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En affärstidning om företag för företag!
Välkommen till en helt ny tidning. Vi på
Visitkort.se drar igång Affärsnytt Norr.
Tidningen blir vårt bidrag till det allt
framgångrikare näringslivet i regionen.
Vi vill med tidningen lyfta fram företag
i alla storlekar och även bevaka utveckling och händelser inom det regionala
näringslivet.
Vi bevakar näringslivet nära Dig!
Affärsnytt Norr är tänkt att vara en näringslivstidning som delas ut till näringslivets
aktörer inom Strömsunds kommun samt
Föllinge, Junsele och Dorotea. Tidningen
får Du som driver företag eller har intresse
av det lokala näringslivet. Får Du den inte
via vår vanliga utdelning är Du välkommen att kontakta oss för att få den tillhanda
framledes.
Skapa nya kontakter
Vi hoppas att tidningen skall bli en naturlig
kontaktväg mellan Dig och andra företag i
regionen.
Inte politiskt bunden
Affärsnytt Norr är helt neutral och saknar
politisk bindning. Vi skriver om Dig som
driver företag i regionen och vill berätta
om händelser som berör Dig och Din
verksamhet.

men flyttade upp till Strömsund 2003. Våra
första medarbetare i Strömsund var Janne
och Nina, de finns kvar hos oss än idag.
Vi har haft en tillväxt som inneburit i snitt
2 nya medarbetare varje år därefter. I dag
sysselsätter vi 10 personer.
Kuvert en storsäljare
Inom Visitkort.se finns en specialavdelning för kuverttryck. Vi köper in
stora volymer kuvert direkt av Bong
som är Sveriges största producent
av kuvert. Vi har design och tryck i
våra egna lokaler i Strömsund.
BilligaKuvert.se har haft en stadig tillväxt och står idag för en betydande del av
Visitkort´s verksamhet.
Gedigen kundbas
Genom åren har vi lyckats samla på oss en
gedigen kundbas. Vi har nu mer än 4.000
kunder över hela landet och sex reklamdesigners som servar dessa med trycksaker och reklamtjänster. Vi har eget digitaltryckeri och producerar minst 85% av alla
trycksaker själva i Strömsund.

Vad tycker Du?
Vill Du att vi skall skriva om Ditt företag
eller har Du tips på spännande företag vi
borde skriva om? Har Du ideer om vad
affärsnytt skall innehålla eller åsikter om
tidningen är Du välkommen att skicka ett
mail till oss: affarsnytt@visitkort.se

Internet som marknad
Vi använder dagligen internet som ett
naturligt verktyg i vår verksamhet. Nästan
all kommunikation med kunder sker via
internet och vår marknadsföring sker via
sökmotorer som Google och MSN. Dagligen får vi nya kunder som tack vare vårt
ständiga arbete med synlighet på internet
har hittat till oss. Vi har mycket att lära
ut och tipsa om kring internetmarknadsföring. Finns intresse tar vi gärna upp detta
i kommande nummer av Affärsnytt.

Hela Sverige - Vår marknad
Visitkort.se är ett tryckeri och reklambolag
med bas i Strömsund, men som har hela
Sverige som marknad. Vi finns idag i ElPira huset på Järnvägsgatan i Strömsund.
Här har vår verksamhet varit förlagd sedan
vi vuxit ur våra lokaler hos Micke Andree
i mars 2006.
Visitkort.se startades i Stockholm 2002

Tack till Arbetsförmedlingen
All rekrytering till vår verksamhet har
skett i samarbete med Arbetsförmedlingen
i Strömsund. Vi har hittat mycket duktiga
medarbetare genom åren tack vare Arbetsförmedlingens angagemang. Hos dem har
vi hittat både slipade och oslipade diamanter. Ur dessa har vi skapat smycken
värdiga en kung.

Producerad och tryckt av:
Visitkort.se
Järnvägsgatan 20 833 35 Strömsund
0670-440 510 affarsnytt@visitkort.se
Upplaga:
1500 st
Affärsnytt Norr innehar utgivningsbevis

Utdelningsområde:
Föllinge
Backe
Hammerdal
Rossön
Hoting
Dorotea
Gäddede
Junsele
Strömsund
Nästa nummer: Juni 2007

Vill Du bli vår nya reklamdesigner?
En av våra reklamdesigners, eller art director som det egentligen heter, kommer att
bli barnledig. Vi ser även fortsatt tillväxt i
verksamheten. Vi söker därför Dig som har
intresse och naturlig fallenhet för layout
och design av trycksaker. Du måste inte ha
erfarenhet genom annan anställning tidigare. Nästan ingen av våra medarbetare har
haft branschvana tidigare eller erfarenhet
vid anställning, utan tränats in och fortsätter utvecklas under anställningen. Du
måste dock ha intresse och naturlig förmåga att skapa via program som till exempel
Photoshop. Vår kundkontakt sker nästan
uteslutande via web, mail och telefon.
Maila in en kort CV med beskrivning av
Dig själv tillsammans med 5-6 olika prov
på design av trycksaker. Det kan vara allt
från visitkort till hemsidor Du gjort eller
broschyrer och annant som Du ser att vi gör
på vår hemsida. Maila till info@visitkort.
se. Du får snabbt besked om Du hamnar i
vår rekryteringsdatabas. Kön eller ålder är
inte avgörande.

Thomas Östensson
Ansvarig Utgivare / VD

Barbro Ericson
Reporter

Maria Persson
Grafiker / Reporter
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Bredband på smal front

Café Saga

Utan bredband och mobiltäckning
bromsas företagandet. Ett utbrett problem bland glesbygdens näringsidkare.

Välkommen till ett nyöppnat Café i
Strömsund med kvällsöppet. En trevlig
mötesplats i centrum för alla åldrar.

Utbyggnad av bredband och mobiltäckning
i glesbygd ser ut att vara en svårknäckt
nöt. Det finns inga pengar att få och Telia är inte alls intresserad. Glesbygden har
inte samma möjligheter till utveckling som
centralorterna. Det är bara att konstatera.
I byn Ringvattnet liksom flera andra byar
jobbar man i motvind.
-Nu kan det kännas hopplöst men vi ger
inte upp, säger Roland Svensson företagare
i Ringvattnet och fortsätter.
Företagare med verksamhet ute i byarna
har stora problem när bredband och mobiltäckning saknas. Det känns väldigt onödigt att behöva åka till Strömsund för att
koppla upp sig. Kravet på mobiltäckning
har vi jobbat med ända sedan tidiga 90talet, uppger Svensson.
Intresseföreningen har lagt ner många timmars arbete för att finna lösningar.
-Det har varit motigt. Telia ville inte ens

räkna på uppdraget. Däremot fick vi offert
från Åre Network. Kostnaden ligger runt
700.000 kronor. Det finns inga statliga bidrag att söka och vår ansökan om bygdemedel avslogs, så nu är det dystert. I byn
finns 46 bofasta och 8 småföretag. Hela
Sverige skall leva, så sägs det, men då är
nog glesbygden borträknad, anser Roland
Svensson och fortsätter.
-Nu har vi stora förhoppningar att våra
kommunpolitiker engagerar sig för glesbygdens företag och hjälper oss med resurser,
framhåller Svensson.
Dataansvarig på Strömsunds kommun,
Irene Tängmark, är väl medveten om problemet. Men kan inte ge några positiva signaler.
-Staten ger inte ut några pengar för utbyggnad av bredband idag. Som det verkar
så kommer inga statliga bidrag att ges under hela 2007, förklarar hon.
Text: Barbro Ericson

Värme på vintern och kyla på sommaren
Att ha det varmt inomhus till så lågt
pris som möjligt är något som alla
strävar efter. Stornäsuddens VA´s luftvärmepumpar ger mycket effekt samtidigt som man kan spara upp till 50 % av
värmekostnaderna om man jämför med
till exempel vattenburen el.

de utvinner värme ur luften som är utomhus och omsätter den till varmluft som
skickas in i huset. När sommaren kommer
kan man även använda den som kylningsaggregat. I ett normalstort hus klarar man
sig normalt med 1-2 luftvärmepumpar.
Ibland kan det till och med räcka med en
i ett tvåvåningshus, om man sätter den på
Bengt Lindberg startade Stornäsuddens VA ett listigt ställe. Eftersom varm luft stiger
under 2005 efter att ha insett att det fattades uppåt så är det lättare att få luften till
något på marknaden. Nu, två år senare, kan övervåningen jämfört med att försöka få
man konstatera att det var ett smart drag. ner den i källaren.
Från Dorotea i norr till Moheda i söder har
Själva kompressorerna sitter på utsidan
luftvärmepumpar installerats.
av huset så det är minimalt med ljud som
– Man ska inte vara rädd för att sätta sig i slinker in. Många kan även uppleva att
bilen och åka på jobb, förklarar Bengt. inomhusklimatet förbättras eftersom så
Luftvärmepumpar fungerar genom att mycket luft omsätts. Nu under sommaren
jobbar han även med alla typer av aircondition/klimatanläggningar från personbilar
till skogsmaskiner. När Bengt fick frågan
att blicka fem år framåt så hoppas han
att företaget ska bli mer väletablerat och
kanske till och med vara störst inom området. Försäljningen går som för de flesta
företagare i vågor. Inom den här branschen
så ökar förfrågningarna under hösten och
vintern.
– Varför inte ta chansen nu innan sommaren och utnyttja anläggningen även som
Ännu en ny installation av Bengt Lindberg, kylningsaggregat, framhåller Bengt LindStornäsuddens VA
berg.

Text: Maria Persson Bild: Tomas Ericson

Bo Danielsson öppnade Café Saga i
månadsskiftet april-maj. Ett helfräscht
ställe, mitt i centrum av Strömsund vid
Kommunkontoret. Vårsolen värmer och en
avkopplande stund på uteserveringen passar alldeles utmärkt. Närmare sommaren
kommer en glassbuffé att serveras.
-Jag ville öppna ett mysigt café för
allmänheten och hålla kvällsöppet.
Något som saknats på samhället. Det
känns roligt att få skapa en samlingspunkt i trevlig miljö. Vi serverar fika
och lättare lunch, framhåller Danielsson.
Blicken dras till en nybakad äppelkaka
med vaniljsås och andra läckerheter. Till
lunch kan man äta en soppa, paj eller kanske en ”Saga Sub”.
-Saga Sub är en bagett fylld med olika
röror, ostar och sallader. Saffranspannkaka finns också på menyn. Det är faktiskt
Gotlands nationalrätt, men där serveras
den inte med hjortronsylt utan med salmbär (björnbär). Nu ser jag fram emot att
hela huset, med Aula och Pelarsalen,
kommer igång så det blir snurr på aktiviteterna. Men faktiskt, så har vi redan nu
bokningar av grupper och sammanträdesfolk. Det finns bordsplats för mellan 70
till 75 personer, berättar Bo Danielsson.
Inom kort blir Café Saga också ett internetcafé, där besökarna kan ta med egen
dator och koppla upp sig samtidigt med en
fika.

Bo Danielsson arrenderar Café Saga av
kommunen. Ett ställe mitt i händelsernas
centrum.
Text/Bild: Barbro Ericsson
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Uppåt för näringslivet
Det går bra för näringslivet i Strömsunds kommun, säger SUABs vd
Daniel Perfect. Industrin går på högtryck och tongångarna bland företagarna är positiv så det ser ljust ut.

viktig. Just för att tala om att här är platsen
för dig och ditt företag, säger han. I syfte
att bland annat förbättra företagsklimatet
har ett Näringslivsråd startat. Det är tio
deltagare i rådet som med sin representation täcker hela kommunen geografiskt.
-Företagarna är motorn i komNyligen marknadsförde sig
munen och det är oerhört
85 utställare i företagsmäsviktigt att det fungerar för
san Mötesplats Strömdem för att kommunen ska
sund. Mässan arrangeras
kunna utvecklas. I Svenav SUAB och genomförs
skt Näringslivs senaste
vartannat år om det finns
ranking av företagsklimaintresse hos näringslivet.
tet placeras kommunen
-Uppskattningsvis besökpå 229 plats av 290. Inte
tes
mässan av drygt 2.200
så mycket att skryta över
personer
under de två
själva placeringen men
dagarna.
Utställningar
uppgången från plats 287
och
olika
inslag
mötte
för några år sedan kan vi
besökarna.
År
2005
delalla vara stolta över. Vi har
tog
65
utställare,
så
det
lämnat bottenträsket och
utvecklas
positivt
och
vi
siktar mot högre placerinhoppas
kunna
genomföra
gar i listan, uppger Perfect
Olivia Backlund
en ny mässa 2009, avslutar
och fortsätter.
Bild: Jens Karlsson
Perfect.
-Attraktionskraft blir en allt
viktigare konkurrensfaktor. Och då
Enda i länet
gäller för samtliga kommuninvånare
att dra sitt strå till stacken så att per- Företagsmässan i Strömsund är den enda
soner och företag väljer vår kommun i länet i sitt slag. En mässa där näringföre någon annan. I det perspektivet blir slivet visar en otrolig spännvidd. Allt från
även Svenskt Näringslivs rankinglista friskvård till tung industri.

-Det är jättetrevligt när man ser vilket intresse som finns för mässan. Vi har utställare från Nordli, Västerbotten och Göteborg, bara för att nämna några långväga,
berättar Sofie Olausson på SUAB.

SUABs VD Daniel Perfect och ordförande
Karin Stierna visar att det går uppåt för
näringslivet.
Text/Bild: Barbro Ericson

Ung och företagsam
Utmärkelsen Årets Unga Företagare har
tilldelats Therese Strömqvist, Wasana
Näslund och Åsa Eriksson med företaget Joy for life. Ett UF-företag som tillverkar personliga kort.
Therese från Backe, Wasana från Gäddede
och Åsa från Strömsund, går Handels- och
administrationsprogrammet på Hjalmar
Strömerskolan i Strömsund. Deras UFföretag, Joy for life, tog form i oktober
och är nu i full verksamhet. Tre mässutställningar har de också hunnit med. På
Företagsmässan i Strömsund kom deras
stora genombrott när de utsågs till Årets
Unga Företagare i kommunen. Produkten
är handgjorda kort med unik utformning
och som gör mottagaren glad och varm om
hjärtat. Korten går också att beställa efter
egna önskemål. En storsäljare på mässan.
-Att få utmärkelsen var givetvis väldigt
roligt. Korten blev uppskattade och vi sålde
bra. Ja faktiskt bättre än vi vågat hoppas på,
berättar tjejerna som brinner för sin uppgift
att driva företaget Joy for life. Givetvis fick
de en extra kick i och med Företagsmässan.
-Folk är intresserade av våra produkter

Fr v Therese Strömqvist, Backe. Wasana Näslund, Gäddede. Åsa Eriksson, Strömsund.
och nu känner vi att vi kommit långt, säger
Wasana och tillägger.
-Vi fick också hedersuppdraget att utse
bästa monter under mässan. UF följer vissa
kriterier och vinnare blev Flata Tunnbrödsbageri. Det är också en kul upplevelse att
delta på mässor och kolla in hur de erfarna
gör, framhåller hon.
Företag med årsredovisning
Nu är eleverna i slutfasen av UF-arbetet.
En årsredovisning har upprättats och revisorerna har godkänt rapporten. Och innan

terminen är slut skall företaget vara avvecklat.
-Sist men inte minst, man skall ha roligt när man jobbar i ett företag, framhåller
Therese, Wasana och Åsa, tre glada tjejer som utsågs till Årets Unga Företagare
2007.
Text/Bild: Barbro Ericson
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Guldälgar i Strömsunds kommun
Årets Guldälg delades ut i samband med
företagsmässan. Framgångsrika personer i kommunen tilldelades utmärkelsen
för fina prestationer.
Årets Unga Företagare
Dessa unga företagare sprider glädje till
sina kunder genom att tillverka personliga kort till alla som vill uppvakta någon.
En positiv och kreativ stämning, ett väl
fungerande samarbete, arbetsglädje och ett
ansvarstagande arbetssätt i företaget.
Pristagare: Therese Strömqvist, Backe.
Wasana Näslund, Gäddede. Åsa Eriksson,
Strömsund. Joy for Life UF
Årets Eldsjäl
En driftig och initiativrik person som brinner för bygdens utveckling. Du kan hitta
Årets Eldsjäl såväl i skidbacken som i

fiskebåten eller på travbanan. Detta års
eldsjäl har för fjärde året i rad blivit nominerad till priset, vilket är en uppfattning
om hans engagemang för bygden.
Pristagare: Sven-Olof Lindman, Hoting.
Årets Företagare
Har verkat i kommunen i snart 40 år och har
sett till att många dörrar öppnats över hela
världen. För bra företagaranda, lokalt
engagemang och med siktet inställt på
världsmarknaden.
Pristagare: Karl-Johan Svedberg, Nordplåt Carmen AB (går vidare till länsfinal)
Årets Nybyggare
Lämnade allt för att följa sin dröm och
bryta ny mark här på landsbygden. De har
skapat försörjning för sig själva och sina
familjer i tre företag i olika branscher.

Dessa kreativa och driftiga tusenkonstnärer har dessutom lockat många långväga
gäster som också får chans att upptäcka
vår vackra kommun.
Pristagare: Richard von Kooten, Claudia
Beerta, Siberian Adventures
Årets Turistföretag
En färgstark entreprenör som med stor
kraft, egna metoder och ideer utvecklat
sin anläggning till ett vinnande koncept.
En fullserviceanläggning i det lilla formatet där omtanke och personlig sercie står
i centrum. Pristagarens brinnande intresse
för lokalt producerade produkter ger ringar
på vattnet som skapar ett ”gränslöst” samarbete fyllt av möjligheter.
Pristagare: Britt-Marie Strömberg Hoting
Unlimited (går vidare till länsfinal)
Text: Barbro Ericson

Taxi Stora Blåsjön på väg
Fyra ungdomar lockades till fjällvärlden ive Östersund, berättar Johan.
och tog över en taxirörelse. De bosatte sig I december 2006 fick de höra att Jormi Stora Blåsjön och övergav storstads- vattnets Taxi skulle lägga ner rörelsen om
livet för något nytt.
de inte hittade någon som var intresserad
att ta över.
Johan Olofsson och Mats Falk nappade -Efter ett telefonsamtal och några timmars
när Jormvattnets Taxi var till salu. De två funderande kom vi överens om att titta lite
familjerna driver idag Taxi Stora Blåsjön närmare på vad det rörde sig om. Både
AB.
Mats och jag hade fasta jobb i Gäddede
-Vi tog över rörelsen den 1 mars 2007 eft- respektive Jorm som vi fått ett års tjänstleer att även våra sambos, Helena och Lotta, dighet ifrån säger Johan och fortsätter.
tagit taxikort. Det var en av förutsättnin-Vi tycker det är viktigt att det finns tillgarna att vi alla fyra kan köra så att man gång till Taxi i våra ”utbyar”. Både för
någon gång kan vara ledig. Vi är inflyttade skolkörning, färdtjänst, sjukresor och vantill Stora Blåsjön från Stockholm respekt- liga taxikörningar av bybor och turister.

Det var en av anledningarna till att vi satsade på detta. Dessutom är taxirörelsen en
utmärkt grund för våra två familjers separata turistsatsningar som vi jobbar vidare
med, avslutar Johan Olofsson.
Text: Barbro Ericson Bild: Lotta Karlsson

Lyft blicken och se möjligheterna
Något stort är på gång vid Hjalmar
Strömerskolan i Strömsund. Till hösten
hälsar man nämligen elever välkomna
till ett Handelsgymnasium.
Nu vill man höja statusen på handelsprogrammet på Hjalmar Strömerskolan med
att erbjuda Handelsgymnasiet. En utbildning som riktas till de som vill arbeta med
handel. Handelsgymnasiet är en modern
uppläggning av gymnasieskolans handelsoch administrationsprogram. Syftet är att
stimulera ungdomars självständighet och
företagsamhet. Man får jobba mera praktiskt än teoretiskt. Katharina Salomonsson
och Marion Marklund, lärare på skolan,
delar med sig av nyheten som de jobbat
fram tillsammans med rektor Karin Holmqvist.
-I Norrland har vi bara Handelsgymnasium på tre ställen, Jokkmokk, Sollefteå

och Umeå. Vi får det fjärde. Elevantalet ökar på handelsprogrammet och då är
det bra att få höja statusen med ett Handelsgymnasium. Första terminen kommer
eleverna att jobba traditionellt men efter

Lärarna Katharina Salomonsson och
Marion Marklund, samt rektor Karin
Holmqvist (saknas på bild) har jobbat för
Handelsgymnasiet till Strömsund.

jul blir det praktiskt arbete med övningsföretag, berättar Marklund.
Samarbete med näringslivet
Eleven skall få möjlighet att jobba med
meningsfulla utmaningar i övningsföretag
med realistisk inriktning.
-De kommer bland annat att jobba med
inköp, försäljning och personal. Med alla
affärstransaktioner inom bank och skattemyndighet. Skolan behöver ett gott samarbete med näringslivet för att eleven skall få
en meningsfull utmaning utanför skolan.
Och det har vi här i kommunen, vilket vi
är väldigt tacksamma för, framhåller Salomonsson.
Handelsgymnasiets arbetssätt påminner
om en vanlig arbetsplats. En välkommen
utbildning för elever som vill träna sin
företagsamhet.
Text/Bild: Barbro Ericson
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Skotskrutigt är på tapeten
När valet stod mellan att fortsätta pendla eller att starta eget så fanns det egentligen bara ett alternativ. Resultatet blev
Nilssons Måleri & Kakel som idag har
hela Strömsund med omnejd som arbetsplats.
Under ett år skulle Martin Nilsson pröva
på att starta eget inom måleribranschen
och se om det gick att leva på. Nu har snart det året gått och man kan summera
att företaget inte kommer att läggas ner
i första taget. Under det gångna året har
Håkan Wikström anställts som mattläggare, vilket kompletterar Martins utbud.
Måleri, kakel och mattläggning täcker de
allra flesta kunders behov. Det är upp till
kundens fantasi vilket av alternativen som
passar dem bäst. Martin och Håkan hjälper
er gärna med att välja färger och mönster
så att ni blir riktigt nöjda. Martin Nilsson
har 20 års erfarenhet inom branschen och
även plattsättarutbildning från Utbildning
Nord i Norrbotten, så han kan sin sak.

– Det går olika trender inom kakel och man ha andra jobb för att täcka den damåleribranschen. Just nu är det storblom- gen. Sådant är svårt att planera, men
migt, mörka färger och skotskrutigt som samtidigt är det lite av tjusningen.
är mest populärt, förklarar Martin.
Något som är värt att tänka på
om du funderar på att måla om i
dina lokaler är att kontakta hantverkaren i god tid, så att du är
säker på att få tag i någon som
kan hjälpa dig. Planera även så
mycket du kan inför renoveringen för att hålla kostnaderna nere,
då du är säker på hur du vill ha
det. I Martin och Håkans jobb innebär det att man ofta har olika
arbetsplatser från dag till dag
vilket gör att det blir en otrolig
stor variation. Det är något som
kan ses på gott och ont. Den stora
variationen gör att ingen dag är
Martin Nilsson ser tjusningen i sitt jobb.
den andra lik men samtidigt har de ingen
fast punkt i arbetet. På vissa arbetsplatser
kanske man kan jobba bara en halvdag
Text/Bild: Maria Persson
för att sedan låta färgen torka, då måste

Mona Bågling ger form och färg
Välsvarvat och målat i vackra
motiv, det är saker som går
hem hos kunden. Det vet Mona
Bågling i Hammerdal som säljer
mer än hon hinner tillverka.
På Koopra i Hammerdal hittar
man hennes lilla hörna. Där finns
de efterfrågade presenterna som
varje mottagare gläds över. Mona
Bågling är ingen nykomling i
branschen. Hon började nämligen
med möbelmålning redan 1994.
Därefter kom hon över till att dreja och tillverka föremål i keramik.
Det går inte ta miste på att hennes
saker är eftertraktade. Idag fyller
hon på förrådet igen, hyllorna har
visst gapat rätt så tomma för en
stund sedan. Hon påstår att våren
ger utslag, på många sätt.
-Visst ser jag skillnad på årstiderna hur mycket jag säljer. Nu är
det mycket, våren och sommaren
är stora försäljningstoppar, säger
Mona.
Hon har sin verkstad hemma
i huset och beställningar duggar
in från olika delar av Sverige. Det
mesta går faktiskt till Stockholm
där en agent pytsar ut alstren till

Mona Bågling har en egen hörna på Koopra i Hammerdal. Där finner man både det ena och det andra, som
passar alla.

olika presentbodar. Dessutom är
Mona delägare till affären Gaupa
(namnet betyder Lodjur) i Östersund. Mona Bågling är ett välkänt
namn och hennes välgjorda hantverk är eftertraktade.
-Jag började dekorationsmåla
möbler och inredningar 1994 och
så småningom blev det mera prydnadsföremål. Nu drejar jag ljusstakar, koppar, skålar och andra prydnadsföremål och målar. Jag målar
korgar i spån som jag köper. Alla
svarvade skålar och fat tillverkar
min son Anders och Jörgen Larsson, berättar hon.
Inför våren och sommaren går
mycket av produktionen som
gåvor till bröllop, dop, examen
och konfirmation.
-Det är ett stort uppsving den här
tiden. Många kommer med egna
beställningar och ideer om hur de
vill att saker och ting skall se ut.
De vill ha en egen text, eller ett
eget motiv målat, något som kanske har anknytning till ett speciellt tillfälle, det är trevligt känner
Mona Bågling.
Text/Bild: Barbro Ericson
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Prevent jobbar för ett säkrare Strömsund
Strömsund sägs ofta vara en säker plats,
men om man ser i statistiken är det inte
alltid så. Efter en rad inbrott under de
senaste åren började Prevent ta form.
Under de senaste åren har brotten ökat runt
om i Strömsund, bland annat har det varit inbrott i några av butikerna längs Storgatan. Det gjorde att behovet efter ett vaktbolag växte fram och resulterade i Prevent.
Idag jobbar sex personer inom företaget,
varav två stycken är delägare.

Här händer det
aldrig något
– Målet med företaget är att göra Strömsund till en säker plats, och att även få en
stadig grund genom heltidstjänster och
sedan vidareutveckla ut mot andra orter,
förklarar Anders Zetterlund, en av väk-

mycket som väktare i bl.a. Östersund och
tarna.
De är noga med att poängtera att de inte är Umeå, berättar han. Dagtid har Anders och
några poliser utan de får endast hålla kvar de övriga väktarna andra arbeten och på
brottslingen tills polisen tar över. Att starta kvällar och nätter patrullerar de.
upp ett vaktbolag i
Strömsund har inte
varit det lättaste,
eftersom attityden
oftast är ”här händer
det aldrig något”.
Prevent har därför
valt att lägga sig på
ett lågt pris.
För ett bevakningsföretag krävs personal med auktorisation, vilket Anders
Zetterlund har.
– Jag har utbildning från DTU
Säkerhetsskola
i
Hofors och jobbat Anders Zetterlund, väktare på Prevent.
Tex: Maria Persson
Bild: Barbro Ericson

Minska frånvaron - Låt personalen få massage
Massage är en investering för alla parter. Stressen minskar, muskulaturen blir
smidigare vilket gör att frånvaron från
jobbet generellt minskar.
Intresset för massage har alltid funnits där
för Marie Höglund på Achelios men det
var inte förrän hon blev sjukskriven som
hon började fundera på en ny inriktning
i sitt liv. Hon tog steget och skickade in
en ansökan till Axelsons Gymnastiska
institut och på den vägen är det. Från

början höll hon till i sitt eget hem, men i
september 2006 flyttade verksamheten
till de nya lokalerna på Lövbergavägen
8 i Strömsund. Marie jobbar idag 50 %
som massör och 50 % som förskolelärare.
Vilket passar henne bra eftersom det är stor
variation mellan jobben.
– Men det är klart att drömmen om
att kunna leva som massör finns där,
säger Marie som ensam driver företaget.
Hos Achelios ges Svensk klassisk, vilken
gör muskulaturen smidig, får i gång
blodcirkulationen, rensar kroppen från
slaggprodukter och ökar välbefinnandet
samtidigt som den stryper tillförseln av
stresshormoner.
De vanligaste problemen som hennes
kunder har är spänningar i axlar, nacke och
rygg, vilket kan förebyggas genom att få
massage kontinuerligt samtidigt som man
lever sunt.
-Att skicka sin personal på massage är en
investering för företaget eftersom det minskar frånvaron och även är avdragsgillt,
förklarar Marie.
Achelios har idag flera företag som anlitar
henne, så varför inte bli en av dem?

Företagsreportage
i detta nummer
Stornäsuddens VA
Bengt Lindberg
Café Saga

0670-12310

Prevent
Anders Zetterlund
Lars Damander

070-585 97 84
070-313 33 60
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Marie Höglund

070-221 49 77

Nilssons Måleri & Kakel
070-513 07 34
Martin Nilsson
Taxi Stora Blåsjön AB
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Mona Bågling

073-828 96 87

Fjällsikten
Text/Bild: Maria Persson

070-518 50 75

0671-20050
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Carina i Backe
kommer igen!

Fjällsikten – Tåsjödalens höjdpunkt
Utsikten från Restaurang Fjällsikten
gör varje besökare lyrisk. Framför oss
har vi den vackra Tåsjödalen. Ett stort
panorama med vatten, fjäll och djupa
skogar. Här upplever gästerna något
alldeles speciellt.
Det börjar våras, även på Tåsjöberget, som
ligger 28 kilometer norr om Hoting. Här
är det Marie Eriksson som välkomnar tillströmmande gäster. Hon driver företaget
Fjällsikten med restaurang, konferenslokaler och stugby. Folk kommer i stort sett
året om, med högsäsong vinter och sommar.
-Jag tog över Fjällsikten den 1 februari
-96. Under åren har jag jobbat med att
finna nya sätt att locka gäster. Det roligaste
av allt är att många kommer därför de hört
av andra att här är så trivsamt, berättar Marie med ett leende på läpparna.
Fjällsikten har blivit ett konferenscentrum för deltagare som vill uppleva något
annorlunda. Här serveras allt från vacker
miljö med frisk luft till god mat och bra
service. Det är ofta 2-3 dagars konferenser
med mat och logi. Här finns stora konferenslokaler med plats för hundratalet gäster.
Matsalen har plats för 150 gäster och några
steg från huvudbyggnaden ligger sex stugor med två lägenheter i varje.

Nu står det inte länge på förrän Carina
Hedström i Backe byggt upp ny verkstad. En nysatsning efter en våldsam
brand för ett och ett halvt år sedan, då
lågorna tog hela hennes livsverk.

En solnedgång vid Tåsjödalen.
dra upp en rullgardin. Folk bara väller in,
turistströmmen har börjat och så fortgår
det under hela sommaren, berättar Marie,
som jobbar i stort sett dygnet om.
Antalet konferenser har ökat rejält under
årens lopp. Gäster kommer från kommunen
men även från andra ställen i landet. Inför
fester och konferenser förbokas maten.
Och givetvis vill långväga gäster ha mat
av norrländsk karaktär. Fjällfisk, renkött
och älg.
-Under vintern kommer skoteråkare via
Bäverleden från både Sollefteå och Sundvall. Då mellanlandar de ofta här för mat
och logi för att nästa dag köra vidare till
Borga. Under hösten har vi övervägande
jägare hos oss, säger Marie Eriksson på
Fjällsikten, med utsikt över den ”vida
världen”.

Midsommar årets höjdare
-På midsommardagen öppnar jag efter
några veckors uppehåll. Då är det som att
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Text: Barbro Ericson
Bild: Privat

I handen håller Carina ritningen till den
nya verkstaden som skall stå på plats om
några månader. Hon är en optimistisk person och genast efter branden, som ödelade
Carinas Däck, var hon inställd på att bygga
upp igen.
-Det kommer bli lite ändring i verksamheten framöver. Det blir mindre inom
däckbranschen men däremot mera av
blästring och lackering. Det har dragit ut
på tiden men nu hoppas jag verkligen att
vi snart skall komma igång med bygget
och verksamheten, säger en målmedveten
Carina.
Vid brandtillfället hade Carina fyra
anställda. Eftersom företaget hade både
grävare och traktor så stannade inte hela
verksamheten av.
-Hela däcklagret brann upp, liksom
maskiner och några fordon. Huset blev i
stort totalförstört, men nu är siktet inställt
på nya möjligheter, framhåller hon.
Text: Barbro Ericson
Bild: Privat

