Affärsnytt Norr // Nummer 3 // Juni 2014

Kulturpris
sid 6

Miljonregn Äventyraren
sid 9

sid 12

Ungdom och glädje!
www.affarsnyttnorr.se

Chefredaktör
och annonssälj
BARBRO
ERICSON

Reportage, foto
och annonssälj
CATHRINE
ERICSON
Layout och
annonsproduktion
YLVA
BLOMYARD

Annonsmaterial:
ylva@blomyard.se

Fr.v. Bo Arne Eliasson, Krister Lind, Börje Persson, Anette Pihl, Gun Marie Berg.

Det är fantastiskt att se alla vackra
ungdomar som kommer par om par
till årets studentfest. Tjejer i långa
klänningar med en partner i kostym.
Annat var det på 60-talet när vi hade
skolavslutning.
Ungdomar som ler i kapp med solen och
ser ut att ha både kunskap och erfarenhet i
livet. När jag ser denna kortege faller jag in
i gamla minnen. Tänker på hur det var när
jag gick ut skolan.

Ungdomsminnen från 60-talet

Jag minns som i går när det var skolavslutning för oss som gick ut ekonomilinjen. Vi
samlades i matsalen för middag. Några ord
från lärarna och betygsutdelning.
Vi avslutade middagen och var och en
gick åt var sitt håll. Däremot hade vi tidigare
varit på studieresa både till Sundsvall och
Trondheim. Med på resorna fanns bland
annat läraren Willy Krogstad. Två resor som
sent skall glömmas. Studiebesöken var väl
lite av ondo, tog lite för mycket av fritiden
som vi förvaltade på bästa sätt.
Då hade man alltid klänning eller kjol,
håret var tuperat och oftast uppsatt i svinrygg. Det såg ut som man hade ett skatbo på
huvudet.
Under sommaren var höjdpunkten att
åka ut på dans, till Lidsjöberg, Skansnäset,
Brattbäcken och Fyrås. Sommartid var det
dans i byns loge. På avstånd hörde man den
taktfasta musiken och man blev upprymd
av förväntan. Ofta var det bara ett dragspel,
trummor och gitarr eventuellt en vokalist.
Det var betydelsefullt när det spelades upp
till damernas och kvällens sista dans.

Nyfiken

Under den tidsepoken var det inspelning av filmerna Nyfiken Gul och Nyfiken
Blå med Lena Nyman och Sonja Lindgren
bland annat. Vissa sekvenser i Nyfiken Blå
spelades in på danslogen i Fyrås. Och några
av oss hamnade framför kameran. När man
ser filmen idag kan man bara konstatera,
visst är det skillnad på ungdomar på 60-talet
jämfört med dagens ungdom. Klädsel, frisyr,
uppträdande och sättet att prata. Men som
sagt, roligt var det, men jag tror att allra roligast har de ungdomar som ser filmen idag.

Inte bortskämda

De flesta av oss var inte direkt bortskämda
med varken pengar eller en massa prylar.
Så givetvis var det fantastiskt när man fick
den första skivspelaren, som till och med
gick på batteri. Eller när första TVn kom
till byn och vi satt och stirrade på testbilden.
Första telefonen i byn installerades kanske
runt 1950-55, och de två abonneneterna
fick numren 19 A och 19 B. Så småningom
blev det allt fler som ”drog in” telefon. Då
var det telefonväxel i ett antal större byar.
Man ringde upp växeln och begärde det
nummer man ville bli kopplad till. Dessa
växeltelefonister, på mindre orter, visste det
mesta vad som hände genom att de avlyssnade de flesta telefonsamtalen. De var inte
överhopade av sitt arbete så därför var de väl
uppdaterade. Och någon tystnadsplikt fanns
väl knappt på den tiden.
Summan av kardemumman, generationerna växlar men upplevelsen av glädje är den
samma.
Med dessa rader vill jag önska alla våra
läsare, land och rike kring, en riktigt härlig
sommar.
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Remma Fritid AB - nytt i Norråker
våren var företaget Allservice igång med
verksamheten och Roger berättar:
-Vi kan utföra det mesta och erbjuder
bland annat olika plåtarbeten, vi svetsar och
reparerar småmotorer. Dessutom har vi viss
försäljning av fritidsutrustning. Vår lokal
ligger i huset bakom handelsboden.

Norråkers Camping & Fiskecenter

Ett nystartat företag i kommunen har
Roger Eriksson och Markus Mattson
kört igång i Norråker. Ett allserviceföretag som utför det mesta för både
privata och företag.
Roger Eriksson Strömsund och Markus
Mattson från Norråker insåg att det fanns
efterfrågan av tjänster som saknades på
orten. Både av privata och företag. Under
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Utöver Allservice arrenderar Roger Eriksson och Markus Mattson Campingen i
Norråker av Framtidsföreningen. Ett vackert
ställe som blivit allt populärare med åren.
Här erbjuds allt från husrum till fiske.
-Det finns sex stugor fullt utrustade för
självhushåll samt en skogskoja för sommarbruk. Åtta husvagnsplatser med el och
ett tiotal utan el dessutom tältplatser. Vi
har båtuthyrning och något som är riktigt
eftertraktat är Trollingfiske där vi erbjuder
båt och förare, berättar Roger.
- I Tåsjö finns gott om fisk, röding, fin
öring, grov gädda och abborre. Tåsjööringen
odlas i Kyrktåsjö och nyligen sattes ytterligare 30.000 yngel ut. Det är många fina
öringar som dragits upp eftersom tidigare
utplanteringar har gått mycket bra, uppger
Roger Eriksson som utöver engagemanget
i Norråker är produktionschef på PPS i

Strömsund.
Norråker är eftertraktat hela året om och
aktiviteterna varierar. Draghundssporten
med Beaver Trap Trail är ett ständigt återkommande arrangemang som drar folk och
nu till vintern kommer Draghunds SM att
arrangeras i bygden. 
Text: Barbro Ericson Foto: Privat

Vann Träprojektet

Att tillverka och förbättra en tidigare
produkt har varit ett projektarbete
under flera år på Centralskolan i Hoting. För några år sedan var det en
landskamp mellan Sverige och Norge.
Nu kör Hoting i egen regi. Årets vinnare blev Wilma Brantholm och Petter
Lövgren samt Mattias Pettersson.
På skolgården i Hoting träffar vi Wilma
Brantholm och Petter Lövgren, tillsammans med tekniklärare Mikael Danielsson.
Den tredje i gruppen är Mattias Pettersson
men han är på studiebesök vid gymnasiet i
Strömsund där han skall börja till hösten.
Mikael berättar om projektarbetet.

Tidigare landskamp

-Under tre års tid var Träprojektet en
landskamp mellan Sverige och Norges skolor för åttondeklassare. Men för två år sedan
upphörde projektet över gränsen. Nu är det
klass 8 och 9 på Centralskolan i Hoting
som fortsätter jobba i samma tema, uppger
tekniklärare Mikael Danilsson.
-Syftet är att göra en produkt i trä av en
prototyp, eventuellt en förbättring av en
redan befintlig produkt Vi tre i gruppen
satte oss först ner för att spåna lite vad vi

skulle tillverka, och vi enades om att göra en
tandborste med träskaft och ergonomiskt
handgrepp. Själva borsthuvudet är utbytbart
och lätt att förankra i skaftet. Vi fick några
träbitar och jobbade fram en produkt som
vi anser kan bli en storsäljare på marknaden.
Framställningen tog fem dagar. Att vi
skulle jobba med trä var förutbestämt och
ett miljötänk. Trä binder koldioxid och vi
har råvaran i närheten. Miljön skulle ligga i
fokus, berättar Wilma och Petter.

Finna marknad

-Nu funderar vi på att marknadsföra
tandborsten bland annat till hotell. Vi vet att
Scandic hotell jobbar mycket med miljötänk
och de har bland annat dörrnycklar (brickor)
i trä, uppger Wilma.
Till hösten börjar Wilma Brantholm på
gymnasiet i Vilhelmina och skall läsa vid
tjansportlinjen.
Petter Lövgren skall gå samma linje men
i Strömsund och Mattias Pettersson skall
också till Strömsund.

Juryns bedömning löd:

”Produkten är återskapad från en svunnen
tid, med ny design och tekniskt utförande
med tydligt miljöperspektiv. 

Petter Lövgren, Wilma Brandtholm och
Mikael Danielsson
Text: Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

Årets Barnrättskämpe skänker
pengagåva till Grevåkerskolan

Kapad och kluven
björkved av bra kvalitet
i stora säckar.
Ved från 25-50 cm.

Den 7 maj fick Grevåkerskolans kulturråd motta en givmild donation. Det
var Ingrid Kallberg, nyligen utsedd
till Årets Barnrättskämpe i Jämtland/
Härjedalen, som skänkte sin prissumma till kulturrådet.
När Rädda Barnen Jämtland-Härjedalen
och Länsförsäkringar för första gången delade ut utmärkelsen Årets Barnrättskämpe i
Jämtland-Härjedalen gick priset till Hammerdalsbon Ingrid Kallberg. I 47 år har hon
satt barns rättigheter i fokus genom sitt
engagemang i Rädda Barnen.

De som håller i checken är Annie Hjort,
Lina Persson och Elin Nordborg. Från vänster syns Anki Berntsson (lärare), Mattias
Olofsson, Linnea Schaletzky, Filip Svensson,
Ingrid Kallberg (pristagaren), Emil Olsson,
Linnea Pålsson (delvis dold), Linda Westermark (lärare) och Birgitta K Lindberg
(rektor). Bakre raden: Sofia Grenholm, Stina
Hallin, Kristina Fredriksson, Gabriella Pålsson, Linda Larsson och Axel Färdvall.
Här finns mer information:
www.raddabarnen.se 

Texten är hämtad ur ett pressmeddelande från
kommunen. Foto: Alex Poulsen

Vi kan även hjälpa
er med transport
av veden.

Peder Cromberger

073-839 75 58

Kulturstipendium till Helge Stener

utanför kommunen. Många är det som år
efter år imponerats av hur ett flertal hårt
nedslitna ”kulturarv” fått nytt liv i Helge
Steners händer.

Märkligt att bli prisad

Presidenten vid Rotary Strömsundsklubben Magnus Strid delar symboliskt ut priset till
Helge Stener.

Det här är åttonde året som Rotary
Strömsundsklubben delar ut kulturstipendiet. I samband med Svenska
flaggans dag på Hembygdsgården
fick Helge Stener ta emot priset, det
skedde under publikens jubel och applåder.
Ansvarig för kulturpriset är Tommy Persson vid Rotary Strömsund och han berättar:
-Vi har uppmärksammat Helge Stener

genom hans intresse och arbete med att
renovera gamla bilar och fått dem att bli
som nya. Under 50 års tid har han engagerat
sig. Vår motivering är:
Helge Stener har under flera decennium varit engagerad i återuppbyggnad av
ett flertal ”omöjliga” objekt, som han med
stort engagemang och nyfikenhet lyckats
återskapa till nyskick. Idag är han känd som
en framstående renoverare, med otaliga
utmärkelser från fordonsutställningar långt

Helge Stener blev väldigt överraskad när
han fick besked att han blivit utsedd till
stipendiet.
-Det är ganska märkligt, när jag höll på
med att rusta upp gamla bilar på 70-talet
och var ute och körde blev man jagad av
Polisen var man än befann sig. Och nu får
man pris för samma sak. Det var bland annat för breda hjul, så de tog fram måttbandet och mätte. Det var förbjudet att ha vingar eller annan utsmyckning, uppger Helge
och fortsätter.
-Jag känner mig givetvis hedrad av priset. Under årens lopp har jag rustat upp ett
20-tal PV och ett 10-tal Amerikanare och
lite andra märken som jag sålde. Det var
riktigt bra affärer, köpte in billiga delar och
sålde dyrt, uppger Helge och skrattar. En av
bilarna skulle ägaren kapa och behålla bakdelen med vingar för att ha som soffa. Jag
bjöd honom en slant för bilen och nu har jag
blivit bjuden en halv miljon för den. Men
den säljer jag inte, framhåller Helge Stener,
årets stipendiat. 

Text & Foto: Barbro Ericson
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Glad Sommar!
Tillönskar vi
våra kunder och bekanta

0 34

Tel 0670-127 30 • Fax 0670-10

Trevlig sommar
önskar vi på
JPS Åkeri AB!

Vi finns i Strömsund och har 15 bilar som transporterar gods över hela Sverige,
men i huvudsak är det i Jämtland, Södra Lappland och Sundsvall som våra bilar syns.

En kod till alla telefontjänster
Med en och samma kod kan du göra dina bankärenden direkt i din telefon.
Du kan gå in i appen, ringa Handelsbanken Direkt för personlig service dygnet runt eller använda
självbetjäning via Telesvar.
Avtal om telefontjänster tecknar du i Internettjänsten eller på ditt bankkontor.
Välkommen in så hjälper vi dig att komma igång!

Strömsund
Vattudalstorget 7
0670-212 90
handelsbanken.se/stromsund

Backe
Kyrkvägen 68
0624-611 50
handelsbanken.se/backe

Hammerdal
Storgatan 41
0644-609 70
handelsbanken.se/hammerdal

Hoting
Storgatan 16
0671-339 30
handelsbanken.se/hoting

Miljonregn i Strömsund

De lyckligt lottade
Fr.v. Björn Lundin, Mikael Blomqvist, prisutdelare “Putte”, Arne
Salomonsson och Daniel Norrman.

Miljonvinnaren Nathalie Lööf och hennes sambo Jonas.

Miljonären Arne Salomonsson omgiven av Ulla Holgersson och Ylva
Näsström.

Så kom Postkodlotteriet till Strömsund och de stora vinnarna var lottköpare på postnummer 833 32. Hela 6,2
miljoner fick de dela på. Två blev miljonärer och den tredje vann förutom
pengar en Volvo värd 326.000 kronor.
Det var en stor dag när ”Putte” med stab
från SVT anlände till Hembygdsgården i
Strömsund måndag den 25 maj. I Tekniska
museet var det dukade långbord för en härlig lunch till vinnarna.
I lokalen vimlade det av producenter, ljudljus- och bildtekniker. TV-inspelningen tog
ungefär två timmar. Därefter skulle materialet klippas och redigeras ner till några
minuters visning i TV4.
Med i produktionsstaben fanns strömsundssonen Andreas Rönngren som hade
föräldrarna Barbro och Jan vid bordet. Andreas jobbar som produktionsledare hos ett
bolag som gör evenemang för TV-program.
Nu bor han utanför Stockholm och var
givetvis glad att få komma till Strömsund
tillsammans med Postkodlotteriet.

Produktionsledare Andreas Rönngren med föräldrarna Barbro och Jan.

Stum av allvar

Alla lottvinnarna var garanterade 10.000
kronor per lott och därutöver varierade vinsten. Först att dra checkar ur det guldgula
fodralet var Daniel Norrman som hade fyra
lotter och vinsten blev 400.000 kronor samt
de garanterade 40.000 kronorna. Nu skulle
han passa på att göra en resa.
Nästa vinnare var Mikael Blomqvist som
fyllde 50 år på dagen. Han blev vinnare av
totalt 110.000 kronor. Vinsten kommer att
gå till en solcellspanel på huset.
Nu var det dags för riktiga storvinster.
Björn Lundin med sex lotter kammade hem
sammanlagt 660.000 kronor samt en bil värd
326.000 kronor.
Björn var näst intill stum, först vinnare
av stora pengar och dessutom bilen. Men
”Putte” förstod att glad måste han väl ändå
ha blivit trots utebliven glädjeyttring.
-Jag förstår att du sprudlar av glädje men
du behåller det inom dig.

Dagsfärska miljonärer

Vem skulle då bli miljonär? Det rådde

spänning i luften och äntligen kom beskedet.
Arne Salomonsson hade vunnit först
550.000 kronor och dessutom en miljon. En
överraskning som få kommer i närheten av.
Han skulle investera i sportstugan.
Efter paus var det dags för nästa stordrag
där Nathalie Lööf överraskades med 20.000
kronor. Det var hon nöjd över och kunde
berätta var pengarna skulle gå.
-Nu i sommar skall min sambo Jonas och
jag gifta oss och samtidigt döpa vår lille son.
Då behövs pengarna.
Men det var inte nog, hon blev också
miljonär.
-Underbart sa paret efter avslutad inspelning, nu kan vi betala huset också.
En lyckans dag i Strömsund när 18 vinnare fick dela på 6.2 miljoner kronor. 
Text: Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

Dundermarknan-ett måste

Fullt ös på Dundermarknan”. Bilden är ifrån 1993.

Nu nalkas sommar och sol och vi har
det bästa framför oss, nämligen alla
roliga aktiviteter.
När Affärsnytt landat i brevlådan är
det bara några få veckor kvar tills
Dundermarknan drar igång.
Något som brukar locka publik i alla
åldrar och inte minst hemvändare.
Allt verkar klappat och klart för årets
Dundermarknad från arrangörernas sida.
-Bara vi får bra väder så finns det chans

G
TORSDA

23 - 02

Tillställningen är som vanligt nere på
Strömsunds vackra hembygdsgård. Från
torsdag-söndag är det hålligång för den som
orkar. Flertalet hemvändare planerar och
bokar in sin semester i samband med dunderhelgen och besökare från när och fjärran
sluter upp på ”hempan”.

ACE
WILDER
Stora scen 22.00

Gudars 21.00
ng
skymni
d Strömsunds
"Warm Up me

Dans MATTINEBAND
Dansbanan

lund 22.00"

egna DJ Joel Hag

d DeeJay Club

.00
alla fram till 22
Entré 150,- för
rie entré
därefter ordina

Artister som Ace Wilder, Dregen och DJ
Oliver Ingrosso och Lars Allertz underhåller från stora scenen. Ständut black spelar
i pubtältet och i ladan blir det disco. Ett
50-tal knallar, tivoli och ett stort mattorg
kommer att finnas nere på området. Dundermarknan är alltså ett måste, även i år.

Mötesplats “Hempan”

FREDAG

DJ HOUSE

Aktiviteterna avlöser varandra

att slå det gamla publikrekordet på 5.800
inlösta under helgen, säger Annica Nyholm
som sitter med i arbetsgruppen från IFK
Strömsund.

LÖRDAG
DREGEN
Stora scen
22.00

Dans DATE
Dansbanan

Se annons med program för
Dundermarknan. 
Text: Cathrine Ericson

Biljetter:

3-dagarsband finns att köpa hos: Coop Konsum
ICA Supermarket och Turistbyrån

Förköp

3-DAGARS | Ungdom 12-17 år 450 kr | Vuxen 600 kr
Yngre gratis med målsmans sällskap

Ständut Blakk
Partyscenen
Fre-Lör 23.00

Vid grind:

1-DAGARS | Ungdom 12-17 år 200 kr | Vuxen 300 kr
Yngre gratis med målsmans sällskap

d DeeJay Club

DISCO i ladan me

DISCO i ladan me

cenen

Partys

10 - 13 juli 2014

After Work med
Clas Lundqvist
Tor - Fre 16.00

Arrangör:
IFK STRÖMSUND

Varit med om det mesta

nergången båt som Barbro och jag rustat
upp. En av våra båtresor gjorde vi efter hela
ostkusten från Umeå till Söderköping, avslutar Ingemar Fåtelström.
Ingemar Fogelström har genom åren upplevt oerhört mycket och det kan du läsa om
i hans bok: Ingemar, brottare-fallskärmsjägare-innovatör. 
Dennis hälsar på mamma i butiken.

Äventyraren Ingemar Fogelström

I en lummig trädgård på Aspvägen i
Strömsund träffar vi Ingemar Fogelström som nyligen kommit ut med
en bok. Där kan man läsa om en tuff,
stark och uppfinningsrik person som
varit med om det mesta. Företagande
var en av hans starka sidor och kanske
mest känd i vår kommun för Z-plåt
och Norrskydd.
Ingemar Fogelström föddes 1936 i en by
mellan Tidaholm och Falköping. Han kom
till Strömsund 1982 efter att ha hittat kärleken, Barbro Hästner. Rätt snart började han
fundera på att starta företag, vilket han också
gjorde. Först blev det Z-plåt i Strömsund
som med tiden såldes till Järpen. Därefter
kom han igång med Norrskydd med tillverkning av skorstensskydd. Produkter som
tillverkas efter Ingemars egen uppfinning
och patent. Marknaden blev förutom de
nordiska länderna också USA och Canada.

Mässa i Las Vegas

Ingemar Fogelström har skrivit en bok
där han berättar om sina innehållsrika år.
Här upplever man en vilja av stål, nyfikenhet
och upptäckarglädje. Han skriver om många
tillfällen med framgång och glädje men
också motgångar. Att möta Barbro och flytta
till Strömsund gjorde honom gott. Tillsammans har de utforskat mycket i världen.

Text & Foto: Barbro Ericson

-I boken har jag bland annat skrivit hur
min yrkesbana sett ut. Om mitt intresse för
teknik och formgivning som gjorde att jag
utbildade mig till licenssvetsare och lantbruksmaskinreparatör på yrkesskolan i Tidaholm. Med uppfinningar som i mångt lett
fram till en produkt som kunnat säljas på
marknaden. Både i Sverige och utomlands,
berättar Ingemar och fortsätter:
-Bland många resor åkte Barbro och jag
till världens största mässa i Las Vegas med
min skorsstensprodukt. En komplicerad resa
men en lyckad utställning, berättar han.

Äventyrslysten

På fritiden var det idrott som gällde,
fotboll och speciellt brottning. 1956 blev
Ingemar Svensk juniormästare i bantamvikt
(57 kilo) och gick ungefär 500 matcher som
aktiv under 21 år. Brottningen ledde också
till att han erövrade Stora grabbarnas elitmärke i Värmland.
-Ett annat stort intresse har varit fallskärmshoppning, ända från unga år. Därför
sökte jag och kom in på Fallskärmsjägareskolan i Karlsborg. Totalt har jag nog gjort
ett par hundra hopp om jag lägger ihop de
från det militära samt på fritiden. Jag har
aldrig varit rädd för höga höjder även om
det har varit tillbud ibland. Intresset att
se världen från ovan fick mig att ta civilt
flygcertifikat för sportflygare. Med tiden
blev det också skepparutbildning, köpte en

Blomyard sätter
Affärsnytt på plats

Ylva & Lars trivs på balkongen i sina nya lokaler.

Sedan aprilnumret samarbetar vi med
Blomyard Print&Webb i Strömsund
som skapar annonser och gör sättningen av vår tidning. Företaget växte ur
sina lokaler på Bredgårdsgatan 8 och
tog med hela verksamheten till anrika
Grand Hotell i Strömsund.
Ägaren Ylva Blomyard med maken och
kollegan Lars har drivit verksamhet under
25 år. Sedan 2005 heter de Blomyard
Print & Webb AB.
-Vi får in förfrågningar på trycksaker,
dekaler, hemsidor, service på datorer, skyltar,
broschyrer, storformatsaffischer och utskrifter av fotografier. Det är några av alla de
uppdrag vi hanterar dagligen.
-Vi trivs så jäkla bra på Grand säger Ylva.
Det är luftigt, charmigt och hemsökt. 
Text & Foto: Cathrine Ericson

Önskar
alla en skön
Sommar!
Stängt v. 30 - 31

Från Torp till Prästgård

Musiken delar de med sig

Gunilla och Jörgen har under många år
spelat och underhållit gammal som ung. Det
har varit Popsnöret och flera andra konstellationer. Nu kör paret på egen hand med
bandet Crofters, som på jämtska betyder
”Torparna”, berättar Jörgen.
-Vi har musik och sång som vår stora
hobby och det är bokningar, allt från bröllop, dop, födelsedagar och på äldreboende. Ja
också på begravningar, så vi brukar säga att
vi sjunger på ”sista versen” berättar Gunilla
och skrattar hjärtligt.

Bildtext

Lämnat Strömsund

Hur är det, har ni lämnat Strömsund för
gott?

Att folk flyttar både till och från
Strömsund tillhör vardagen. Nu skall
vi kolla hur det blev för ett par som
lämnat orten. Gunilla och Jörgen
Wahlnemo som flyttade till Junsele
och köpte byns prästgård.
Affärsnytt Norr åker på besök till Junsele
och paret Gunilla och Jörgen Wahlnemo
som bott i Strömsund. Jörgen har alltid
sagt att de bor på ”torpet” men nu får han
lägga det bakom sig. Här möter vi dem ute
på trappan till ett magnifikt hus, det är före
detta prästgården som de köpte och flyttade
in i under mars månad i år. De är som alltid
glada och vi blir verkligen väl mottagna
med kaffe och nybakat tunnbröd. Bröd som
är bakat i egen bakstuga på gården. Området är pampigt med stora gräsmattor, träd
och blommor. Huset är helt upprustat, det
gjordes innan de flyttade in. Varför lämnade
ni Strömsund och hur känns det att bo i
detta stora hus?
-Vi har faktiskt förgreningar med rötter i
Ångermanland och Junsele har vi pratat om
en längre tid. Huset fick vi reda på skulle
säljas, det var för några år sedan, men så
ändrade sig ägarna. Givetvis blev vi besvikna
för vi hade blivit erbjudna att köpa. Rätt
som det var fick vi ett telefonsamtal att nu
hade de ändrat sig igen och prästgården
skulle säljas. På den vägen är det, berättar
Gunilla och Jörgen.

En prästgård på två

Huset är på drygt 300 m2 med två våningar
samt ett vindsutrymme. Det är stora salar
och smårum och en extra liten lägenhet.
Här fanns rum för prästen, pigorna och
övriga familjen. I ett annat hus bodde övriga
tjänstefolket. Faktiskt var det mera regel än
undantag att pigorna blev med barn och när
”oäktingarna” kom till världen fick pigan
sparken. Något som prästfrun såg till att
det skedde. Då hade prästen haft tillräckligt
roligt en tid.

-Vi bor på ena våningen och på bottenplan har vi vintage- och kuriosa, loppis och
second hand. Dessutom hyr vi ut den lilla
lägenheten. Vi har kommit en bra bit på väg
med att köpa in saker, bland annat dödsbon
och från hem där ägarna vill göra sig av med
allt de samlat på sig. När vi bodde i Strömsund drev jag en secondhand butik, Ratboa,
en sommar. Jag såg att det var något att satsa
på, berättar Gunilla.

-Nej absolut inte. Vi har våra mammor
där så vi är ofta på Flata och hälsar på.
Dessutom var vi med under Köpmannamarknaden och underhöll. Fritidsstället har
vi också i Strömsunds kommun där vi vistas
stora delar av sommaren. Men i sommar blir
det knappast så ofta som vi brukar. Nu har
vi fullt upp här och meningen är att vi båda
skall jobba i företaget Vintage och Kuriosa,
att bli sin egen chef ska bli intressant, framhåller Gunilla och Jörgen. 
Text : Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

På ”Prästgården” i Junsele

NYA ÖPPETTIDER
TIS, TORS 12-18
LÖR 10-15 (jämna veckor)
SÖN 10-15 (udda veckor)
Ändringar kan förekomma

Hjärtligt Välkomna
önskar
Gunilla & Jörgen
076-777 27 10 • 070-302 84 88

Vinnare april 2014:
1:A PRIS 500KR:
Staffan Wikström Strömsund
2:A -5:E PRIS TRISSLOTTER:

500 kr

1:A PRIS:
:
2-5:E PRIS

Karin Nilsson Rudsjö
Ann-Marie Söderberg Viken Hoting
Birgitta Manfredsson Strömsund
Fanny Henriksson Lövberga

Trisslott

RÄTT SVAR PÅ APRILS FLÄTA:
Påskflirt

Ordfläta
NR.4 2014

1

1. Maskin..
2. Skrivit bok
3. Evenemang
4. Parti
5. Byggfirma
6. Gör layout
7. Brynje driver...
8. Sportartiklar
9. Vid knuten

2
3
4
5
6
7
8
9

Klipp ut din lösning och skicka till:
Affärsnytt Norr, Grelsgårdsvägen 13, 833 35 Strömsund.
Senast den 1 augusti behöver vi ert svar.

Vänstern värnar välfärden.
Vänsterpartiet är enda partiet som konsekvent driver
kravet på förbud mot vinster i välfärden! Vård, skola
och omsorg ska bedrivas i offentlig regi och inte skapa
vinster för riskkapitalister i skatteparadis!
En stark vänster gör skillnad.
Vänsterpartiet
www.vansterpartiet.se

Folkes Bil har av Mitsubishi utsetts till
Aukt. alla olag!
försäkringssbamt hyrbil!
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När olyckan

| Vi servar alla bilar.
| Vi utför 4-hjulsinställningar.

| Vi utför nu även ultraljudstvätt
av injektorer och spridare, etc.

| Vi är AC-ackrediterade.

| Vi har Webasto-utbildad personal.

| Vi är auktoriserade på Mitsubishi

| Vi kalibrerar din Dräger alkotest

och Fiat samt V.A.G-specialister.
| Vi har lånebilar.
| Vi är aukt. Fiat husbilsverkstad.

GLAD SOMMAR ALLA
KUNDER + VÄNNER!

KONTO

Folkes Bil/
bilförsäljning
har öppet 8-17
hela sommaren!

Ansök om Folkes Bilservice Konto och
dela upp betalningen räntefritt!

SEMESTERSTÄNGT VECKA 27 28 29 30
(Gäller Folkes Bilservice och Folkes Bilplåt)

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Näsviken 100, 833 22 Strömsund
Tel. 0670-61 10 35, www.folkesbil.se
Följ oss på Facebook

