hjördis, Göta, Elvira. Vi har Linderödssvin, Hedemorahöns, en fjällko, nordsvenska brukshästar, hundar och bondkatter,
berättar Helen.

Övriga tider enligt överenskommelse,
ring bara och kolla att vi är hemma!!
Vi finns nu på torget i Strömsund
varje fredag 9-18!
Våra ostar är KRAV märkta!!

0670-730 07 • 070-343 88 00
www.gardnas.se • info@gardnas.se
Välkommna, Helen och Isak!

Delägare i Reaxcer

Håkan
Lars
Åke

Lastväxlare
070-344 15 27
Hjullastare Grävmaskin 070-344 15 29
Hjullastare Grävmaskin 070-344 15 26
AFFÄRSNYTT NORR • 7

Tre företagare i en familj
I Yxskaftkälen vimlar det av företagare. Hos Kent Norlén hittar vi förutom honom själv, dottern Hanna och mågen Kent Waher som kör eget.
På frågan varför man drar igång med eget företag blir i de flesta fall svaret.
”Friheten”. Med andra ord, frihet under ansvar. Så är också svaret i de här
fallen.

Kent Norlén, med rötter i
Brattfors Vängel, kom till Yxskaftkälen 1975 och började
jobba hos Bröderna Hansson.
Men den 1 januari 1981 blev
han sin egen.
-Då hette företaget Kent Norléns åkeri men idag är namnet
Norléns Yxskaftkälen AB,
med entreprenadmaskiner. Jag
kör för fullt åt NWP, Norrskog Wood Produktion, i Hammerdal. Där har jag både truck
och hjullastare för in- och utlastning av sågade och hyvlade
trävaror. Jag har tre anställda
och vi kör i två-skift. Varför
man har eget? Ja, det kan man fråga sig, säger Kent Norlén, men tillägger:
-Har man börjat ha eget företag är det svårt att tänka sig gå över som anställd.
Man rår sig själv, helt enkelt.
Kent Waher startade Yxskaftkälens VVS i början
av juni i år. Tidigare var han anställd hos en VVSfirma men hade funderingar under några år att dra
igång med något eget. Jobb finns hur mycket som
helst.
-Jag har aldrig varit med om en enda dag med lite
att göra. Mesta jobbet är uppdrag av Abrahamssons
Bygg AB och Nord Z Bygg med nyinstallationer,
reparationer av badrum och övriga VVS-jobb. Dessutom säljer och installerar jag värmepumpar. Att
driva eget ger inspiration i jobbet även om det leder
till investeringar och mera ansvar, framhåller Waher.
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Alexandra Forsén blir frisserad av Hanna.
Hanna Norlén driver Salong Virgo i Strömsund sedan årsskiftet 2001-02. Efter frisörsutbildningen blev det anställning i Gävle men
hemlängtan blev för stor och hon flyttade hem
till Yxskaftkälen igen.
-Jag började jobba hos Marja Sjödin, som har
frisersalong i Strömsund, när hon var barnledig. Då kände jag att jag ville stanna kvar och
inte åka tillbaka till Gävle. Jag stannade därför
att det är här jag trivs. Mitt jobb är roligt och
fritt och jag har inte haft så stora investeringar,
så ekonomiskt känns det tryggt. Man råder sig
själv och lägger upp jobbet som man vill ha
det, framhåller Hanna Norlén.

Nyöppnat Bed and Breakfast
-Välkommen till Alanäset och världens
björnrikaste område. Så hälsar Mona
och Anders Asserwall sina gäster till
nyöppnade Bed and Breakfast.

både Prästgården och gamla lägergården.
Nu har paret öppnat Bed and Breakfast,
som håller öppet året om.
-Sommartid förmedlar vi turridning och

Foto: Dan Knutsson

Den gamla prästgården passar alldeles
ypperligt för att ta
emot gäster. Här erbjuds gästerna boende
med frukost och den
som vill får gärna laga
den egna maten i husets kök. Ägarna Mona
och Anders Asserwall
är två storstadsbor
som vände blickarna
upp till Alanäset och
bosatte sig i byn för
F.d. Prästgården i Alanäset blev Bed and Breakfast.
två år sedan. Det blev
lite av en nytändning,
anser Anders.
kanotpaddling. Hundspannsåkning och
-Jag hade båtföretag och bensinstation i skoterturer på vintern. Vi säljer fiskekort
Norrtälje och med åldern inne började jag och erbjuder fiske och har båtuthyrning,
fundera på att göra något annat. Eftersom berättar Asserwall och tillägger.
Mona har sina rötter i bygden så beslu-Om någon vill hyra en hel vecka får de
tade vi att köpa fastighet och bosätta oss tillgång till köket för att laga egen mat.
här. Till slut hade vi utökat med köp av

Margareta Bengtsson (tidigare Real Group) Svenska Lyxorkestern

7 stugor med 2-6 bäddar
Matservering och våffelstuga
Konferenslokal
Sjöbastu och badtunna
Kioskvaror och hantverk
Fiskekort, jaktkort, båtuthyrning
och flyghamn (möjlighet till flyg
till svåråtkomliga vatten)
ÖP shop, http://www.ticnet.se/ Sikåsbua,

et i Gåxsjö

Medarrangörer

30 aug kl. 16.00
et i Gåxsjö

Mobil 070-649 07 35
Telefon 0942-470 35
Fax 0942-470 00
e-mail 094247000@telia.com

Arrangör

XA
A
F
&
A
R
E
KOPI
T.SE
R
O
K
T
I
S
I
HOS V
På önskemål av Ströms
Kommun öppnar vi nu för
privatservice.
Kom till oss för att:
Kopiera
- Färg, förstora, förminska

Scanna
- Dokument och bilder

Faxa
- Sända och ta emot fax

Printa
- Vi skriver ut dina filer i färg

Fotoförstoringar
- Från bild till affisch

Öppet hela sommaren
varje vardag 8-17

0670-61 11 80

Järnvägsgatan 20, Strömsund

-03 Volvo V70 2,5T Business
blå 57120 mil 179000:-06 Volvo V70 2,4D Limited Edition
svart 61050 mil 235000:-05 Volvo V50 2,4 140 Addition
röd 126000 mil 149000:-06 Volvo V50 1,8F Flexifuel Addition
silver 65000 mil 157000:-06 Volvo S60 2,4 140 Addition
guld 77801 mil 175000:-95 Volvo 940 S 2,3 4-d
röd 316059 mil 29000:-05 Renault Laguna ll 1,8 16V Touring
silver 86502 mil 109000:-98 Volvo V70 AWD m SE-pkt
röd 286041 mil 69000:-01 Volvo S60 2,4T Business
blå 130930 mil 109000:-

Glad sommar!
0670-29 10 40 www.bilbolaget.com
Strömsund, Lövbergavägen 15
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Slår ett slag för golfen

Fr v Patrik Pedersén. Urban Olofsson. Ordförande Fredrik
Jonsson med sonen Henrik i famn. Torgny Hörnfeldt. Jan
Foto: Christer Birgersson
Olsson och Ronald Eiderkrants.

Vi har öppnat banan,
välkommen till oss!
Golfen och golfbanan skall bli en medelpunkt i Strömsund. Det var arbetsgruppens vision för tre år sedan. Och nu, den
10 juli ligger 9-hålsbanan klar för invigning.
Karin Stierna skötte invigningen och fick
också slå första slaget för golfen i Strömsund. Golfbanan, som är en storsatsning,
ligger strategiskt invid Näsvikens camp-

ing och europaväg 45. Och härmed är den
naturliga mötesplatsen invigd.
Kommunalrådet Karin Stierna slog invigningsbollen. Något ”vänstervriden” och
centerpartisten missade därmed hole in
one. Med på bild, caddien sonen Joel.
Grabbarna i Golfklubben, se bild ovan,
fällde för tre år sedan följande uttalande
och höll sitt löfte: ”Vi ger oss aldrig”!
Och idag är golfbanan invigd.

Besök vår hemsida
www.stromsundsgk.se

UNI BULL - Det underhållsfria batteriet för
alla! Passar i mer än
900 fordonsmodeller

POWER BULL -

Batteriet med
optimala kallstartsvärden och maximal
startkraft.

0670-104 19

Järnvägsgatan 20
833 35 STRÖMSUND
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Butiken öppen 7-17 • Torsgatan 5
0670-120 77 • 070-384 33 03

MaT & CaFÉ

i lugn miljö med underbar utsikt

Turiststugan

Flåsjöjäntan

LaXVIKEN

KONFERENS - FEST - PUB - STUGOR
FISKEKORT - SMÖRGÅSTÅRTOR
BaKSTUGa m.m.
Öppet varje dag 17 maj - 15 sept
Konstutställning 20/6-31/8
Birgitta Brandt “Akvareller & Gouache”

0645-210 48, 070-202 58 15
www.laxviken.se

Flåsjöjäntorna samlade utanför samlingslokalen i Alanäset.

Bokföring Redovisning
Web Tryck Design

070-242 95 20 0670-61 52 20
info@r1ekonomi.se
Besök oss!
Lövbergavägen 8
833 35 Strömsund

Flåsjöbygdens kvinnor har bildat nätverk och deras uppgift är att stötta och
uppmuntra andra kvinnor att våga starta eget.
Nätverket startade 2006 till uppgift att
stötta och uppmuntra kvinnors kompetens
att starta egna företag. Birgitta Ytfeldt är
kassör och hon berättar:
-Flåsjöjäntan är ett nätverk för alla kvinnor i bygden. Men vi jobbar för att knyta
kontakter med kvinnor både inom och utanför Flåsjöbygden. Ett projekt i samverkan

Foto: Privat

med SUAB och Hoting LRC. Pengar vi
fått från NUTEK skall användas till uppsökande verksamhet, fortbildning och knyta kontakter med andra kvinnor.
Det är viktigt att känna gemenskap och
kunna ta del av varandras kunnande och
erfarenheter inom företagandet. Inte minst
inom marknadsföring, framhåller Birgitta
Ytfeldt.
I mitten av juni invigdes träffpunkten för
Flåsjöjäntan i Alanäset med arbetslokal,
samt en vävstuga som är öppen för alla intresserade.

Strömsunds
Kommun
Stadsarkitekten har kvällsöppet på
Hembygdsgården i Strömsund
Under juli och augusti kommer vår statsarkitekt att befinna sig på café Tomten,
hembygdsgården Strömsund varje onsdag
mellan 18.00 – 20.00.
Välkommen att med Vesna Jaric-Strajnic
diskutera samhällsplanering i Strömsunds
kommun!
16 juli

23 juli

30 juli

13 augusti 20 augusti 27 augusti

6 augusti

Välkommen till Strömsunds
soligaste uteservering!

Lunchbuffé

Mån-Fre 09.00-14.00
Pasta
A la Carte
Grekiska rätter Kebab
Salladsbar
Pizza

Fullständiga
rättigheter
Mån-Tor 09.00-24.00 Fre-Lör 11.00-02.00
Sön 11.00-23.00
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Fullt drag i Flykälen

Hotell Åsgården

Bild från fjolårets race.
Så är det åter dags för Flykälenveckan.
En vecka där Reaxcer-traktorpulling
står för uppståndelsen och folkmassorna.
Eldsjälen och ordföranden i byalaget är Bo
Ottosson. Det var han som kom med idén
att köra traktorpulling i Flykälen. Något
som han själv trodde kunde bli en publikdragare.
-När jag såg traktorpulling för första
gången tänkte jag, det här skall vi ha under
Flykälenveckan. Det blev av och nu kör vi
för fjärde året. Men skillnaden är att vi kör
både original- och modifierade traktorer.
Vilket vi är först med i landet. För varje
år kommer mer och mer publik och i fjol
hade vi över 2500 personer.

Foto: Privat

Hammerdal

Vi hade 25 traktorer som deltog i tävlingen, berättar Ottosson och tillägger:
-Årets huvudsponsor är Reaxcer och
därav namnet Reaxcer-traktorpulling. I år
kommer förutom deltagare från norrlandslänen, ekipage från Stockholm och Sörmland.
Det är byalaget som står som arrangör
och byns folk och andra med anknytning
hjälps åt. Totalt 80 funktionärer. Under
veckan blir det bland annat tunnbrödsbakning, kamsfest och bollrace i Öjån. Ett
stort arrangemang i den lilla byn.
-Vi försöker få ett varierande program
med mat och pub, dans och underhållning
och toppar med lördagens traktorpulling,
avslutar Bo Ottosson.

Charmigt hotell i
naturskön miljö
12 rum
konferenslokaler
matsal
bastu med relax.
Möjlighet till
rekreation i en lugn
och trivsam atmosfär
med gamla anor från
sekelskiftet .
Storgatan 50
83070 Hammerdal
Bokningar på tel

0644 - 100 58

MK SME har i samarbete
med Flykälens byalag byggt
en bromsvagn till Reaxcertraktorpulling. Det är tredje exemplaret i Sverige och tog cirka
2 månader att bygga. Nu kommer en nogrann uppföljning att
ske innan tävligsstarten den 19
juli. Traktorpulling Sverige följer
med stort intresse utvärderingen av denna bromsvagn. I och
med den nya konstruktionen
får alla deltagare likvärdiga
förutsättningar.
Verkstad Hammerdal
070-510 02 62
Verkstad Strömsund
0670-100 84
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Fr.v. Olle, Totte, Hansi, Magnus och Peter

Landsbygden lockar företagare

Här finner vi
livskvalitet

I detta nummer av tidningen har vi tagit
fram några företagare i rampljuset. De
som flyttat från storstäder ut till landsbygden och driver olika företag. Och vad är
det som lockar, kan man undra?
På Hotell Åsgården i Hammerdal hittar
vi Christina Lovér med sambo Thomas
Fransson. Genuina göteborgare. Innan
Christina kom till Hammerdal jobbade hon
inom vården och aktiv politiker. Men så
kom ett avgörande som tog paret till Hammerdal.
-Jag vet inte vad det berodde på, men
kanske var det en 50-årskris. Jag kände
att nu vill jag göra något annat av mitt liv.
Flytta till ett ställe med lugnare tempo och
framför allt dit det finns både sommar och
vinter. I Göteborg har vi inte haft vinter på
massor av år. Vi åkte lite runt i Jämtland
och tittade på några mindre ställen och så
kom vi till Hammerdal och Åsgården.
Ett fint och passande ställe för oss, anser
Christina Lovér.

Foto: Cathrin Ericson

Varför väljer allt fler storstadsbor att
flytta till kommunen och driva företag. Svaret blir alltid det samma. –Här
finner vi livskvalitet.

serien. Vi har trevliga gäster och kommit
med bra i byns gemenskap. Åsgården har
en god beläggning och eftersom vi bor i
samma fastighet så finns vi alltid till tjänst.
Vi gjorde ett bra val när vi lämnade storstan
och flyttade till Hammerdal. Ett ställe där
man finner lugnet och livskvalitén, avslutar Christina Lovér.

Trevlig sommar!

Paret Lovér-Fransson flyttade för drygt
ett år sedan till Hammerdal.
Har vad som behövs
Paret Lovér/Fransson trivs alldeles utmärkt och anser att byn har allt de behöver.
Och de har inga problem att finna fritidsintressen. Det har bland annat ortens damer
sett till att råda bot på.
-Thomas, han tränar Hammerdals damlag i fotboll och de klättrar bara uppåt i

www.ivt.se
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Vid sjö
och Strand

Det var spänning från morron till kväll
när strandborna ordnade aktivitetsdag.
Först var det båtrace i Klövån och därefter metartävling i Nördsjön.
-Vi har redan bestämt att det blir en repris
nästa år med Klövåracet och metartävlingen. Vi fick massor av beröm, inte minst av
de som deltog i metartävlingen. 60 kilo

-Med givmilda sponsorer och stort engagemang av arrangörerna kunde vi bjuda
på ett dignande prisbord. Till och med ett
pris till tävlingens jumbo, säger Inger Andersson.
Ideella satsningar
Idag är det många frivilliga
som satsar både tid och pengar
för att något skall hända i byn.
Pengar behövs för att vidareutveckla och bevara samlingslokaler.
Och när något ordnas så kommer
folk. Inte enbart från den egna byn
utan också från andra.
-Vi hade flera tävlingsfiskare vid
metartävlingen. De kom bland annat från Ramsele, Ulriksfors och
Hammerdal. Nördsjön är våldsamt
fiskrik, men sjön är i vanliga fall
inte öppen för allmänheten utan den
Samling vid båtracet i Klövån med tävling och
tillhör strandborna.
korvgrillning.
Den som vann tävlingen drog upp
fisk drog de upp, berättar Inger Andersson, 10 kilo fisk. Tävlingen pågick under två
timmar, men många tyckte det var för kort
en av arrangörerna, som tillägger:
-Alla pengar som vi får in går till byg- tid. Så nästa år blir den kanske dubbelt så
degården och inplantering av fisk i sjön. lång, säger Inger.
Dagen var som plockad ur ett sommaBåtracet har vi kört i sju år, men metartävlingen var något nytt för året och blev ralbum. En härlig dag med sol och massor med glada människor. En så´n där dag
succé.
Det såldes totalt 340 båtar till racet och man absolut vill minnas.
gav ett bra netto.

BORRNING
ENERGI &

VATTENBRUNNAR
Jag tar på mig alla
förekommande snickeriarbeten!
Urban Olsson 0670-300 07

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

Försäljning av alla slags entreprenadmaskiner
och krossverk samt lastbilar och trailers.
Peder Högström
Hammerdal 070-334 81 48
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Café med kakfrossa
Så är det dags för Eva Marie RoosNordström och Britt Inger Roos
att slå upp portarna till det eftertraktade sommarcaféet i Tullingsås. Folk står i kö, för ett dignande
kakbord på Nordströms gård.

Fr v Britt Inger och Eva Maie.

Fr.v. Inga Britt och Siv från Strömsund, tog cykeln till Tullingsås för
att fika.
-Vi ser verkligen fram emot en riktig fika, just så här skall det vara. Vi
tog cykeln hit så vi kan förbränna
lite kalorier på vägen, säger de båda
och skrattar.

Här bjuds 15 olika sorters småkakor
samt mjukt bröd. Varje onsdag fram
till slutet av augusti är sommarcaféet öppet. Nu är det högsäsong
och just för det goda brödets skull
kommer hundratalet gäster. Vilken
kakfrossa!
-Det här är tredje sommaren vi har
café och är det fint väder har vi drygt
hundra gäster per kväll. Vi bakar allt
själva och det finns efterfrågan, det
märks, säger systrarna Eva Marie
och Britt Inger.
Fr.v. Milton Nilsén, Emil Norrman och Lisa
Nordström hoppar över kakorna och studsar sig
i form.

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
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ns
eneratio
Nästa g renörer
entrep

Gräver, lastar, planerar, transporterar.
Vi utför alla förekommande entreprenadarbeten – även grusförsäljning
Janne 070-333 05 45

| Kontor 0670-611 225 Delägare i Reaxcer

Allt inom VVS

Installation & Försäljning
Kenta 070-303 08 65

Vi bygger
gärdsgårdar
över hela landet!

Vi har allt du behöver för bygget
jakt och
Rusta dejsamt
inför jakten
- Vifiske
har det mesta
Motorsågar - gräsklippare - röjsågar
Vedklyvar o kombimaskiner
www.follingesag.se
Trä • Bygg • Järn • Färg • Jakt • Fiske

Öppet:
Vard.
07-17
• 0645-101
02
Öppet: Vard. 07-17
• Under
1/5-31/8
även
• 0645-101
02
Öppet:
Vard.
07-17
• lördagar
0645-101
02
Ditt fullsortimentsvaruhus i glesbygden
16 • AFFÄRSNYTT NORR

Tillverkad av senvuxen
100-årig gran. Bunden
med vidjor!
Björneruds Gärdsgård
Lövberga 415, 833 95 Strömsund
Tel: +46 (0)670-211 11
Mobil: +46 (0)70-67 00 295
www.bjorneruds-gardsgard.se

