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Strömsund är en underbar vinterort. Men
för mig som föredrar sol och sommar (jag
har faktiskt inte ens en skoter) är Strömsund och Ströms Vattudal rekreation ut i
varje vattendroppe. Men Strömsunds kommun är så mycket mer än bara Centralorten. Backe, Hoting, Rossön, Hammerdal
och Gäddede med sina omgivningar, är
egentligen skäl nog att tillbringa årets semester på hemmaplan. Om vi kan se vad
turisterna ser skulle vi inse att var och en
av oss är rik.
Till dig som bor i Strömsunds Kommun:

Grattis!

Till Dig som gästar oss under din semester:

Varmt välkommen!

Affärsnytt tar semester i juli men är åter
med nytt nummer och nya reportage i augusti.
Trevlig sommar!

Thomas Östensson

Thomas Östensson
Ansvarig Utgivare

Barbro Ericson

Reporter - Foto - Annonssälj
0730-424 116
affarsnytt@visitkort.se

Cathrine Ericson

Reporter - Foto - Annonssälj
affarsnytt@visitkort.se

Affärsnytt och Visitkort
jobbar under samma
tak mot gemensamma mål

Johnna

Janina

Martin

Daniel

Marlene

Linnea

Lizette

Jens

Maria Persson
Grafiker
maria@visitkort.se

Henke

Micael Rislund
Grafiker
micke@visitkort.se

Boka din annons 0670-440 515
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Linus yngst på lydnadskurs
Under tio kurstillfällen under försommaren har J-H Stövareklubb i samarbete med Studieförbundet hållit lydnadskurs. Femton ekipage deltog med
instruktör Valdi Waher från Hammerdal. Yngst i gruppen var Linus Nilsson, 14 år från Strömsund.
-För nästan ett år sedan fick jag min
Hamiltonstövare eftersom jag är intresserad av småviltsjakt. Det var morsan som
tyckte att jag skulle gå en lydnadskurs
med hunden. Jag brukar följa min morbror
Patrik Jonsson på harjakt och det är därför
jag blivit intresserad av jakt med stövare,
berättar Linus.
Kursen har omfattat 20 timmar i
vardagslydnad och var i första hand riktad
till stövarägare, men även andra raser fick
delta. En lajka fanns med bland fjorton
stövare.
När Linus Nilsson börjar 9:an, då blir
det Jägarexamen, uppger han.
Text och bild: Barbro Ericson
Linus tillsammans med sin Hamiltonstövare
Seppo.
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Med ideella krafter rullar hjulen
Den trogna arrangörsstaben: Fr v Lars Pähr Mårtensson, Kent Danielsson, Orvar
Nilsson och Christer Eriksson.
För åttonde året i rad har Formtoppsloppet på cykel arrangerats i Hammerdal. En tävling som rullar på tack vare
frivilliga insatser.
Oftast i tävlingssammanhang är det resultaten som räknas. Tävlingen i sig är
givetvis en prestation men vilka som ligger bakom arrangemanget nämns sällan.
Nu tar vi tillfället i akt och beger oss till
Hammerdal och Formtoppsloppet. På
plats, som alla gånger förr, står starter
Christer Eriksson och tidtagare Lars Pähr
Mårtensson och vid vändningen finns Kent
Danielsson. Orvar Nilsson är tävlingsledare tillika prisanskaffare och organisatör.
Dessutom finns han själv på startlinjen inför loppet 29 kilometer längs den vackra
Ammerån. Juniorerna cyklar 11 kilometer.
Efter tävlingen blir det prisutdelning, kaffe
med nygräddade våfflor med hjortronsylt
och grädde hos familjen Ejenstam i Sjöboda.
Samma funktionärer
Orvar Nilsson berättar att det är tack vare
hans trogna medarbetare Christer, Lars
Pähr och Kent som de kan köra tävlingen.
Utan dem skulle det inte bli något alls, eftersom det är få som ställer upp och jobbar
ideellt idag.
-Formtoppen ingår i Jämtlandsserien
och vi kör tre onsdagar varannan vecka.
Efter den sista tävlingen blir det prisutdelning, kaffe och våfflor. Vi har haft runt 25
deltagare varje gång och i år har det varit väldigt hög klass på de tävlande. Visst
märks det att intresset för cykel blir större
och större när det finns tävlingar att delta i,
berättar Orvar.
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Alla deltagare får pris, som lottas ut.
Priser som Orvar fått från Skogma och
ICA i Hammerdal eller som han köpt.
-Eftersom jag har mina trogna medarbetare, så känner jag nog för att fortsätta
med det här också nästa år, utlovar Orvar
Nilsson, till mångas glädje.
Text och bild: Barbro Ericson

Nystart i Klöva
Så kan kommunen glädjas åt ytterligare
ett nystartat företag. Det är Kent-göran
Fischer som efter 30 år i branschen startar VVS-företaget ABC i Klöva utanför
Strömsund.
För två år sedan lämnade Kent-göran
Fischer Göteborg och flyttade till det natursköna Klöva, en mil norr om Strömsund.
Första tiden hade han anställning hos ett
VVS-företag i Strömsund men på grund av
lågkonjunkturen blev han uppsagd. Men
efter en tid kände han vibbar att bättre tider
var i antågande och maj i år hade tanken
gått till handling. Nu står han beredd på
uppdrag med införskaffad servicebuss med
företagsnamnet ABC VVS-service. Vi gör
ett besök hos honom på uteplatsen vid den
soliga sidan av huset. Kent-göran bjuder
på kaffe, vi pratar och tittar ut över Ströms
Vattudal, den lummiga skogen, ängen och
alla plantor han satt. Han trivs verkligen
med tillvaron, här i den vackra miljön.
-Mina förfäder härstammar från Risselås och ute på Öhn har vi en sommarstuga som man vistats i många somrar. Under
mina 30 år inom VVS-branschen, har jag
arbetat inom industrin, i Göteborg men
också hos IVAB, med 600 anställda, i
Allingsås samt fastigheter och småhus.
Under senare år har jag allt mer funderat
över att flytta hit. Nu är barna stora och utflugna så beslutet var ganska enkelt.
Redan efterfrågad
Kent-göran är en social och positiv människa som med sin härliga göteborgska,
berättar om en tillvaro som han dagligen
njuter av.
-Jag trivs förträffligt bra här. Trivs på
min fastighet och med människorna häromkring. Innan jag ens hade fått mitt företag
registrerat kom förfrågan om jobb. De hade
hört på omvägar att jag startat eget. Det här
känns spännande och roligt att bli sin egen.

Men hur törs man starta eget idag?
När marknaden legat lågt ett tag kände jag
att nu bör det vara dags för uppgång igen
och det kändes vara rätt tidpunkt. Nu har
nybyggandet kommit igång och då blir
det också efterfrågan på hantverkare inom
VVS. Jag kommer nu att jobba med vatten
och avlopp samt montera värmepumpar
i fastigheter och småhus. Så småningom
kommer jag också att ha ett lager av sanitetsartiklar till försäljning, uppger Kentgöran Fischer med nystartade enmansföretaget ABC i Klöva.
Text och bild: Barbro Ericson

Det borde vara självklart att all mat till ädreboenden,
skolor m.m. skall vara närproducerad och tillagad av
närproducerade råvaror.
Möjlighet för eleverna att få frukost i skolan bör finnas.
Vi kommer att verka för att så blir fallet.

Folkpartiet Liberalerna i Strömsunds kommun
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grannar och diverse andra får sig en ”släng
av sleven”. Under lördag är det allt från
knallar till skotertävling på Backsjön, dans
och disco på Stenhammaren. Dessutom blir
det turisttåg både lördag och söndag inom
samhället.
Två populära dagar
-Det är bra att Fjällsjömarknan nu fått ett
lika populärt inslag på lördag som marknadståget är på söndag. Lördagen är nämligen
dagen för den populära skotertävlingen på
Backsjön - ToBe Waterchallenge. För åttonde året i rad går tävlingen av stapeln.
Försöksheaten är borttagna vilket innebär
att de börjar med åttondelsfinalen direkt.
Detta gör att tidschemat ska kunna hållas
bättre jämfört med tidigare år. Som vanligt
gratis inträde men vi ser gärna att det köps
program och lotter för att gynna arrangemanget. Viktigast är ändå att det kommer
mycket folk så att det blir liv och rörelse i
Backe, berättar Kjell Åke Hansson, en av
Ola och Nicklas Jönsson har tröttnat på buset i sandlådan. Från marknadståget 2008.
de som varit engagerad i marknan under
många år.
Fjällsjömarknan i Backe är den äldsta marknaden i våra trakter och nu är det dags
Vad som är extra spännande med
igen. Nu körs den moderna varianten med underhållning, knallar, marknadståg
marknaden i Backe är att arrangörerna
och skotertävling på Backsjön. Vilket race det blir, första helgen i juli!
lyckas att blanda gamla och nya inslag som
Det är något speciellt med Fjällsjömarknan, leva vidare. Söndagens marknadståg är lockar publiken. Så även i år.
inte minst därför att folk verkligen engag- ett inslag som jag tror lockar man ur huse
erar sig för att få den anrika marknaden att samt tillresta. Det är då som både politiker,
Text och bild: Barbro Ericson
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Cherie Glover Karlsson

vår tids konstnär

Vid en utställning på Galleri Katten i
Strömsund föll blicken på några tavlor
som blev mina favoriter. Porträttbilder
och abstrakt konst. Konstnären är en
18 årig tjej, tidigare bosatt i USA med
rötter i Strömsund och numera bosatt
här. Vem är denna talang?
-Jag heter Cherie Glover Karlsson, gått
ut andra året på gymnasiet, samhällslinjen. Mitt stora intresse är foto, konst och
musik. Min mamma (Pia Karlsson från
Strand) och jag flyttade till Strömsund
från Las Vegas i USA 2009. Under 15
år har vi bott där tillsammans med min
pappa, som fortfarande bor kvar. Han är
heltidsmusiker och det är nog från honom
jag fått mitt musikintresse. Jag är 18 år
och trivs jättebra att bo här. Men nu under
skollovet åker jag till Las Vegas under sex
veckor för att träffa pappa, andra släktingar och skolkamrater. Men sedan kommer
jag tillbaka, uppger Cherie med ett underbart leende som får hela ansiktet att lysa.
Hon fortsätter:

Närheten till lärarna
Jag måste fråga Cherie hur hon klarar
svenska språket så bra. Efter att ha bott
15 år i USA.
-Varje sommar har vi alltid varit här
hos våra släktingar. Och genom Facebook
har jag hållit kontakten på svenska. Jag
har ju alltid trivts här, det är lugnt och
skönt och härligt att få gå i skogen, och
har alltid velat få återvända. Jag är så glad
att jag skall stanna i Strömsund och gå i
skola här, där jag verkligen trivs.
Lärarna på Hjalmar Strömerskolan är
betydligt mera öppen än de i USA. Här
är det enkelt att få prata med lärarna, att
fråga och få råd när man är tveksam. Man
kommer närmare dem och det är friare val
i den här skolan. I USA är allt så strukturerat och man pratar inte så mycket med
lärarna. Oftast får man ett papper på vad
som skall göras och sedan är det tyst. Jag
älskar verkligen min klass och mina lärare här på skolan, berättar Cherie.
Längtan till Strömsund
Idag är det den 7 maj, dagen innan Cherie skall åka till Las Vegas. Hon kommer gående till vårt möte med pojkvännen Mikael och hennes vackra ljusbruna
ansikte lyser som solen.

Bilder: Privat

-Under min utställning på Galleri Katten var det många som stannade upp och
beundrade mina tavlor. Den utställningen var tillsammans med andra elever
från Hjalmar Strömerskolan. Jag älskar
att jobba med webdesign och grafik och
senare skall jag plugga vidare på Mittuniversitetet. Att visa det man gjort på en
utställning är givetvis extra roligt. Så det
blir nog flera tillfällen.

Två av Cheries utställningsalster.
-Den här platsen älskar jag, och det
har jag alltid gjort. Jag vill bara vara med
familjen och pojkvännen och få vara ute
i naturen. Men det skall också bli roligt
att träffa mina gamla skolkompisar i Las
Vegas igen. Med säkerhet kommer jag tillbaka till Strömsund igen, avslutar Cherie
Glover Karlsson, vår tids konstnär.
Text och bild: Barbro Ericson
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TRYGGHET I STRÖMSUNDS KOMMUN
Tryggheten i samhället ska grundas med rättvisa regler och människors relationer – inte på
övervakning med kameror och avlyssning. Människor skall tryggt kunna gå vart de vill, när
de vill samt vara säkra att få det stöd och den vård de behöver genom livets alla skeden.

- bryt trenden med den ökande andelen barn, ungdomar
och familjer som far illa.
- verka för drogfria fritidsmiljöer där ungdomar kan umgås.
- ge ungdomarna en chans att verkligen komma in på
arbetsmarknaden.
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www.centerpartiet.se/stromsund

Klipp med RUT-avdrag
Henrik Johansen är en 16 åring med
högt flygande planer. Brorsan Daniel
Åström startade Bemanningsföretaget
”Daniel Åström” i början av januari i
år och det ledde till att Henrik fick ordnat med sommarjobb.
Henrik som börjar gymnasiet till hösten
kommer inte ha många vilotimmar inför
skolstarten. Han kommer vara tillgänglig
i sommar för alla som behöver få gräsmattan klippt eller trimmad i Strömsund.
Han kommer även sköta allt
det administrativa själv med
fakturering och bokföring.
Det blir lite som att driva eget
företag under broderns namn.
Hans firmabil blir en moped
med cykelkärra lastad med
gräsklippare och trimmer och
med det ekipaget kan Henrik
flytta sitt företag mellan jobben.

Henrik är en oerhört driftig kille med högt
flygande planer som blev lovad sommarjobb i Strömsund. Men de planerna grusades och plötsligt stod han utan jobb, och
då är det bra att familjen kommer till undsättning.
-I framtiden siktar han på att jobba som
helikopterpilot inom det militära, så där
saknas det inte ambitioner säger Daniel
Åström om sin bror Henrik Johansen.
Text Cathrine Ericson
Foto: Linnea Johansen

Fr v Danel Åström och Henrik Johansen.
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Tag plats

-nu går tåget!

Nu har allmänheten möjlighet att med
rälsbuss från 50-talet uppleva kultur
och natur samt festligheter längs järnvägen mellan Hoting och Forsmo. Lördagen den 10 juli och söndagen den 11 juli.
Resan ingår i EU-projektet Fjällsjöbanan
– Turism på spåret. Rälsbussen kommer
från Arvidsjaurs Järnvägsförening och är
av den gamla typen som en gång användes
för persontrafik på den här tvärbanan.
Det blir den allra första resan med betalande resenärer och ett prov för att se om
det finns intresse hos allmänheten att använda Fjällsjöbanan och ta tillvara alla de
sevärdheter som finns i regionen.
Det handlar om två län och två kommuner, Strömsunds och Sollefteå, som samordnar verksamheten.
Tågresan är i sig en upplevelse och erbjuder förstås möjligheter till upplevelser
av skilda slag längs hela sträckan, uppger
projektledaren Inger Kraft Etzler.
Tidtabell kommer ut vecka 24. Upplysningar om resan och köp av biljetter får ni hos
Turistbyrån Hoting tel 0671-10248
Text: Barbro Ericson
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Stipendiater i Strömsund
varit danslagets ledare
sedan 1997. Dess för
innan var hon barndansledare under flera
år, hon har haft kurser
i Polska och gammeldans.
Anna
Backman
Strömsund, har som
framgångsrik
ledare
och tränare i handboll
för flickor fått sporten i
Strömsund att blomstra
som aldrig förr. Under
Fr v Emil Hagström, Anna Backman och Ann-Christin Roos
tio års tid har hon fått
I samband med firandet av Nationalda- flickor från första klass upp till högstadiet
gen på Hembygdsgården i Strömsund att spela handboll med goda framgångar.
tilldelades fyra välkända ansikten Kultur- och ledarstipendiet.
Kulturpriset gick till Emil Hagström.
Hammerdalskillen som inom kort tid
Ett av Kommunens ledarestipendium till- avancerat till elitnivå inom Streetdance.
delades Ann-Christin Roos Tullingsås Emil har bland annat varit i USA där han fick
för sina insatser inom dansen. Hon har in- tillträde till Los Angeles dansvärld. Dansgått i Strömslaget sedan starten 1979 och studios, klubbar, shower och auditions.

Per Estliden.
Strömsunds Rotaryklubbs Kulturpris
tilldelades författaren Per Estliden Strömsund. För sitt mångsidiga, innovativa och
gränsöverskridande författarskap. Med en
skrivkonst som rönt stor uppmärksamhet.
Text och bild: Barbro Ericson
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Lördagen innehåller historiskt rollspel (fk)
och guidad vandring. Jubileumsmiddag (fk)
och dans (fk) till Fålings på Tallgläntan
på lördagen. OBS (fk)=förköp!
Lö-sön: Konstutställning, café, visning av
prissamling, lunchservering,
Gåxsjö Smedja öppen. Kyrkan öppen
Jubileumsmässa söndag kl 11.00
Konfirmandjubileum 25 och 50 år.

Mer info på 0644-40050
www.gaxsjo.nu
Gåxsjö IF
Bygdegårdsföreningen
BIG Gåxsjö Ek fören.
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Vilda västern
på Sannaflokälen
Affärsnytt blir inbjuden att göra ett
”hemma hos” reportage hos Carina
Knutsson och Björn Persson i Sannaflokälen strax norr om Strömsund. Det
blir rundvandring på gården som snart
ska förvandlas från drömmar till verklighet. Välkommen till CB Ranchen!
Gården har funnits i Carinas släkt i flera
generationer tillbaka. Mycket är under ombyggnad, bland annat huset de bor i. Det är
byggprojekt till höger och vänster, men det
tar sig dag för dag och de är sporrade för
nya projekt. Här finns hästar, kor, kaniner
och hundar.
Carina och Björn träffades genom deras
stora gemensamma intresse som är hästar
och westernridning. De är ett härligt par
som småkivas emellanåt, men det är med
glimten i ögat.
-Ibland när vi rider tillsammans så ska
Carina absolut vara med sin häst mitt framför min häst trots att det finns en hel plan att
rida på, säger Björn, och så går hennes mun
oavbrutet. Då säger jag bara: Va tyst och rid!
Carina är som vanligt sitt glada, frispråkiga jag och berättar glatt om de projekt som blivit slutförda och nya som är
under planering än så länge. Trots att hon
jobbar heltid med att driva sitt eget företag
”Carinas Hårvård” så lyckas hon hitta tid
och energi att jobba kvällar och helger på

gården som en sidoverksamhet. Detsamma
gäller för Björn som dagtid har en heltidstjänst som kyrkogårdsföreståndare. De
har en dröm i sikte och den jobbar de hårt
för att uppnå, att en dag äga en ranch tillsammans.
Sommarcafé och ridläger
-När vi har semester, då jobbar vi, säger
Carina.
I mitten av juli är det dags för ridläger
på gården. 25 hästintresserade gäster kommer då att övernatta, äta och framförallt
rida under instruktion av Björn och hans
dotter Anna. Carina kommer då att sköta
markservicen med mat, fika, städning och
underhållning för gästerna. Samt ett sommarcafé som paret just nu bygger en veranda till som ska öppna under juli månad.
Allt fikabröd bakas på gården.
-Man måste älska det man gör för att
orka med allt, och det gör vi verkligen. Ett
sommarcafé och ridläger är inget vi drar in
några stora pengar på men glädjen det ger
med alla ungar på gården som får syssla
med hästar är vinning nog för oss, säger
Carina.
När Björn och Carina tittar ut över
gården så ser de ett paradis växa fram
ur bråten och drömmar bli till verklighet
i Sannaflokälen, mellan Hallviken och
Håxåsen.

Text och bild: Cathrine Ericson
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Förskolans dag i Strömsund
Över hela Sverige firades förskolans
dag den 20 maj. Så gjorde man också i
Strömsund. På Hembygdsgården samlades runt 250 barn till lekar och fika.
Givetvis tar man alla tillfällen i akt till att
samlas, leka och få en isglass, även om
det blåser västlig vind och regnet hänger
i luften. Men vad spelar det för roll när
man är mellan 1 år upp till 6 år. Den stora
skaran barn med dagmammor och lärare
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hade en härlig stund tillsammans där barnen var indelade i grupper.
Marie Martinsson, en av lärarna, berättar att tidigare år på Förskolans dag har
barnen varit inne i paviljongen på Hembygdsgården och sjungit men i år var det
uteaktiviteter med tipspromenad. Och efter promenaden var det dags för fika med
glass.
Text och bild: Barbro Ericson

Jobb för hela familjen Nilsén
Under sommaren kommer Näsvikens
Campingkiosk med servering att drivas
av familjen Nilsén från Renån. Det är
Nils-Arne och Annelie samt deras fyra
döttrar. Ett perfekt sommarjobb för
ungdomarna, anser pappan.

Systrarna Nilsén; Maja, Ida, Amanda och
främst Lisa.

Inför helgen den 19 juni öppnar Näsvikens
Campingkiosk med servering. Då kommer
flickorna Ida, Maja, Amanda och Lisa Nilsén att finnas på plats för att börja jobba.
-Det här kommer att bli både roligt och
spännande. Dessutom känns det som man
mognar när man får ta ansvar, säger storasyster Ida.
Nils-Arne berättar att deras meny kommer att bli lite annorlunda. Vi blandar det
vanliga sortimentet av hamburgare och
korv med hemgjord björn- och älgburgare
samt älgkorv.
-Givetvis skall det vara lite ”viltstuk”
med björn och älg, det hör liksom till,
säger Nils-Arne, som driver Renåns Viltslakteri, och tillägger:
-Något sånt här har man aldrig provat
på tidigare, men det skall bli intressant.

Idén föddes när vi diskuterade flickornas sommarjobb.
Då kom vi fram till att det här vore väl
något som skulle passa dem bra. Givetvis
kommer både jag och Annelie att finnas
med i bilden. Nu har vi först tänkt oss att
hålla öppet fram till mitten av augusti och
är vädret bra så håller vi öppet längre.
-Det här skall i alla fall bli intressant
och roligt, känner familjen Nilsén.
Text och bild: Barbro Ericson
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