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Hästkrafter i Backe
Sid 16

Strömsund

Så är det äntligen dags igen för månadens
Affärsnytt Norr. Vi kommer att komma
ut hela sommaren med ett nummer varje
månad till alla hushåll i hela kommunen.

När mina kompisar skulle ut och festa
var jag hemma och bytte blöjor. Men jag
fick en tid jag inte vill ha ogjord för allt i
världen.

Återigen har vi fyllt 24 sidor med annonser
och reportage från Din närhet.

Visst är det att föredra att få barn senare.
Men vad jag vill säga är att världen stannar
inte här, den börjar!

TONÅRSFÖRÄLDER
Jag läste för en tid sedan en artikel om en
ung tjej, jag tror hon var 17 år, som blivit
mamma. Artikeln var skriven på ett sånt
sätt att jag fick uppfattningen att tjejens liv
hade stannat när barnet kom. Att hon tvingades prioritera bort kompisar och egna
nöjen för barnets skull. Artikeln var mörk
och dyster, så som jag upplevde det.
Jag blev själv förälder bara 17 år gammal
och min tjej var 16 år. När vårt underverk
föddes var de det största som hänt mig,
både före och efter. Att det skulle vart något
negativt har aldrig slagit mig. Snarare tvärt
om. Det var när mitt livs stolthet kom till
världen som jag började leva.
Självklart fick både jag och min sambo
sätta andra intressen åt sidan till viss del,
men jag upplever att tiden istället fylldes
med något ännu finare.

En sak är dock oerhört viktig för att man
skall lyckas som tonårsförälder. Att man
har andra, vuxna som ställer upp. Att man
har föräldrar som förstår och accepterar
situationen och ställer upp och fyller ut där
man själv inte räcker till. Man är trots allt
ett barn som fått ett barn.
Vi hade den förmånen jag och min sambo.
Den förmånen var värd allt!
Idag har mitt livs stolthet hunnit fylla 19 år
och han fick en lillasyster som redan blir
14. Själv är jag bara 35. Men jäklar vad kul
det är med barn!

Semesterstängt vecka 30.
Vi önskar glad midsommar!
Välkommen åter!
0771-600 600

Jag önskar alla läsare och annonsörer en
riktigt skön sommar.

Thomas Östensson

Fritidsvagnar!

Thomas Östensson Christer Birgersson Barbro Ericson Maria Persson
Ansvarig Utgivare

Annonssäljare
0730-26 92 80

Reporter - Foto
Grafiker
affarsnytt@visitkort.se maria@visitkort.se

Det finns olika viktklasser,
med eller utan broms. Du
väljer alltså själv vilken
maxlast den skall klara med
hänsyn till din bil och körkort.

Vi har även båttrailer!

Trevlig sommar!
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Formtoppsloppet i Hammerdal

Tävlingscyklist Fredrik Kingstad
cykelklubb Castor står på startlinjen.

Hotell Åsgården
Hammerdal

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

Formtoppsloppet på cykel i Hammerdal
rullar på för sjunde året. En uppskattad serie som körs tre onsdagar under
våren och drogs igång av Orvar Nilsson
Solberg.

-Det här är sjunde året som Formtoppen
arrangeras och deltagareantalet ligger runt
25 per gång. Från Sundsvall, Tandsbyn,
Östersund, Stugun, Strömsund och Hammerdal.

-Visst finns det intresserade cyklister som
gärna kommer när något ordnas. Men det
gäller att hitta villiga arrangörer, förklarar
han.
Att Formtoppsloppet genomförs i Hammerdal har förmodligen sina förklaringar
i att Orvar Nilsson själv är en hänförd
cyklist. Han cyklar drygt 500 mil per år
och ser gärna att fler kommer ut på cykel.
Loppet körs tre onsdagar under maj månad
och ingår i Jämtlandsserien som består av
klubbar i länet som gått samman. Deltagarna i loppet kan välja att cykla 29 kilometer eller 12 kilometer efter den natursköna
Ammeråstigen.
-I Jämtlandsserien ingår 18 tävlingar där Tandtrampen, Vertex och Castor
cykelklubbar ingår. Till cykelloppet har vi
deltagare i blandade åldrar, från 12 år till
71 år. Vissa är tävlingscyklister och kör på
tid medan andra tar det lite lugnare utan
tidtagning.

Vägavgift för att cykla
Så berättar Orvar något som gör en oinvigd
förvånad. För att arrangera en cykeltävling
eller motionslopp på allmän väg krävs att
cykelklubbarna betalar vägavgift.
-Inför tävlingen måste vi söka tillstånd
hos Polisen och betala vägavgift. Eftersom
vi är tre cykelklubbar som samarbetar söker vi ett gemensamt tillstånd. Vi betalade
2.000 kronor. Visst kan man tycka det är
lite konstigt att behöva betala avgift för att
få cykla på allmän väg, säger tävlingsledare Orvar Nilson.
För att få delta i en cykeltävling krävs
erlagd startavgift samt att vara medlem i
någon cykelklubb, där ingår försäkring.
-Tack vare trogna funktionärer som ställer
upp år efter år kan vi genomföra tävlingen,
avslutar Orvar.

Avslut med våfflor
I samband med tredje och sista deltävlingen blir det fika, våfflor med grädde samt
prisutdelning.
-Eftersom jag hittade på det här med
Formtoppsloppet så har jag också raggat
priser samt köpt en del. Sponsorerna har
varit givmilda, måste jag säga. Kriteriet
har varit att delta i mint två av tre deltävlingar för att få pris, säger Orvar Nilsson
och fortsätter:

Trevlig sommar
önskar

•
•
•
•

TAKPLÅT
SKORSTENAR
VENTILATION
MONTERING

Tel 0672-105 90 Fax 0672-103 09
Mobil 070-344 81 06
www.holgerssonsplatab.se

BORRNING
ENERGI &

VATTENBRUNNAR
Levererar och monterar
NIBE värmepumpar

TINBAK
ENERGI
Tel. 0644-410 23

Kakuåsen 4716, 830 70 Hammerdal
Mobil 010-250 05 00 •070-540 90 00
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Företag satsar Friskt!
Massör Anna Maria Tegnander från Hoting berättar att stress – spänningar i kroppen – värk och yrsel, börjar tränga allt längre ner i åldrarna. Tonåringar söker hjälp
för värk i axlar och nacke. Deras krämpor
uppstår oftast på grund av timmar och åter
timmar framför en dator. Och de äldre har
med åren samlat på sig olika krämpor.
Då är en genomträngande massage välgörande. Massage har blivit en form av
friskvård som erbjuds de anställda.
-Jag har drivit företaget Anna Marias
Massage under fem år och efterfrågan bara
ökar. Inte minst hos företag, dit jag åker
med utrustning för att behandla personalen. Jag brukar rekommendera två behandlingar i månaden. Då har man möjlighet
att hålla en besvärande spänningsvärk under kontroll, uppger Anna Maria.

Att behålla en frisk och motiverad personal är företagarens dröm. Men ibland
säger kroppen stopp och då kommer vi
in på friskvård.

Stress är boven
-Stress och stillasittande jobb är något som
påverkar oss negativt. Vi måste röra på oss,
då blir kroppen mera avspänd och ett lugn
infinner sig. För många upplevs massage
väldigt positivt. När man masserar hjälper

Anna-Marias Massage
070-364 29 15 Hoting

Vattudalens Bygg AB
Strömsund

* Klassisk Massage
* Hot Stone Massage
* Företagsmassage
* Produktförsäljning

•
•
•
•

Nybyggnad
Om- och tillbyggnad
Renoveringar
Vattenskador
0670-137 04

• Industri
• Kraftanläggningar
• Idrottsanläggningar
• Djurparker
• Daghem och skolor

Motordrivna grindar och bommar
offereras. Vi utför montage och
entreprenader i hela Norrland. För
prisuppgifter och hjälp med projektering, hör av dig.Titta också in på
hemsidan, www.stabil.se

STABIL STÄNGSEL AB
Sikås Myrtagsvägen 105
830 70 Hammerdal
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Tel 0644-64 32 10
Fax 0644-64 32 11
stabil.stangsel@telia.com

man också kroppen att komma igång. Det
blir bättre blodgenomströmning, muskulaturen slappnar av och kroppen går ner i varv.
Det är skönt och avslappnande och sänker
den omedvetna stressen. Vid stress åker axlarna upp och det leder till spänningsvärk.
Man får huvudvärk, yrsel, trötthet och mår
allmänt dåligt, berättar Anna Maria.
Nu när företag kan göra avdrag för kostnaden, massage ingår i begreppet friskvård,
kanske fler chefer blir intresserade?
-Visst kan det ändrade avdragssystemet
ha påverkat, men jag tror också att allt
fler har fått upp ögonen för betydelsen av
friskvård.
Härligt ”stenad”
Så kommer vi till det optimala avslutet.
-Jag brukar avsluta behandlingen med
att ge massage med varma lavastenar. En
beprövad behandlingsmetod hos indianer
och samer sedan urminnes tider. Det är
både effektivt och härligt, framhåller Anna
Maria Tegnander.

Hoting i centrum för Harry

NORDPLÅT
C A

R

M E N

A B

Leverantör av stålkarmar för
offentlig miljö
Globen, Stockholm
Helse Bygg, Norge
Malmö Högskola
Danish Crown, Danmark
Abborrviksvägen 3 833 35 Strömsund
www.nordplat.se info@nordplat.se

TVÅ FÖRETAG I SAMVERKAN

Åkgräsklippare
Motor & Röjsågar
Grästrimmer
Reservdelar &
service
På Campingen vid vackra Hotingssjön börjar turisterna droppa in. Här händer en
hel del och bakom allt finner vi Harry Jonsson med frun Ulla-Britt.
Det är en upplevelse att stanna till på
Campingen i Hoting. Här finns en härlig
badplats och vackra stränder. Fina stugor
och lägenheter att hyra. Minigolfbana och
en motorbana för fyrhjulingar. Och givetvis tittar vi in i det unika museumet. Harry
och Ulla-Britt Jonsson äger och driver
Campingen. Och som vi kan förstå, så har
de inga fritidsproblem.
-Jag gillar att jobba och vill gärna se att
Campingen utvecklas och drar hit gäster.
Och vill gärna se allmänheten komma hit
och nyttja det vi har byggt upp. Här har vi
bland annat nybyggda badbryggor och jag
har sagt till skolpersonalen, ta med skolbarna och kom hit och bada. Jag jobbar för
att få till det bra här i Hoting.
Bjuder havsutsikt
Här finns 26 småhus och två hyreslägenheter samt en stor uppställningsplats för
husvagnar och husbilar invid sjön.
Harry slår ut armarna och utbrister:
-Visst är det vackert och idylliskt. Vi kan
faktiskt säga att vi erbjuder alla boende
”havsutsikt”, säger han och skrattar.
Vid entrén finns Turistbyrå som har dagligt öppethållande och där går att hyra båt
och kanot.

Alltid nytt på gång
Harry har ingen brist på idéer och nu stundar både bastu och ett nytt café.
-Bastu skall det givetvis vara. Det blir
nere vid sjöbryggan och så skall det bli
sommarcafé. Där skall vi bland annat
servera våfflor. Nu väntar jag bara på tillstånd.
Det är alltid något nytt på gång där Harry
håller till. Och senaste dragplåstret var motorbana för fyrhjulingar.
-Jag vill gärna se barnfamiljer som våra
gäster. Då skall det vara något som lockar
ungarna att vilja stanna, helst ett dygn extra.
Vi har också flyttat på några stugor för att ge
ytterligare plats för husvagn- och husbilsparkering.
Här intill Campingen går en fantastiskt
fin naturstig som följer sjön och in i skogen
där det finns flera fångstgropar att se. En
underbar plats, inte minst för barnen.
På området har Harry och Ulla-Britt ett
museum som är ett kapitel för sig. Där
gästerna kan följa en tusenårig vandring
genom svunna tider.
Som Affärsnytt skrev om tidigare, utsågs
Harry Jonsson till Årets serviceperson i
Strömsunds kommun 2007. Han som jobbar för att sätta Hoting i centrum.

HOTING TURIST AB
Campingstugor
Tältcamping
Husbil & husvagnsplatser
4-hjulsbana för barn
“Put and take” fiske

Harry & Ulla-Britt Jonsson
070-658 15 69
SKORSTENSRENOVERINGAR
OCH NYA SKORSTENAR
Certifierad och godkänd skorstensreparatör

Glad sommar!

Försäljning
av kaminer
Toressons Plåtslageri
070-688 39 32
Ramselevägen 17, Strömsund
certifierad medlem i Sero
och Skorstenshantverkarna
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Travar vidare på Andersnäset

Bild: Privat

Inget är som Travveckan på Andersnäset i Hoting. Ett tillfälle för hästintresserade
och hemvändare att ses. Årets största händelse på orten som utgör tideräkning.

Publikdragaren i fjol var Järvsöfaks.
Sven-Olof Lindman är ansvarig för Travveckan i Hoting och han berättar om en
tradition som blivit en tideräkning.
-Vi vill hålla liv i traditionerna som sätter sin prägel på orten. Det är lika roligt
varje år. Vi har mycket hemvändare som
planerar in den här veckan för att träffas
och umgås. Man kan säga att travet utgör
vår tideräkning, allt emellan är före och
efter, uppger Lindman.
Redkorden slås
I fjol var det 100-årsjubileum och publikrekord med drygt 4000 personer.
-Vi hade ju satsat lite extra till jubileet
och fick en succédag där vi hade en lunchdubbel med TV-sändning. En annan stor
tilldragelse var givetvis Järvsöfaks. Hela
folkets häst. Standarden steg i och med att
vi fick hit den, berättar en exalterad SvenOlof Lindman.
Hotingtravet slog alla tidigare rekord i
fjol, både publikmässigt och spelmässigt.
Och det borgade för ett rejält netto.
-Det blev inget större netto. Man kan säga,
smakar det så kostar det. Det netto vi får
går oavkortat till banan, säger Lindman.
6 • AFFÄRSNYTT NORR

TV-sändning
I år kommer man inte att köra på fredag
som har varit vanligt utan lördag, onsdag
och lördag.
-Det blev förändringar på grund av att
Bergsåker skulle köra fredag. För att inte
kollidera blev det lördag. Men så har dom
ändrat sig igen men nu kör vi lördag.
En av veckans stora tilldragelse blir med
säkerhet onsdagstävlingen med TV-sänt
lunchtrav.
-Prissumman i samtliga lopp i lunch-V4:
an är på 25.000 kronor. Tack vare generösa
sponsorer kan vi hålla höga prissummor. I
år har vi 10.000 kronor i förstapris i nästan
samtliga lopp.
Dina drömmar inför årets travvecka?
-Min förhoppning är att vi också i år får
hit någon varmblodig kanon, säger SvenOlof Lindman och drömmer tillbaka om
Järvsöfaks som var fjolårets storhet.
1970 blev Sven-Olof Lindman tävligsansvarig och var på den tiden Sveriges
yngste.
Nu stundar årets högtid för alla travälskare.

Hoting
travet
Lördag 5/7

TravTävLingar
danS med Pub På kväLLen

Söndag 6/7

POnnYTrav
TiSdag 8/7

POnnYTrav

danS med Pub På kväLLen

OnSdag 9/7

TravTävLingar
Lördag 12/7

TravTävLingar
www.hotingtravet.com

Marknad på nätet för
företag och privatpersoner!

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

Trevlig sommar!

Jag tar på mig alla
förekommande snickeriarbeten!

Passa på att
sommarserva bilen.

Vi har semester vecka 28 till 30.

Urban Olsson 0670-300 07
AFFÄRSNYTT NORR • 7

Utför skogstransporter
Trevlig sommar!
Thomas Näsström 070-318 39 89
Delägare i Reaxcer

STRÖMSUNDS

BILDEMONTERING
Urban har semester
30/6 - 25/7

Trevlig sommar
tillönskas kunder
och vänner!
Trevlig sommar önskar
vi våra kunder och anställda!

Trevlig sommar!
0670-61 17 80
www.bilskroten.com

Utför även maskinarbeten!
070-671 26 26

Gräver, lastar och transporterar.
Vi har även grusförsäljning!
Delägare i Reaxcer
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Alf 070-309 35 85 Roger 070-222 12 74

Skräddarsytt i stål
AB Norbergs Svets och Smide har gjort
sig ett namn inom åkeribranschen.
Arnold Norberg har tillverkat ”skräddarsydda” timmerbilar och flakbilar i
hundratal. Den senaste till Ringvattnets
Åkeri.
-Min största nisch är timmerbilar men jag
har även gjort överflyttningar av flakbilar
och tankbilar. Det rör sig väl om hundra
bilar. Att bygga en bil tar ungefär en och
en halv månad. Första timmerbilen jag
byggde var 1980 till Johan Mattssson och
sonen Bosse. Nästa bil blev 1981, till Åke
Strömgren, berättar Arnold.
Handarbete
-Den här timmerbilen äger Tomas
Näsström, Ringvattnets Åkeri. Han ville ha
bilen med en ram, som helt igenom är min
egen tillverkning. På den finns en björnavställare för att kunna ställa av kranen
snabbare. Jag har monterat killåsning bak
i stället för fjäderbelastade tappar.
När jag får in bilen för att börja bygga,
består den egentligen bara av chassi och
hytt. Det är Wist Last och Buss i Östersund
som ger mig uppdragen.

Åkarnas val
Åkarna
Näsström
från Ringvattnet har
fått ett antal bilar
tillverkade av Arnold
Norberg och fler är
Tomas Näsström
på gång.
tackar Arnold för ett
-I fjol byggde
fint arbete.
jag en tippbil med
plogutrustning och
hyvelblad till Alf
Näsström. Till Lennart Näsström har jag
byggt tre timmerbilar
och nästa år blir det en till igen.
Nu har det varit högkonjunktur
på byggnationer. När en bil är
klar står nästa på tur, förklarar
han.
Näsströms bil backas ut ur verkstaden. Den är klar för lackering
och el-dragning och runt hörnet
väntar nästa jobb. En flisbil med
container.
Arnold Norberg är flitigt anlitad
och där varje bil är ett gediget
hantverk.

Här startar en och
en halv månads jobb
för Arnold Norberg.

Tillverkning av lastbilspåbyggnader
samt alla slags svetsningsarbeten!
Kontor 0670-13130 Mobil 070-653 62 93
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Kyrkan organiserar om
Nu går församlingar ihop till en ekonomisk samhällighet.
Det innebär besparingar som kan ge mera pengar till barnverksamhet och soppluncher.
Församlingarna Alanäs, Bodum, Fjällsjö, Gåxsjö, Hammerdal,
Ström och Tåsjö går samman. Däremot fortsätter Frostviken
att vara fristående. Samgåendet innebär att all administration
kommer att skötas gemensamt men därutöver blir inga förändringar. Expeditionerna blir fortfarande kvar. Men pengar
kommer att frigörs och kan användas på bättre sätt, framhåller
Stiftsdiakon Eva Eliasson.
-Tanken är att frigöra resurser till annan verksamhet. Som
till exempel barnverksamhet och soppluncher. Församlingens
medlemmar kommer inte att se någon negativ förändring.
Däremot en skillnad i positiv riktning, berättar Eliasson.
När den nya organisationen träder i kraft kommer en
kyrkoherde att verka för hela samhälligheten men flera präster.
Vem som blir kyrkoherde är inte klart i skrivande stund.
Frostviken vill vara fristående och vill utveckla ett samarbete
med Norge. Vilket också har godkänts.
-Stiftet har godkänt Frostviken som fristående församling
och skall hjälpa till ekonomiskt under tre år, uppger Tore Magnusson, som idag är kyrkoherde för Ström-Alanäs församling.

Söker
NYA MEDARBETARE
VI SÖKER DIG SOM VILL
JOBBA MED GRAFISK
DESIGN
TILLTRÄDE REDAN I HÖST
Vi erbjuder en arbetsplats
med många fördelaktiga förmåner och spännande arbetsuppgifter

ARBETSPROVER
FÖRSTA STEGET
Du börjar med att visa oss Din
känsla för grafisk design. Mer
info finner du på vår hemsida.
Det är även där Du söker
tjänsten

Läs mer på:

www.visitkort.se/jobb
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Sommarkyrka
Välkommen till

Ströms Sommarkyrka
23/6 - 9/8
Måndag-Lördag
kl. 11.00-17.00
Lunchandakt
kl. 12.00

Östersunds

Auktionsverk
Jämtlands äldsta auktionsfirma,
grundad 1938

Går ni i försäljningstankar?

Vi utför lösöres- gårdsinterna-, maskin- och
kvalitetsauktioner, värderingar mm.
Förmånliga försäljningsvillkor
Är du köpare kan du klicka runt på
vår hemsida och se aktuell utropslista
samt bilder på kommande gods i vårt
bildgalleri. Du lägger enkelt bud via
e-mail. Eller besök vår nybyggda
600 m² auktionshall i Oviken,
handikappanpassad och med hörslinga.
Självklart har vi servering med gott
fika för den sugne.
www.ostersundsauktionsverk.com
tel 0643-10042

Charlie fixar
Idén att starta eget företag och utföra hushållsnära tjänster blev en bra
satsning. Många privata vill få hjälp
med både gräsklippning och små reparationer.

Charlie Norman i Risselås Strömsund har
både gröna fingrar och stor fantasi. Han
kan utföra allt som exempelvis en byvaktmästare gör. Men som saknas i Strömsund.
Nu märker Charlie att det finns efterfrågan
på någon som kan utföra hushållsnära tjänster.
-Det är så många privata som inte kan
eller vill fixa saker själva. Många äldre
har egna fastigheter som skall skötas med
allt från gräsklippning till att göra mindre
reparationer eller att ordna i trädgården. På
vintern är det snöröjning. Jag har nyligen
kommit igång och i huvudsak är det privatpersoner som vill få hjälp. Men jag hoppas
att företag också kommer att höra av sig.
Under sommaren skulle det se trevligt ut
om man möttes av ett blomarrangemang
utanför affärer, kontor och matserveringar.
Jag skulle kunna ta hela arrangemanget.
Från plantering till att vattna och sköta
blommorna.
En lummig oas
I trädgården hemma hos Charlie Norman
omges man av en underbar lummighet
med buskar, träd och blommor. Fina arrangemang med sten och en fontän som
vaggar en till ro.
-Det är avkopplande med en fontän där
man hör vattnet plaska. Jag har alltid tyckt
om att syssla med blommor och vattenarrangemang. Och jag ser att många med
mig vill ha en fin trädgård och därför hör
de av sig för att få hjälp att göra ett enklare
arrangemang. Folk går och åker här förbi
och får idéer och så hör de av sig, berättar
han.

Charlie Norman vet vad beställaren vill ha. En avkopplande miljö i trädgården.
Passa tillfället
Nu är det sommar och semestertid, då kan
det vara skönt för en fastighetsägare att ha
någon att vända sig till som kan sköta tomten och klippa gräsmattan.
-Inom Strömsund med närområde kan

Bokföring Redovisning
Web Tryck Design

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

Behöver Du hjälp?
Ring Charlie!

070-676 41 98
Risselåsvägen 102
Strömsund

Klipp ur

jag ta på mig jobb och till rimliga priser.
Och nu kan beställaren av hushållsnära
tjänster göra skatteavdrag med 50 procent.
Tack vare nya skatteregler, förklarar Charlie Norman.

Nyhet! Nu har vi GAS från en
av världens största
industrigaskoncerner!

Svetsning och skärning är
Air Liquide största och äldsta
verksamhetsområde. Inom koncernen
arbetar ett stort antal forskare med att utveckla nya metoder och gasblandningar.
Det är ingen överdrift att påstå att Air
Liquide idag har tillgång till världens
främsta expertis inom svetsning,
metallsprutning och lödning.

Gräsklippning, trädgårdsarbete,
enklare reparationer m.m.
Hushållsnära tjänster = 50% avdrag

Bakstuga uthyres!

Motor & Marintjänst
Järnvägsgatan 29 833 35 Strömsund
Tfn & Fax 0670-300 50 info@motoromarin.se
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Årets stora händelse - Grand Hotell invigd
Röda mattan rullades ut och gästerna anlände. Hundratalet stod i kö och ägarna, Einar Roos, Sven Öhlén och Mattias Liljefjäll kände att kvällen skulle bli en succé.
-Vilken uppståndelse och vilken succé utbrast Einar Roos när
han blickade ut över folkmassan.
Så har Grand Hotell i Strömsund slagit upp portarna efter tiotalet år i träda. Det anrika hotellet som varit ortens stolthet.
Tack vare tre företagsstarka personer, Roos, Öhlén och Liljefjäll
var det dags för invigning den 14 juni.

En invigning med fullsatt lokal. Einar Roos ﬁck kvällens
stora gåva av systrarna Britt-Marie och Eva-Marie Roos.
-De gav mig två tavlor målade av Yngve Gamlin. På baksidan
har de skrivit: ”Gåva till Lillis Roos och Gamlinska Källaren”.
Det var verkligen något som värmde, framhåller Einar, som ansåg att det kunde inte börja bättre.

I glada vänners lag. Fv. Göran Edberg,
Monica Engström, Elisabeth och Stefan
Lindholm, Daniel Perfect.

Nyﬁken Gul med strömsundsgrabbarna
Daniel Johansson och Per Norberg
underhöll. Gunilla Sundelin, Lena Holgersson och Lillemor Skoglund/Näsström
trivdes med kvällen.

Sven Öhlén i mitten, delägare i Grand,
får en pratstund med gästerna “Pola”
Larsson (tv) och Peder Högström.

Einar Roos, i mitten, hälsar gästerna välkomna.
Fr.v. Gunilla Wikström, Johnny Wikström, Ingmarie Edholm och Brynje Wikström.

Cathrin Ericson i sällskap med Pierre
Sankey (tv) och Daniel Johansson.
Kommunalrådet Karin Stierna
“ser upp” till Erik Lundgren.

Folk i hundratal köade för att få ta del av
invigningsfestligheterna.
Mingelfotograf: Christer Birgersson
12 • AFFÄRSNYTT NORR

Växel 0670-611035

Box 192 833 22 Strömsund

Strömsunds största bilhandlare!

0670-61 10 35
www.folkesbil.se
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Norra Jämtlands snabbast
växande turistföretag!
0-10 miljoner på 3 år
Chuck Hall på Grand Hotell
25 juni

Strömsund
Växel 0670-61 10 00
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Lockar ungdomar
till skytte
Alla ungdomar upp till 20 år får gratis ammunition och gratis tillträde
till skyttebana. Det är så Stamsele
jaktskytteklubb vill locka till ett aktivt
ungdomsskytte.
-Vi vill gärna se att flera ungdomar börjar med skytte. De som håller på tycker
det är jätteroligt och spännande. Nu har
Stamsele jaktskytteklubb beslutat att det
är gratis för ungdomar att använda banan.
Dessutom får de gratis ammunition kaliber-22. Under vissa tider i juli och augusti kommer att finnas instruktörer på plats
för att hjälpa till, berättar ordföranden i
jaktskytteklubben Per Wahlberg.
Efter några veckors träningsskytte avslutas säsongen med en tävling.
-Det är bra att få ungdomar att aktivera
sig. Skytte är spännande och lärorikt och
man lär sig hantera ett vapen med respekt.
Jag tror det kan vara bra om de gör ett avbrott framför datorn eller TVn, framhåller
Wahlberg, som påpekar:
-Alla ungdomar är välkomna oavsett
från vilken ort de kommer ifrån.

Flickor och pojkar!
Kom och träna skytte på kaliber 22banan. Onsdagar kl 18-20
fr o m 9 juli t o m 6 augusti.
Gratis ammunition. Lånevapen finns.
Vi avslutar säsongen med en tävling.

Välkommen!
Kontaktperson Bo Göran Edin
0670-550 30

Tack för en
fantastisk kampanj!
132 fönster och dörrar
av märket Traryd blev sålda.
Tack för det Affärsnytt Norr!

Trevlig sommar!
070-544 77 26

Vi utför målningsuppdrag i hela Jämtland
Trevlig sommar önskar vi vara
kunder och anställda!
Distriktskontor:
Odenskogsvägen 12, 831 48 Östersund
Tel: 063-551020, 551021,551022 el 551023



 

  

 

Fjällgården Lindahls

Frostviken, Norra Jämtland

Besök vårt växthus!

Perenner, växter, plant m.m.

Problem med mygg/knott?
Vi har lösningen!

Fjällgården ligger i anslutning till orörd fjällnatur vid foten
av Portfjället i Björkvattnet. Anläggningen har 8 lägenheter,
2- och 5-bäddar, samtliga med komplett köksutrustning.

Fjällgården ligger i anslutning till orörd fjällnatur vid foten
av Portfjället i Björkvattnet. Anläggningen har 8 lägenheter,
2- och 5-bäddar, samtliga med komplett köksutrustning.
I huvudbyggnaden finns tillgång till gemensamt kök med
matrum, samlingsrum, TV, bastu, tvättstuga. Grillkåta finns
i anslutning till anläggningen. Strövområden. Vandringsleder.
Fiske i fjällsjöar och tjärnar.

POWER BULL -

Fiske i fjällsjöar och tjärnar.
Priser: Vecka 1400-2000 kr: Dygn 200-300 kr.
Fiskekort ingår. För bokning och information
ring 0611-88 401

Öppet vardagar
07.00-17.00
Juni & Juli
öppet varje lördag 09.00-13.00

14 • AFFÄRSNYTT NORR

hållsfria batteriet för
alla! Passar i mer än
900 fordonsmodeller

Priser: Vecka 1400-2000 kr: Dygn 200-300 kr.

nns
en. Strövområden. Vandringsleder.

Priser: Vecka 1400-2000 kr: Dygn 200-300 kr.
Strömsund Abborrviksvägen
Fiskekort ingår. För bokning
och information
0670-127 95

UNI BULL - Det under-

Batteriet med
optimala kallstartsvärden och maximal
startkraft.

www.kommunal.se/vasternorrland

0670-104 19

Järnvägsgatan 20
833 35 STRÖMSUND

Obegränsade Möjligheter
Britt Marie Strömberg driver välkända
Hoting Unlimited med Spa och konferensanläggning. Under sommaren utökar
hon med Campingkiosken i Strömsund.
Det sägs att dygnet har 24 timmar, men under en intervju med Britt Marie Strömberg,
inser man, det måste vara fler. Hon har en
energi utöver det vanliga. Och hon trivs
med att prova nya saker.
-Jag gillar utmaningar och köpte fastigheten i Hoting juni- 04. Det kändes lockande att pröva det nya med Spa och behandlingar. Att öppna för konferenser, boende
och matservering, samt en lite annorlunda
inredning, berättar Britt Marie.
Undan för undan har hon jobbat upp en
komplett anläggning med Spa, bubbelpool,
bastu och härliga rum. Här finns också en
exklusiv svit som lockar bland annat brudpar, eller andra som söker lite lyx. Unlimited har ett bra läge invid väg 45 och
därför kommer ofta gäster från Danmark,
Tyskland, Holland och inte att förglömma
Norge.

Flata

Tunnbrödsbageri AB

-Det är stor variation av
gäster och med olika önskemål. Men de brukar faktiskt
vara nöjda när de åker härifrån. En gång ringde en kille
från Blekinge och undrade
om det möjligen fanns något
rum att boka där uppe i skogen. Visst finns det, uppgav
jag och någon dag efteråt
kom han och en kille till. De
skulle titta på en bil hos Ivars
Bil. De var verkligen roliga
killar som skrev följande i
gästboken:
Hoting ett udda ställe
Åkte upp för läcker bil
Det blev många mil.
Hoting ett udda ställe
Återbesökas bör vid tillfälle. Britt Marie Strömberg och Maria Blom vid Strömsunds
Nu bör vi åka hem
Campingkiosk.
Utan att frysa av oss lem.
Kallt för oss från södern
Motorcykel mitt i vintern
Men här Jämtlandshjärtan glöder.
-Den 12 januari kom ett par på motorTvå killar från Blekinge
cykel som åkt från Salzburg i Österrike och
var på väg till Nordkap. Det var -28 grader
och jag tyckte det var i häftigaste laget.
Men de tyckte resan var en upplevelse.
Obegränsade möjligheter Men underbart att komma in till en uppvärmd bastu med öl och korv och sedan en
god middag med övernattning. De trivdes
och har varit här två gånger och återkommer gärna igen. Det visar ju att de var nöjda, framhåller Britt Marie.

Nyheter för sommaren:
Campingkiosken Strömsund
erbjuder á la carte med öloch vinservering. Alt. alkoholfritt.

Bred ut någon röra du
tycker om t.ex. sillröra på
mjukt tunnbröd och rulla
ihop. Skär i bitar.

Alla barn som köper
en glass får en badboll på köpet.
Öppet: 09.30-21.00
Bokningar: 0670-16407

Glad Midsommar!

Välkommna!
Britt-Marie med personal

Vår fastighet på
Gärdinsvägen 4 är till salu

www.hotingunlimited.se

Nytt på Campingkiosken
I sommar driver Britt Marie Strömberg
Campingkiosken i Strömsund. Med hemlagad mat. Nytt för i år är att hon kan servera öl och vin till maten, alternativt alkoholfritt.
-Det här är första gången kommunen
gett tillstånd till öl och vin på Campingen.
Många gäster som kommer, främst från utlandet, är vana att ta ett glas vin till maten
eller en öl, berättar Britt Marie.
Fortfarande finns det vanliga kiosksortimentet med hamburgare, korv, glass
och godis.
-Första söndagen jag hade öppet var en
kanondag. Vackert väder och väldigt många gäster, berättar Britt Marie Strömberg.
Kvinnan som har obegränsade idéer och
möjligheter.
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Nya hästkrafter i Backe

Tiderna förändras och vi med den. När Fjällsjö Marknad startade i slutet av
1800-talet såldes hästar och kor. Idag är det hästkrafter under en skoterhuv
som lockar.

Marknadståg och skotertävling på vatten
är stora dragplåster för Fjällsjömarknan i
Backe. Liksom Motorsprängningen, där
publiken får gissa hur länge en motor kan
gå på fullt gaspådrag utan vatten och olja.
Det utlovas bra artister med underhållning
och dans. Ingvar Larsson jobbar vidare
som marknadsgeneral och ansvarig för
marknadsföringen är Kjell Åke Hansson.
-I år får vi artisten Vincent Pontare som
spelar soulpop för både äldre och yngre.
Han har bland annat gjort Sweet miss
blue, Paradise och Don´t hate on me. Den
sistnämda har spelats flitigt i reklaminslag på tv. Sweet miss blue ligger just nu

högt på spellistorna i både P3 och RixFM.
På söndag eftermiddag går det anrika
marknadståget av stapeln där politikerna
alltid får sig en känga. Och så kör vi en
repris på fjolårets dundersuccé med skotertävlingen på Backsjön. En bana på ca 250
meter med hopp som körs två varv. Första
pris är 10.000 kronor. I fjol hade vi 15 deltagare och i år tror vi absolut på en fördubbling, berättar Kjell Åke.
På fredagkväll blir det lättare underhållning och disco med billigt inträde. På lördag
underhållning och dans. Fikaservering och
ölloge finns som vanligt på plats. I fjol
besöktes marknaden av uppskattningsvis

fyra tusen personer.
Marknad med gamla anor
Ingvar Larsson berättar att Fjällsjö
Marknad startade i slutet av 1800-talet och
pågick från tisdag till fredag.
-På den tiden var det vintermarknad. Det
såldes matvaror, husdjur och vilt. Och för
en gammal häst finns uppgift om att den
såldes för 400 kronor. En unghäst kostade
upp emot 900 kronor. Första sommarmarknaden kom igång för 62 år sedan och
har varit en höjdpunkt för oss fjällsjöbor,
framhåller Ingvar.
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Inger Johansson
och lilla delikatessen

Tunnbröd Mjölkfritt bröd
Fikabröd Sylt & Saft
Getost
Rökt Kött
Öppet
Mån-Fre 10-18
Lördag 10-16
Söndag 11-16

Adress
Gallerian Gamla Bolaget
Kyrkgatan 82
831 34 Östersund

Strömsund 070-396 19 56
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Gårdsbutik ∙ Gårdsslakteri ∙ Legoslakt
Catering ∙ Utegrisar
Jompa Wolgers
0670-330 88 • 070-311 41 80
Fax 0670-330 89

Glad midsommar önskar Lena & Krille
Vi ses på Dundermarknaden!
070-602 82 02

“Död till högstbjudande”

Nu håller Per Estliden på att lansera
sin senaste bok, Död till högstbjudande.
Titlar som Parasiten och Köttets lustar
kom ut i februari i år.
Över en kopp kaffe hemma hos Per Estliden, berättar han om författarkonsten och
upprinnelsen till de tre böckerna. Vi träffar

en 37-årig gymnasielärare som undervisar i
engelska och religion. Han är född i Gävle
men bosatte sig i Strömsund 1999. Förutom allt skrivande så älskar han punkmusik
och spelar gitarr, bas och sjunger.
Hans två första böcker är utgivna i 100
exemplar. Nu håller han på att ”smyga ut”
den tredje boken, som han själv uttrycker
sig.
-Jag arbetar med att skriva böcker och
musik för att sälja. Nu under sommaren
kommer jag att lansera den senaste boken
Död till högstbjudande. Jag brukar börja
med mina vänner, kollegor och elever och
hittills har de varit positiva när de läst mina
böcker. Det ger mig feed back att fortsätta
skriva, berättar Per.
Mycket inspiration hämtar han från
filmer och TV-serieer. Samt en stor portion
fantasi.
-Upprinnelsen till boken Köttets lustar,
fick jag under en biltur mellan Östersund
och Strömsund. Det handlar om en tysk
familj som kommer i husbil till Strömsund
och får en del olustiga upplevelser.
Inom kort kommer jag dessutom att ge ut
min första skiva som spelas in tillsammans
med gruppen Cousins. Det är systrarna
Lina och Erika Nilsson samt deras kusin
Johanna Persson.
-Mitt motto för företaget är: Läs - Lär Lyssna, avslutar musikern och författaren
Per Estliden.

Fr v Daniel Ragnvaldsson och Jan Ahlkvist.

Foto: Privat

Vid Umeå universitets årliga doktorspromovering i Aula Nordica, Umeå, lördagen den 31 maj, fick två Strömsundsbor
utmärkelser. Vid teknisk-vetenskapliga
fakulteten promoverades Daniel Ragnvaldsson, av dekanus Staffan Uvell, till
filosofie doktor i ämnet miljökemi. Han
disputerade redan den 12 juni 2007 med
sin avhandling: Hazard screening of countaminated sites - Bioavailable fractions an
biological in vitro tools.
I samband med doktorspromoveringen delade också universitetets olika fakulteter ut
pedagogiska priser. Medicinska fakultetens
pris gick till universitetslektorn vid institutionen för odontologi, Jan Ahlkvist, bördig
från Gubbhögen. Ahlkvist fick priset för
sin omvittnade pedagogiska skicklighet
inom läkarprogrammet.

Visitkort.se’s tunga investering
Reklam- och tryckeriföretaget Visitkort.se i Strömsund har investerat i en
ny maskinpark.
Totalt är det skär- och tryckmaskiner för
en dryg miljon kronor som köpts in för att
kunna ombesörja kundernas behov av högkvalitativa trycksaker.
Visitkort.se har till dags dato över 6000
företag i sitt kundregister, och skaran ökar
med en rasande hastighet.
-Vi har bytt ut den digitala tryckutrustningen för att klara den stigande orderingången, berättar verksamhetschef Jens Karlsson. De gamla maskinerna klarade 300 000
utskrifter per år, medan de nya har kapacitet för detsamma varje månad!
Visitkort.se huserar på andra våningen
i El-pirahuset, vilket inte gjorde det

alldeles enkelt att få upp den nya utrustningen. Maskinerna väger flera hundra kilo
vardera, och när den ena skärmaskinen på
600 kg skulle på plats blev man tvungen att
hyra in sex man från en flyttfirma.
-Vi fick riva en dörr och ta in maskinen
via hyresvärdens lokaler då vår egen entré
var för trång, konstaterar Jens.
Med sin största investering hittills;
nya tryckpressar och skärrobotar, kan
Visitkort.se både öka produkionskapaciteten och erbjuda avsevärt förbättrad
tryckkvalitet.
-Nu återstår bara att spika igen den rivna
dörren och komma igång med den nya
utrustningen. Nu blir vi både snabbare och
billigare, avslutar Jens Karlsson.

Foto: Barbro Ericson

Skärmaskinen på 600 kg skall upp för trappen.

Foto: Johanna Ehnberg

Text: Johanna Ehnberg

-Den nya digitala tryckpressen har klarare
färger och bättre färgtäckning, konstaterar
Daniel och Janina som arbetar i tryckeriet.
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Lilla Krogen byter ägare
I mitten av juni kommer Kenneth
Norrman att driva Lilla Krogen i
Strömsund. Han tar över efter Jerker
Östlund.
-Det skall bli skönt att få hamna på hemmaplan och Lilla Krogen igen, säger Kenneth Norrman.
För två år sedan sålde han restaurangen till Jerker Östlund och Bun
Forsberg. Han blev kökschef, först i
Bräcke och nu senast på Harrys i Östersund. Jag trivs bra med jobbet jag har

i Östersund men pendlingsavståndet är alldeles för drygt, framhåller Kenneth.
Han kommer att erbjuda klassisk ala-carte
och husmanskost samt asiatisk meny och
med fokus på take away.
-Restaurangen kommer att servera luncher och hålla kvällsöppet, både fredag och
lördag. Och ibland skall det givetvis vara
någon form av underhållning, berättar
Kenneth Norrman och tillägger:
-Inom kort kommer uteserveringen att byggas ut för att kunna ta emot flera gäster.

Team Fritid AB Östersund
eam Fritid AB Östersund

Vi utför
• Svetsarbeten
• Bilbärgning
• Grävarbeten
070-577 49 26
0672-106 51

Den 16 juni överlåter jag Lilla
Krogen till Kenneth Norrman och
önskar honom lycka till. Samtidigt ett stort tack till alla trogna
gäster.

Team Fritid AB
• Gymnastik- & Idrottsmaterial
• Lek- & Parkutrustning
• Biljard- & Dartartiklar
• Skol- & Förskolematerial

Jerker

Jag vill hälsa alla gamla och
nya gäster varmt välkomna.

• Skol- •&Tel:
Förskolematerial
5 • 832 94 Frösön
063- 405 60

Kenneth

Fannbyn - Hegled 155 • 832 94 Frösön • Tel: 063- 405 60

Solig och avkopplande sommar
önskar vi våra kunder!
Ronny 0703239211 Karl Enar 0706555566 Kontor 0670 12761

Redovisning
Bokslut
Deklarationer
Affärsutveckling
Delägare i Reaxcer

Håkan
Lars
Åke
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Lastväxlare
070-344 15 27
Hjullastare Grävmaskin 070-344 15 29
Hjullastare Grävmaskin 070-344 15 26

Solig sommar
önskas våra kunder!
0670-135 70
Torsgatan 7 • Strömsund

SCF Betongelement AB är ett företag i Attacusgruppen

2!
Semesterstängt v.29-3

Även fast solen
skiner har vi inte
semesterstängt
i sommar!

Trevlig sommar önskar vi våra kunder! Välkommen åter!

Vi önskar våra kunder och vänner
en trevlig sommar!
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Hilda och Herbert i Blåsjön

Lotta och Mats Falk flyttade till Blåsjön
för fyra år sedan. De flyttade till världens
vackraste plats, anser de. Då föddes ideén
att komma igång med ett älghägn. Nu är
älgarna på plats och besökare har redan
hittat dit.
-Vi flyttade till min pappas hemgård
och här kunde vi få utlopp för våra
drömmar och visioner. Här är helt underbart, världens vackraste ställe. Det
finns alla möjligheter att skapa något
inom turistnäring och då kom tanken
att skapa ett älghägn. Det tog tid innan alla papper var klara men nu har vi
i alla fall fått hit Hilda och Herbert. Två
älgar från Älgens hus i Bjurholm, berättar
Lotta.
Invigning
På självaste Svenska flaggans dag var det
invigning av företaget Mountain Moose.
Lotta berättar vidare:
-Vilken dag. Vi hade nog närmare 200

Foto: Privat

Här är paret som fick klartecken att
flytta till Blåsjön. Det tog tid men nu är
älgarna Hilda och Herbert på plats.
Och hälsades välkomna av kommunalrådet Jan Olov Andersson.

Skogens konung bland barnen. Fr v Simon Mellgren, Agnes Falk och Erik Mellgren.
besökare och kommunalrådet Jan Olov
Andersson skötte invigningen. Älgarna är
helt tama, eftersom de är uppvuxna i hägn.
Nu går de omkring i ett område på två
och en halv hektar skogsmark. Där finns
rinnande bäckar och en uppgrävd vattenpool för att svalka sig i, säger Lotta. Vid
invigningen fanns några hästar från Rid i
Jorm så barnen skulle få rida. Men när älg-

arna fick syn på hästarna blev de lite
skärrade och rusade iväg.
-Hästen är inte älgarnas favorit. Deras
instinkt är att fly, men de kom snabbt tillbaka. Hilda är väldigt nyfiken och tigger
om mat. Hon är kelig och vill bli klappad,
något som barnen tycker är skoj. Med all
uppståndelse vid invigningen så känns det
som vi satsat rätt, framhåller Lotta Falk.

Foto: Christer Birgersson

Sverige!
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Fr v Emilia, Mårten, Jesper, Emilia och Seda från Gluggens förskola.
Det var högtidligt under Svenska flaggans dag på Hembygdsgården i Strömsund. Ett samarangemang med Musikskolans dag. Under klarblå himmel
och strålande sol samlades hundratalet
människor.

underhållande arrangemang som respektive musiklärare håller i. Det var mycket
folk som samlats på Hembygdsgården och
på Café Tomten var det nästan kaos. Karin Stierna höll nationaldagstal och man
kunde verkligen känna att det var Svenska
flaggans dag. Barnen sprang omkring med
Ett härligt inslag i sommaren är Musik- flaggor i händerna och allt var så där fanskolans dag med elever från Ström- tastiskt somrigt.
sund, Hammerdal och Hoting. Ett fint
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STORA BLÅSJÖNS
Älghägn och café
Öppettider 2008:
6 juni - 31 augusti
Kl. 10.00-17.00
Guidade visningar till
älgarna dagligen
kl: 11.00, 13.00, 15.00
Vuxen 100 kr,
Barn 8-15 år 50 kr,
Barn 0-7 år Gratis
Ni hittar oss längs
vildmarksvägen mot Ankarede

Flykälen-veckan i sommar
MAT • DANS • PUB • UNDERHÅLLNING
Måndag 14/7
12.00-18.00

Traktorpulling

Tunnbrödbakning i Valters
bakstuga, servering

Tisdag 15/7
16.00

Bollrace i Öjån, köp en boll och
vinn fina priser

Torsdag 17/7
11.00-18.00
21.00-01.00

Kamsservering: Kams, kesfil,
stut & kaffe, underhållning
Danskväll på utedansbanan - Jannez

Fredag 18/7
21.00-02.00

Pubafton, Lazareth, DJ Fusion

Huvudsponsor

Lördag 19/7
11.00
16.00
16.30
21.00
23.00

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

SILVERSPONSORER:

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

Trevlig sommar önskar
vi våra kunder, anställda
och vänner!

Här tillverkar Hansi och Harry en bromsvagn
i verkstaden i Strömsund till Flykälens traktorpulling
Verkstad Hammerdal 070-510 02 62
Verkstad Strömsund 0670-100 84
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Eftertraktad 40-åring
Roger Strandh Taxi Lillviken firar 40
år och vi gör en tillbakablick med både
spännande och roliga upplevelser. Här
är taxigänget som fungerar både som
hemsamariter och postmästare.

Monika Näsström kör. I vårt jobb får
man faktiskt fungera både som hemsamarit och postmästare. Det är ju inte

hade vi ersättning för att titta till de som
var i behov av lite hjälp. Såg till att de
mådde bra och hade mat hemma, berättar
Roger.

Foto: NordVäst

Fika i Blomhöjden
Om man har taxirörelse på
-Varje gång jag kommer till
landsbygden blir det många
Blomhöjden blir det fikapaus hos
mil, inte minst på 80-talet
Marianne Karlsson och Gösta
med sjuktransporter till UppÅström. Då ska vi givetvis surra
sala. Samt skolskjutsar som
lite grann, det känns trevligt.
uppgick till 100 mil per dag.
Ibland har de kokat mese och ost
Idag har Roger Strandh
som jag tar med till någon i granntre bilar och jobbar med ett
byarna, berättar Roger.
arbetsområde från Alanäs
Att få posten hem till stugan är
till Svaningen, Sjulsåsen,
alltid lika eftertraktat. Man ser
Härbergsdalen, Blomhöjden
fram emot att någon kommer in
och Inviken. Och när ambupå besök för en stund. Det händer
lansen i Gäddede inte finns
ju inte så ofta i byar som ligger
tillgänglig anlitas Taxi Lillvikmiltals in i skogen.
en också för bårtransporter ända
-Man känner sig verkligen välkomRoger Strandh, Marcus, Monica Näsström och Daniel. men, säger Roger.
upp till Blåsjön.
1968 startade Roger Strandh rörelsen enbart skolskjutsar och sjuktransporter Hur skall ni fira Taxi Lillviken 40 år?
efter att ha tagit över efter pappan, Daniel vi utför. När vi kommer med mattrans-Vi får väl se vad som händer. Det blir
porter till äldre människor i fjällbyarna kanske något vid Augustinatta den 2 auStrandh. Roger berättar:
-Från början hade jag lastbil samtidigt får man hjälpa dem att packa in maten i gusti på Talludden.
med taxi. Idag har jag tre bilar som mina kylskåpet. Sopa farstubron och hjälpa till
söner Daniel och Marcus med sambo att vattna blommorna. För något år sedan

Vi gratulerar Lillvikens Taxi till
40-års jubileumet och vill samtidigt tacka för de mycket goda
affärsrelationerna genom åren.

Ivars Bil
Ivars Bil
Västra450,
Hoting
450, 830
Hoting,
830 80 0671-713000,
0800-1700,
Lör 1000-1400
Västra Hoting
Hoting,
80 0671-713000,
Mån-FreMån-Fre
0800-1700,
Lör 1000-1400

VVS

Fjärrvärme
Värmepumpar
Jordvärme
Bergvärme
Vedpannor
Pelletsbrännare
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Maskiner
Grävning

Fastigheter

Uthyrning lägenheter
Fastighetsskötsel

Fjärrvärme
Jordvärme
Vatten & Avlopp
Glad midsommar!
Husgrunder
Planeringar

Ronny & Stefan

Foto: Christer Birgersson

PEAB visar vägen

Hans Einarsson från Strömsund är en
av platscheferna för PEAB Asfalt AB
Region Nord. Med ett arbetsområde
från Mälardalen upp till Västerbottens
gräns. Nyligen var han med ett gäng i
Strömsund för att ”visa upp sig” som
han uttrycker sig.
Största uppdragsgivaren är Vägverket men
även en del privata. I år är ett rekordår där
omkring 450.000 ton asfalt skall läggas.
Men även om Einarsson med gäng har
full sysselsättning tycker han det är viktigt
att få komma till Strömsund och utföra ett

bra jobb.
-Även om vi har många stora uppdrag så
är det viktigt att komma ut på mindre platser och få privata uppdrag. Vi måste visa
upp oss och ge ett gott intryck på folk. Därför var det trevligt när vi fick två privata
uppdrag i Strömsund. Det rörde sig totalt
om 3.000 m², inga stora beläggningar men
ändå känns det bra eftersom det är hård
konkurrens i den här branschen, berättar
Einarsson.
Hembygdsgården anpassas
Nu har Hembygdsgården i Srömsund ytter-

ligare handikappanpassats. Gångvägar har
asfalterats i omgångar och på försommaren
anlitades PEAB för ytterligare jobb. Den
här gången lades 500 kvadratmeter asfalt
men tanken var att göra mera. Men ekonomin satte stopp. Föreningen hade ansökt
om 220.000 kronor i bygdemedel men fick
100.000 kronor och därför gick det inte att
göra mera, uppger man från Hembygdsföreningen. Men med PEABs jobb är man
storligen nöjd. Så visst lönar det sig att
”visa upp sig” som var Hans Einarssons
ord.

060-67 88 50
www.peabasfalt.se
Strömsund 0733-84 85 34
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Tre valfria lunchrätter
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e
M

Lunchbuffé

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

Öppet under Dunder
09.00-02.00
Mån-Tor 09.00-24.00 Fre-Lör 11.00-02.00 Sön 11.00-23.00
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Bengt 070-518 50 75 | Johan 070-31 88 447
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