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Sommar, sol och sommarjobb

När studentmössan åkt av och skolan
är slut börjar nästa epok i livet. Många
har utstakade mål med jobb i sikte,
men för andra väntar en oviss framtid.
-Vad gör att vissa har lättare att få
jobb än andra? Kontaktnät, självklart.
Föräldrar, vänner, släkt - kontakter ger
företräden.
Men absolut viktigast är viljan att
lyckas. Man måste verkligen vilja jobba. Arbetsgivare läser snabbt av det.
Jag är övertygad om att ungdomars
sommarjobb ökar chansen till riktigt
jobb i framtiden. Varje jobb oavsett omfattning, bransch eller sysslor, lägger
grunden för den känsla vi arbetsgivare
söker - genuint intresse och viljan att
bidra. Vilja att vinna kan faktiskt betyda
mer än betyg och kontaktnät. Att söka
jobb är en tävling. Att vi vuxna upp-

Ansvarig Utgivare

muntrar våra ungdomar att sommarjobba, att skaffa erfarenhet från kontakten med yrkeslivet, är att ge dem viktiga
verktyg i konkurrensen om jobben som
nybliven vuxen.
Vill du så kan du, kan du så vågar du att våga ger erfarenhet - erfarenheter blir
trygghet och självkänsla. Äkta trygghet
är hemligheten bakom ambition och
framåtanda. Det attraherar oss arbetsgivare.

BarbroEricson

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

CathrineEricson
Reporter - Foto - Annonssälj
affarsnytt@visitkort.se

Boka din annons 0670-440 515

Lycka till,

ThomasÖstensson

Under juli uteblir vår tidning men är tillbaka i augusti igen. Under tiden är du
välkommen att följa oss på vår hemsida.

Micke Henke Anitha Maria

Johnna Janina Martin Daniel

Vi ﬁnns i tjänst hela sommaren.
Men önskar kunder & vänner en
trevlig sommar!

Affärsnytt och Visitkort jobbar under
samma tak mot gemensamma mål
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Dehagåttpårälsitreår,nuspårarvi!

Elever från Handelsprogrammet

Studenter
sökerjobb
120 elever från Hjalmar Strömerskolan tog studenten i strålande
solsken den 9 juni. Affärsnytt var
på plats för att se examenseleverna
avsluta skolan i vita mössor. Efter
att enligt tradition haft avslutning
i kyrkan gick eleverna tillbaka till
skolan för fika. Efteråt samlades de
på skolgården för att ta emot lyckönskningar och gratulationer från
släkt och vänner som stod utanför
med plakat och väntade. Studenterna åkte sedan i kortege på lastbilar genom samhället och sjöng
givetvis om studentens lyckliga
dár.
Vi frågade några av dem om de
har jobb efter skolans slut. Så här
har de svarat.
Text och bild: Cathrine Ericson

Anna Roos, Strömsund. 18 år.
Naturvetenskapsprogrammet.
-Jag söker jobb i Strömsund, men under sommaren
får jag i alla fall jobba på kyrkogården och på PN Motor. Om
jag inte kommer in på skolan i
Umeå för att gå jägmästarprogrammet i höst så hoppas jag
på mer jobb i Strömsund för
här vill jag stanna.

Spännar Mats Eriksson,
Malung. 20 år. Skyttegymnasium.
-Jag har fått sommarjobb i
Malung. Jag har också fått ett
stipendium från Alaska Fairbanks så jag kommer fortsätta
läsa till hösten. Då kommer jag
utbilda mig inom skogshushåll
på ett universitet i Alaska.

Rasmus Wikström, Strömsund. 19 år. Byggprogrammet.
-Jag får jobba hos pappa i
sommar på Wikströms måleri.
Vad som händer efter sommaren vet jag inte.

Frida Karlsson, Strömsund
18 år. Estetprogrammet.
-Jag söker och hoppas på
jobb i Strömsund.

Pernille Nim, Gäddede. 20
år. Omvårdnadsprogrammet.
-Jag vet inte vad som kommer hända efter studenten. Jag
kommer söka jobb i Strömsund men jag är inte främmande för att flytta om det
finns jobb på andra ställen.

Eddy Nilsson, Hoting. 19 år.
Fordonsprogrammet.
-Jag har fått ett sommarvikariat hos Anton Esserud,
åkeriföretag. Finns det även
jobb efter sommaren i Hoting så bor jag kvar där. Jag
vill helst inte flytta, men som
sagt det hänger på om det finns
jobb.
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Vi utför
även all sorts
brandbesiktning!

Vi renoverar
alla typer av
maskiner

Vi på Maskin & Motor önskar alla

en härlig sommar!
Tänk om man
hade haft en
skogsmaskin
från Ponsse..
Då hade man
kunnat ligga
här lite oftare.

4 • AFFÄRSNYTT NORR

Givetvis behöver
man alltid en
Fogelsta släpvagn.
Vi är återförsäljare!

RING OSS PÅ MASKIN & MOTOR
Tel 0670-61 11 69 · Fax 0670-108 00
Journr 070-219 99 39 · 070-326 72 85
Risselåsvägen 83 · 833 93 STRÖMSUND
Vi håller semesterstängt v.30.

Eva Nässén, Johan Johansson

Ageris inviger nya lokaler

Jessica Karlsson Teamleader och Stefan
Persson platschef på Ageris i Strömsund.
Den 26 maj klippte VD:n från Korsta
fastigheter Eva Nässén banden till Ageris nya lokaler på övervåningen på gamla
fängelset i Ulriksfors. VD:n för Ageris
Johan Johansson fanns också på plats
för att fira invigningen med sina medarbetare.

post eller tillfällig eftersändning exempelvis till sommarbostaden säger platschefen
Stefan Persson.

Teamkänsla på jobbet
Ageris är ett kontaktcenter som präglas
Anders Westlin
av agerande, öppenhet, laganda och utövriga i Solna. Sommartid anställer vi yt- veckling och företaget söker ständigt nya
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Utställare från bygden.
“Norrlands största
av nya
och begagnade bilar”
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www.zzrock.se
After Mässa på Hotell Raivi
Hoting,
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Eva
070-689 64 74
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www.MOSquITOS.SE
Claespå Hotell
073-433
66
www.MOSquITOS.SE After Mässa
Raivi22Hoting,
Arr:Hoting/Tåsjödalens Företagareförening

HOTING
HOTING

070-683
55 41
www.zzrock.se

www.MOSquITOS.SE After Mässa
Claespå Hotell
073-433
66
Raivi22Hoting,

Arr:Hoting/Tåsjödalens Företagareförening

Eva

070-689 64 74
Mat, Pub, Musik.

Info: Benka
070-683
55 41
www.zzrock.se
After Mässa
på Hotell
Raivi22Hoting,
Claes
073-433
66
After Mässa
påPub,
Hotell
Raivi Hoting,
Eva
070-689
64 74
Arr:Hoting/Tåsjödalens Företagareförening
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Arr:Hoting/Tåsjödalens Företagareförening

Företagarna Hoting

bygger nätverk

Fr v Hayri Cicek med fru
Songul och pappa Ali.
För att saluföra Hoting samlar Hayri
Cicek alla byns företagare under en gemensam websida. Hayri, en nyinflyttad
egenföretagare, som brinner för sin uppgift att nå världen via www.foretagarnahoting.se
-När jag flyttade hit till Hoting och tog
över Mojes grillkök insåg jag rätt snabbt
att här måste företagarna börja jobba betydligt mycket mera för att synas. Det gäller
att visa vad orten har att erbjuda. Här finns
alla möjligheter att utvecklas, bara någon
tar tag i saken och har drivkraft. Jag föres-

log och började jobba fram en lokal webutveckling där varje företagare fick veta vad
det innebär att finnas med på en hemsida.
Nu är den klar och allt efter som tiden går
är det nya företagare som vill komma med.
Utöver grillköket driver jag webföretaget
www.haslogic.com och designar hemsidor
till kunder. Jag är en person som älskar att
hålla många bollar i luften, då trivs jag,
säger Hayri Cicek.
Skapar gemenskap
På Företagarna Hotings hemsida www.
foretagarnahoting.se kan man läsa följande:
-Företagarna Hotings mål är att skapa
gemenskap, förbättra för dig som driver
företag i Hoting. Bygga nätverk och bidra
till nya affärer. Tillsammans blir vi starkare och vi erbjuder bra produkter till bra
priser. Företagen i Hoting/Tåsjö området
kan erbjuda en förvånansvärd mångfald av
varor och tjänster.
På hemsidan finns också information
om den årliga Hotingmarknaden som äger
rum den 17-19 juni.

En ort med kvalitet
Hayri och hans fru Songul som väntar
barn till hösten, anser att Hoting är en fin
och bra plats att bo på. Inte minst för en
småbarnsfamilj.
-Det känns tryggt och trevligt att bo här.
Och jag känner hela tiden för att hitta på
något nytt och utveckla bygden.
Text : Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson

Sommartävling!
Lista ut från vilket reportage bilderna
är tagna. Skriv sidnummer nedan.
Sänd Ditt tävlingssvar till:
Affärsnytt Norr, Järnvägsgatan 20,
833 35 Strömsund. Vinnare
presenteras i nästa nummer.
Lycka till!

1:a pris: 500 kr
2-5:e pris: Trisslott
Namn:
Telefon:

Trevlig sommar
och välkommen åter!
önskar Mattias med personal

Sida:

Sida:

Sida:

Sida:

Sida:

Sida:

Sida:

Sida:

Sommartider Juni-Augusti 07-16.00
Semesterstängt v. 29

Tel. 0670-106 50 Mob. 070-343 67 47
Audi Volkswagen Skoda Seat
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Svaret på förra månadens ordfläta
var “nytändning”
500kr går till: Britt Elice Einehall
Trisslotter får: Stefan Manfredsson,
Birgit Baudin, Inger Carlsson och
Annika Eriksson.

Mentor och följeslagare
Göran Nordkvist som är lärare vid gymnasiet i Strömsund berättar om Morgans
begåvning.
-Jag är verkligen imponerad av Morgan. Det var en ren tillfällighet att jag
stötte ihop med honom vid ett besök på
skolan i Hoting. Ganska snart upptäckte
jag vilket intresse och kunnande han hade
av dataprogrammering. Dessutom blev jag
imponerad av hans förmåga till avancerade
logiska beräkningar. Hans skola köpte in
utrustning, en programmeringsbar legorobot till Hoting. Morgan visade sig vara
mycket skicklig, men det visade sig också
vara mer fantastiskt än så.

Morgan slår
omgivningen
med häpnad
På skolan i Hoting träffar jag en kille
som lever i datans värld, som han själv
uttrycker sig. Han imponerar med sitt
kunnande och slår omgivningen med
häpnad. Morgan Jonasson som går
sista dagarna i 8:an imponerade stort
när han gjorde sluttentamen i dataprogrammering på KTH i Stockholm.
Morgan Jonasson berättar om sitt stora
dataintresse och hur han fick hjälp att göra
något utöver det vanliga skolarbetet.
-Jag kan väl säga att jag lever i datans
värld och är glad att jag fått möjlighet att
hålla på med det jag är intresserad av och
som jag kan. Själv kan jag påstå att jag
är riktigt bra på det som inte skolan kan
erbjuda.
-Men allt förändrades efter det jag träffade Göran Nordkvist här på skolan. Han är
lärare på teknikprogrammet vid gymnasiet
i Strömsund. Han kom fram till mig och
började prata och hörde att jag var väldigt
dataintresserad. Han blev nog lite förvånad
när han hörde vad jag kunde. Han började
intressera sig för mig och ville hjälpa mig
utvecklas.

Avancerad programmering
Morgan berättar vidare:
-För det mesta jobbar jag med programmet Pyton, som är ett programmeringsspråk. Jag sysslar också med matte
och gör egna objekt. Men det allra bästa
var när jag fick gå kurs i DD100N programmeringsteknik på KTH (Kungliga
Tekniska Högskolan) i Stockholm.

Jag kan väl säga att
ns värld
ta
a
d
i
r
e
v
le
jag
-I mars var det dags att göra sluttentamen och då följde Göran och Cathrine
Ivarsson, som jobbar på skolan, med till
Stockholm. Jag kan faktiskt säga, att när
mitt prov var klart och det blev betygsatt
så blev nog alla rätt imponerade av resultatet. Uppgiften var att programmera en
kalender, typ almanacka. En uppgift som
jag verkligen tyckte var kul och som jag
klarade bra.

Sällsynt bra
Han uppvisade sådana kunskaper inom
dataprogrammering att Göran Nordkvist
tog kontakt med KTH i Stockholm om de
kunde ordna med en distanskurs.
-Jag kontaktade KTH och frågade om
de hade en kurs som passade Morgan så
han kunde börja läsa på distans. De erbjöd
en enklare kurs men den var bara att hoppa
över och gå direkt till den svåra varianten.
En kurs i programmering som han klarade
mycket bra.
-I mars var det dags att åka till Stockholm och för en examinator göra en sluttenta. Uppgiften var att göra en kalender
som innebar en avancerad programmering. Resultatet visade något alldeles extra.
Betygsättningen C är ett bra betyg, men
Morgan fick ett A, som är sällsynt bra,
berättar Göran.
Till hösten 2012, när Morgan kommer
till gymnasiet, fortsätter Göran Nordkvist
vara hans mentor.
-Det skall bli kul att få komma till gymnasiet och fortsätta med programmering.
För när jag blir vuxen vill jag nog jobba
som programmerare, avslutar Morgan
Jonasson.
Text och bild: Barbro Ericson
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Traktorkortege på
Sveriges nationaldag
För tredje året i rad gick kortegen genom centrala Hammerdal med ett stort
antal åskådare ute på gatan. Så firar
man nationaldagen i Hammerdal.

Victoria Engvall från tjejbandet KlottraH
med sin kavaljer Erik Ottosson.

Skolbal i Hammerdal

-entradition

Niondeklassarna från Grevåkerskolan
i Hammerdal fick en solig och fin
balkväll den 8 juni.
Eleverna hade eskort av flådiga bilar och
motorcyklar fram till entrén av lokalen
Strålen där släkt och vänner stod uppradade för att se paren som klätt upp sig för
kvällen. I Hammerdal är det tradition att
gå på bal när man avslutar nionde klass.
Några elever från åttonde klass serverade
de 13 paren middag och därefter blev det
dans till Hammerdalstrion Mariaz och
KlottraH.
Text och bild: Cathrine Ericson

8 • AFFÄRSNYTT NORR

Ortens initiativtagare Patrik Österholm
tyckte att det var dags att locka fram bygdens traktorer och göra en kul grej. Hela
20 ekipage ställde upp.
-Vi körde första gången för tre år sedan
men tankarna fanns redan några år innan
säger Patrik. Det tog ett tag innan vi var
nog många traktorer för att det skulle likna
en parad och att det blev på nationaldagen

var nog mer en slump. Men vi tyckte det
var en bra dag. Vi pyntade upp traktorerna
med svenska flaggan och gav oss av. Det
blev en succé och sen har vi fortsatt. Vi
kör även förbi ålderdomshemmet på förfrågan från personalen. Det är populärt
bland de äldre och många har kanske haft
någon av traktorerna som passerar. På frågan om hur idén uppstod svarar Patrik att
det annars inte händer så mycket i Hammerdal så något måste vi ju hitta på med.
Text: Cathrine Ericson
Bild: Jennie Andersson
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tidigare arbetsuppgifter för att få ekonomi i företaget. Nu dekorationsmålar jag
keramik som Åse tillverkar. Jag anser det
väldigt värdefullt att ha en samarbetspartner. Och så är det så roligt, anser Maria.

Fr.v. Maria Lövgren, Thilde Höök, Maria Rubensson och Åse Ehnberg.

Entreprenörsresan
Lyft fram kvinnliga företagare. Det var
temat vid en inspirationsdag på Gröna
skolan i Strömsund i maj.
Det var SUAB tillsammans med Lärcentrum & Akademi Norr samt Arena Strömsund som stod värd för inspirationsdagen.
Där berättade Sofie Jonsson och Jessica
Lindholm om syftet med träffen:
-Vi har en träff på våren och en på
hösten där kvinnor presenterar den egna
verksamheten. Idag lyssnar vi till Maria
Rubensson, Åse Ehnberg, Maria Lövgren
med egna företag i Strömsund samt Thilde
Höök från Månkarbo.
Maria Rubensson är idag delägare och
VD för företaget Ekorrit som grundlades
i köket på Öhn.
-När vi fått barn kände jag för att stanna
hemma och sluta min anställning. Jag ville
ha mera tid för familjen och slippa vara
styrd av givna tider. Att driva eget företag som ekonomisk rådgivare startade jag
i mitt hem och som med tiden växt så idag
är vi tio med kontor i Strömsund. För mig
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är det en styrka och fördel att omges av
duktiga medarbetare. Och bäst om de är
duktigare än jag själv.
Maria och hennes man Rolf som också
är delägare och jobbar inom företaget blev
årets företagare i Strömsunds kommun
2010.
Maria Lövgren är tatuerare och driver
företag där hon dessutom säljer kläder och
sexleksaker. Dessutom dekorationsmålar
hon olika hantverk.
-Jag kommer från Stockholm och flyttade hit med familj för tre år sedan. Men
här var inte lätt att hitta jobb. Jag har länge
velat starta eget och med familjens samtycke sökte jag och fick starta eget bidrag.
Vi kalkylerade och kom fram till att inte
skulle det bli några glansdagar framöver.
Men vi skulle nog klara oss om vi var lite
extra sparsamma i övrigt. Jag hyrde en lokal och via hemsida och annonser får jag
mina kunder. Efter ett tag träffade jag Åse
Ehnberg, som driver Jordemors keramik
och vi började prata om fördelen med
ett samarbete. Jag behövde utöka mina

Åse Ehnberg med Jordemors keramik, är
i grunden barnmorska. Jordemor betyder
just, barnmorska. Men Åse fick en ögonsjukdom och sadlade om.
-När jag började se allt sämre ville jag
inte fortsätta, varken som barnmorska eller
skolsköterska. I stället blev min hobby att
arbeta i lera mitt företagande. Problemet
var väl från början att jag inte blev tagen
riktigt på allvar. Först barnmorska och nu
keramiker berättar Åse och skrattar.
-Jag har min verkstad och butik hemma på gården och en anställd. Nu har det
gått ett antal år sedan jag startade upp
men först nu börjar det ge vinst. Att ha
en samarbetspartner i Maria är jätteroligt
och underlättar mitt jobb. Försäljningen
går bra och jag ångrar inte en dag att jag
gjorde min hobby till ett företagande.
-Men, jag vill nog påpeka att visst
krävs ett kapital i botten innan man startar
ett företag. Det kan faktiskt ta ett antal år
innan det genererar några pengar.
Thilde Höök från Månkarbo berättade om
hennes idé och företaget Frostimport.
-Jag har hästar och anordnar ridläger
för barn och vuxna. Jag erbjuder utbildning både på gården och ute i landet. Det
finns utbildning för alla kategorier och
jag ordnar grabbläger, lyxkurser och ungdomsläger, uppger Thilde.
Det var ett axplock från vårens Entreprenörsresa med kvinnliga företagare. Erfarenheter de delade med sig till ett 20-tal
intresserade besökare. Företagare Camilla
Wolgers Beppemuseet, bjöd i pausen till
jättegott fika av hemproducerade råvaror.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson

Önskar Anders Funseth med personal

Sommarpriser på
blandare
och vattenutkastare.

Äntligen sommar! Tänk
på vinterns elräkningar
redan nu.
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Höga elpriser behöver inte betyda dyra värmeräkningar.
Genom att hämta värmen direkt från din tomt kan du sänka
kostnaderna med upp till 80 procent! Just nu har vi kampanjpris på flera av våra effektivaste värmepumpar.
Som vanligt ingår också marknadens bästa trygghetsförsäkring.
Välkommen till oss på IVT, så hjälper vi dig till en billigare vinter.
* Kampanjpriserna gäller 15 maj – 15 juni när du köper IVT Greenline HE,
IVT Greenline HT Plus, IVT PremiumLine A eller X. Leverans senast i augusti.
Kontakta din återförsäljare för en kostnadsfri besparingskalkyl.

Önskar Anders Funseth med personal

Torsgatan 5 • Strömsund • 0670-120 77 • Anders Funseth 070-384 33 03
Butiken öppen vardagar 07.00-16.00 • Lunchstängt 11.30-12.30
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10 års Njurbileum
Hon gav honom livet tillbaka. Nu
tackar han henne genom att måla om
hennes hus. Det här är en solskenshistoria lagom till starten av sommaren.
Något som kunde tagit en dramatisk
vändning fick ett gott slut. En ny njure
innebar fortsättningen på livet för Jens
Blomberg i Hammerdal tack vare sin
moster Eva Blomberg. Kan man tänka
sig en större gåva?
Jens som annars äger och driver Blombergs plåtslageri i Hammerdal fick för 10
år sedan göra en transplantation av en ny
njure. Efter många år av plåga från sina
njurar började läget bli akut för den enträgne plåtslagaren som trotsade läkarna
och fortsatte jobba trots förmaningar om
att ta det lugnt på grund av dåliga värden.
Han låg ute på jobb i Stockholm på den
tiden och uppsökte sjukvården med jämna
mellanrum för att ta prover och göra dialys på dom njurar han senare fick utdömda.
Enligt hans mamma Monica Blomberg
så har sonen haft besvär ända sedan han
var liten. Och när det många år senare
visade sig att njurna bara fungerade till
5 % blev släkt och vänner oroliga över
Jens tillstånd. Enligt läkarna så hade han

aldrig överlevt utan transplantation. När
operationen gjordes i Göteborg på Sahlgrenska var han bara timmar ifrån döden.
Släkten ryckte in och fick ta prover för att
man skulle kunna sålla fram vem som var
mest lämpad att donera en njure. Moster
Eva var den som var mest kompatibel att
donera.
-Jag bestämde mig direkt säger Eva.
Det var aldrig något svårt beslut att ta.
Vad gör man inte för släkten. Idag 10 år
senare firar vi 10 årsnjurbileum som Jens
David Roos och
Mia Blomberg

Jens och Eva skålar i
champagne dagen till ära
och tackar alla som hjälpte
till.

Idagharjag
trenjurarvarav
enärfungerande

Tacktal till alla inblandade vid husmålningen- Jag trodde
aldrig att vi skulle hinna bli klar med huset på en och samma
dag med tanke på va folk som ha varit me idag säger Jens och
garvar.
uttrycker det med att samlas hos Eva med
familj, släkt och vänner för att måla om
hennes hus i Hammerdal med Jens som
arbetsledare. Det är hans sätt att säga tack
för en fortsättning på livet.
-Idag har jag tre njurar varav en är
fungerande och Eva har bara en säger
Jens. Hon sa till mig efter operationen att
nu har du fått en riktig fruntimmersnjure
som är van vid vin så nu får du fortsätta
Levererar
och monterar
Levererar
och monterar
Levererar
och monterar
underhålla min njure med vin.
NIBE värmepumpar
NIBE värmepumpar
NIBE värmepumpar
35 personer deltog i husmålningen 11/6
och därefter hade man ordnat med middag
och underhållning för alla inblandade på
Kakuåsen
4716,
830
70 Hammerdal
4716,
830 70 Hammerdal gatan utanför Evas nymålade hus.
Kakuåsen
4716,Kakuåsen
830
70 Hammerdal
ENERGI
ENERGI
ENERGI
Mobil 010-250
05 00 •070-540
90 00 90 00
Mobil
010-250
05
05
00 •070-540
90 00 •070-540
Tel. 0644-410
23
Tel.
23Mobil 010-250
Tel. 0644-410
23 0644-410
Text och bild: Cathrine Ericson

BORRNING
BORRNING
BORRNING
ENERGI
ENERGI
ENERGI
& & &

VATTENBRUNNAR
VATTENBRUNNAR
VATTENBRUNNAR

TINBAK
TINBAK
TINBAK

Trevlig sommar vill vi önska alla våra kunder & vänner!
Happy Hour!
Varje helg
14.00-21.00
Med fullständiga
rättigheter!
0644 - 105 32
Storgatan 41
830 70 Hammerdal
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Vi serverar dagens lunch 09.00-14.00
Kvällstid Á la Carte

Roberto Mirza satsar på underhållning och god mat med lokala råvaror
på Restaurang och Café Utrikes.

maren.
Tidigare har ett antal trubadurer stått
för underhållningen på restaurangen och
det har visat sig vara en höjdare enligt
ortsborna i Hammerdal.
-Restaurangen är en central mötesplats
för min kundkrets, säger Roberto.
-Folk kommer hit och äter och dricker
gott och under sommaren kommer vi ha
trubadurunderhållning nästan varje helg.
-Jag köper in råvaror från Jämtlandsgårdens slakteri och Grannens charkuteri
för bästa kvalité. Maten är så uppskattad
att var och varannan har blivit stamkunder
på Restaurang och Café Utrikes i Hammerdal.
Text och bild: Cathrine Ericson

Jag äter lunch hos
Under sommaren kommer uteserveringen
Roberto varje dag
att hållas öppen och fredagar och lördagar
och många dagar
blir det Happy Hour med bra priser på mat
även middag.
och dryck. Hos Roberto serveras dagens
Han serverar utmärkt
lunch och A la carte. Något man borde testa
mat och idag blir
enligt andra är pepparsteken, den hörs
det pizza till hela
vara en favorit hos de flesta.
familjen.
Inne på restaurangen har väggarna fått
ny färg och baren har flyttats. Man har bytt
interiör och förnyat litegrann inför som- Maud Karlsson Hammerdal

-enaptitretare
Jag går hit och äter
lunch och middag
varje dag. Det är så
bra priser och bra
mat här. Det blir
ju dyrare att handla råvaror och laga
maten själv.
Harry Burholm Hammerdal

Välj bland Goldwells mest populära

spray & mousse!

139kr
(ord pris 189 kr)

0670-10508 070-6379491
Jahles Väg 4 833 33 Strömsund
Trevlig sommar önskar jag mina kunder!
(Jag har semester v.26)

BLOMBERGS
PLÅT & LACK

Vi arbetar med all slags takarbeten i plåt, såväl nyläggning
och renovering av hela tak
som montering av stuprännor,
huvar och andra detaljer.

070-334 25 76
Faktorsvägen 3, 830 70 HAMMERDAL

Trevlig sommar!
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TAKPLÅT
SKORSTENAR
VENTILATION
MONTERING

Stefan Östlund såg möjligheterna
Vid årsskiftet tog Stefan Östlund över
Sportbutiken i Hoting. Efter ett antal
år som anställd sadlade han om och
blev egen företagare. Spännande och intressant anser Stefan.
Många människor som jobbat som anställd
tvekar inte att skaffa egen verksamhet.
Att bli sin egen och få styra över sin egen
situation känns rätt bra. Stefan Östlund i
Hoting tog över ortens befintliga sportaffär
före nyår och han tycker enbart att det
känns rätt.

nt
“En spännande och intressa
möjlighet att gå från anställd
till att bli egen företagare”

-Jag tyckte det skulle bli en spännande
och intressant möjlighet att gå från anställd
till att bli egen företagare. Tidigare var jag
anställd på en bensinstation på orten men
när den lades ner och jag miste jobbet fick
jag liksom en möjlighet att pröva på något
annat. Nu till en början så jobbar jag ensam
här. Men man får väl se hur det blir med
tiden. Jag vill inte dra på allt för mycket
från början utan ta saker och ting lite undan för undan. Det blir vad ekonomin tillåter. Men allt kommer att byggas om för
det skall bli nytt. Nu väntar jag på en ny
inredning från ATG och Svenska spel som
skall installeras. Sortimentet kommer att ha
inriktning på fiske och sportartiklar. Dessutom blir jag återförsäljare för Muurikka,
som bland annat tillverkar stekpannor för
utomhusbruk, berättar Stefan.
Brett utbud
Under tiden jag pratar med Stefan kommer
spelkunder in. De ser ut att vara trogna
kunder och de mogna männen tror att en
vacker dag så blir det storvinst. Sven Lif är
en av dem och han brukar pröva spellyckan och trivs att få komma till Stefan, kanske också för att få prata en stund.
-På en sån här förhållandevis liten
ort måste man hålla bred service för att
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överleva. Det går inte att enbart ha sportartiklar och fiskeredskap utan här finns
Svenska spel och ATG. Och så är det utlämningsställe för systembolaget. Många
kommer hit och gör beställningar från systemet. Det går snabbt och ingen behöver
stå i kö. Man gör beställningen ena dagen
och dagen därpå får de komma hit och
hämta ut, uppger Stefan.
Att fiskeredskap ingår i Östlunds Sport
är en tillgång för många fjällfiskare. Inte
minst de som har vägarna förbi. Affären
vid E45 är lätt att upptäcka och därför anser Stefan att det bör gå bra att driva den
här typen av butik i Hoting.
Text och bild: Barbro Ericson

Jag önskar mina kunder,
vänner och bekanta en
fortsatt trevlig sommar!
Tel 0672-105 90 Fax 0672-103 09
Mobil 070-344 81 06
www.holgerssonsplatab.se

r alla dessa människor bara hålla två saker i huvudet
sa människor bara hålla två saker i huvudet
sår och Agrol Classic. Det räcker för att man ska få rätt
grol Classic. Det räcker för att man ska få rätt
kin och till rätt pris.
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VipåGranngårdenönskarer
enmyggfriochskönsommar!
Därför byter vi namn:

Några av Agrols mest sålda produkter
har hitills inte tillhört någon gemensam kategori. Det har försvårat både

Jag vägrar försäljning och användning. Nu gör vi
acceptera det enklare genom att kategorisera
mygg och knott
dessa under gruppnamnet Classic.

F d Turbo Kombi
F d Turbo Super
F d Universal
F d Otto
rbo Kombi
F d Turbo Super 10W-30 F d Universal 10W-30
10W-30
10W-40
10W-30

AGROL oljor

10% RABATT

F d Glykol BS
F d Turbo Super
F d Avfettning X
F d Otto
d
Turbo Kombi
FFddTurbo
Super
Glykol
BS
F dFAT
10W-40 F d Turbo Super 15W-40 F d Avfettning X
1
10W-30
15W-40

under
juni och juli

Premiär för

Classic

– för maskiner från
1999 och tidigare

Kombi Classic
bi Classic

Motorolja Classic
Motorolja Classic 10W-30
10W-30

Vi har Motorolja
ävenClassic
Glykol Classic
Avfettning Classic
Kombi Classic
Moto
Motorolja Classic 15W-40Avfettning
Glykol Classic
AT
Classic
andra15W-40
produkter
mot mygg!
Class
Strömsund Abborrviksvägen 0670- 64 84 90
Vardagar 07.00-17.00 Lördagsöppet juni-juli 09.00-13.00

Förlänga livet på dina slitna band?
Halvmånar och brodd svetsas på
Vi står redo att
hjälpa kunder
i vår verkstad.
Vi utför verkstads- och svetsarbeten av
Skogsmaskiner och andra stora fordon.
Vi avverkar er väglinje, bygger vägen,
utför gallring och slutavverkning, grävarbeten
och maskintransporter.

Ring för pris eller frågor!

Verkstad 0644-10034
Pär Olofsson 070-305 81 46
Vi önskar våra vänner och kunder
en trevlig sommar!
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