Affärsnytt Norr // Nummer 1 // Juni 2017

Lärare i
50 år
- SID 6 -

Affärsnyttnorr juni 2017.indd 1

Ludde Framgångsrik ryttare
- SID 12 -

Ung och
egenföretagare
- SID 14 -

2017-06-12 14:23:29

åttaårings
“talgdank”
på 50-talet
NärEn
peruken
kom
till byn!

Chefredaktör
och annonssälj
BARBRO
ERICSON
0730-424 116

smör! De blev naturligtvis förvånade över
I Ledaren brukar jag skriva om minbarbro.a.ericson@telia
varandra så inte märkte
de vad men
som hade
En Ledare skall
vara
rolig
och engaghälsningen
att sätta sig emot självaste
nen
från
barndomen
eller ungdomshänt.
Men så småningom
underfund
erande tyckeråren.
både Något
jag ochsom
många
av
doktornkom
var de
otänkbart.
uppskattas
av både
om läget och omgivningens
gladaoch
skratt,
våra tidningsläsare.
Givetvis
blir
det
Tiden
gick
detdå
blev dags för en ”maryngre och äldre har det framkommit.
drar hon på sig peruken
igen och
fortsätter
inte så seriöstNu
men
roligt
skall
vi
ha
garinresa”
igen.
Döm
om
min stora förkommer en av mina strapatser
dansa som ingenting
hänt. Detnär
varhandlaren
inget hon tog upp följande
och därför kommer
än
en
gång
en
tillskräckelse,
Chefredaktör
Reportage, foto
som hände vid sådär 8-9 års
ålder.över.
Jag
skämdes
bakablick i tiden.
och annonssälj
känsliga ämne:
och annonssälj
hade en fantasi som få och ibland fick
”Det sägs att en skolflicka i Gubbhögen
BARBRO
CATHRINE
detoch
konsekvenser.
Mångas räddning
I slutet av 60-talet
början av 70-talet var
ERICSON
blivit synundersökt av doktorn och han
ERICSON
Ja peruken var till förtret
ibland
men
ackattsåäta norskmargarin
det modernt med att bära syntetiska peruker
0730-424 116
070-575 01 21
avrådde
henne
från
smör!
De blev
naturligtvis Tänka
förvånade
över
Påjag
50 snygga
och 60-talet
var det familjer
byarna
I Ledaren
brukar
skriva
omväldigt
minbarbro.a.ericson@telia.com
bra ii många
sammanhang.
sig att
när syn. Jag tycker det
i olika frisyrer.
De
var
och
cathrineericson@hotm
eftersom
hon
fått
så
dålig
hälsningen
men
sätta sighåret
emot
självaste
som
inte
ligger
alltfin.
förMen
långt från
nen
från barndomen
eller
ungdomsdetnorska
inte fanns
tidatt
att
inför
en har kollat upp med
passande
när man
skulle
vara
extra
därtvätta
var konstigt
så jag
otänkbart.
Norge
fördoktorn
att eller
köpavar
åren.
somgränsen
uppskattas
av till
både
fest
dans
så åkte
peruken
på
och
för
de
inte Något
alls bekväm
att
bära.som
Manåkte
fastnade
i
en ögonspecialist
och
han sa att det är helt
Tiden
gick
det
blevoch
dagsdetförluktade
en
”marAnsvarig utgivare
Reportage, webb
ost
och
margarin
det
var
som
kom
frånoch
ladugården
allt möjligt
och socker,
den
på
sniskan
mångaeftersom
yngre
och äldre
haråkte
det
framkommit.
omöjligt.
Helt
vettlöst
Dessutom
och
annonssälj
och annonssälj
garinresa”
igen. var
Döm
min stora
för- påstående.
billigt.
Min
familj
vid
“fjös” om håret
detom
alldeles
förträffligt.
Det en
fanns
också
destrapatser
som
i allåkte
hasttill gränsbutiken
Nugånger.
kommer
av
mina
har dettog
härupp
spridit
sig så nu är det
många i
BARBRO
CATHRINE
skräckelse,
när
handlaren
följande
Det
fanns
gott
om
jordbruk
på
den
tiden
så
Nordli.
Där
var
öppet
veckans
alla
dagar
och
glömde
att
de
bar
peruk
och
drog
av
sig
den
Reportage,
foto
som hände vid sådär 8-9 års ålder. Jag
Layout och
gränstrakterna
som slutat
handlaERICSON
margarin”,
BLIXTH
känsliga
ämne:
många
var
tacksamma
över
att
peruken
kom
i
tanklösheten.
Känslan
var
ju
som
att
bära
försäljningen
skedde
mestadels
från
butikens
och
annonssälj
annonsproduktion
hade en fantasi som få och ibland fick
han.
sägs att en uppgav
skolflicka
i Gubbhögen
till”Det
byn.
mössa.
lager och där fanns i stort sett bara
detta
CATHRINE
YLVA
detenkonsekvenser.
blivit synundersökt av doktorn och han
ERICSON
Layout och
sortiment.
BLOMYARD
det
Trevlig sommar
tillStällt
er
annonsproduktion
En rolig episod minns
jag från användes
en danskväll
070-575
01 21
avrådde
henne från
attalla!
ätatill
norskmargarin
Margarinet
0670-494 50
På 50 och 60-talet var
det familjer
i byarnabåde till smörgåsen
Herresyn.
Gud,
var judet
jag som hade förorcathrineericson@hotmail.com
på Hörnet i Strömsund
då en
kvinna
ityckte
ett deneftersom
JONHENRIC
hon fått så dålig
Jagdet
tycker
och
till
att
steka.
Jag
smakade
Annonsmaterial:
som
inte ligger
allt för
långtgår
från
detta
rabalder.
Norges expertis var
Barbro
Ericson
sällskap
kommer
in, hon
till norska
garderoben
ANDERSSON
varnorskkonstigt så sakat
jag har
kollat
upp med
pyton
och för
ville
inte
äta smörgåsdär
med
ylva@blomyard.se
gränsen
som
åkte
till
Norge
att
köpa
inkopplad
ochdet
försäljningen
av margarin
och tar av sig ytterkläderna,
kappan
Annonsmaterial:
en ögonspecialist
och
han sa att
är helt
margarin
på.först
Inga
protester
hjälpte.
Det var
socker,
ost
och
margarin
eftersom
det
var
jonhenric@gmail.com
hadepåstående.
gjort en störtdykning.
och ytterskorna bara
men att
så glömde
att genialisk
omöjligt.
Dessutom
äta. Dåhon
fickbort
jagvid
en
idé.Helt vettlöst
billigt.
åkte
hon Min
hade familj
peruken
på till
sig.gränsbutiken
Hon drar av sig
Vi
i
familjen
tittade
på
varandra
men
har
det här spriditJonHenric!
sig så nu är det många i
Välkommen
Nordli.
Därslänger
var öppet
alla dagar Men
och
den och
upp veckans
den på hatthyllan.
något.
Troligtvis
började far och
Layout
och
Nu har vi fått ensom
nyingen
medarbetare
tillmargarin”,
oss:
POSTADRESS
gränstrakterna
slutatsahandla
Skolläkare
Wikström
POSTADRESS
försäljningen
mestadels
från
butikens
annonsproduktion
så upptäckerskedde
hon misstaget
och
rycker
den
mor
ana
oråd.
Hade
jag fantiserat
ihop
hela
Grelsgårdsvägen
JonHenric
Andersson.
En
duktig
kille
som
uppgav
han.
Grelsgårdsvägen 13, 833 35 Strömsund. 13, 833 35 Strömsund.
skolläkare
Gubbhögen
var den kände
lager
där och
fanns
iVår
stort
settförlägen
bara idetta
på och
sig igen
blir
givetvis
men vi
YLVA
storyn
som
de hade
svalt med hull och hår.
kommer
att
göra
layout
och
sättning
av
tidninBertil
När det
UPPLAGA 7400 exemplar.
sortiment.
UPPLAGA 7400 exemplar.
andra som ser påprovinsialläkaren
skrattade så vi stod
dub-Wikström.
BLOMYARD
Detinhär
är ännu
ett minne från
förr,
gen. Jätteroligt
en ung
förmåga
Ställt
tillav
det att plocka
TRYCK Berndtssons Tryckeri.
blev
dags
för
årliga
undersökningen
TRYCK Berndtssons
Tryckeri.
Margarinet
användes
både
tillden
smörgåsen
belvikta. Ja det
var
många
äventyr
med
att bära
0670-494
50
med
stort
intresse
för
att
Affärsnytt
Norr
skall
givetvis
blev
det
lite
tufft
med
föräldrarna
Herre
Gud, det var ju jag som hade förorossjag
barn,
jag över
dåligt,
ochperuk
till att
steka.
Jag
tyckte
den
smakade
PÅ
OMSLAGET
och
det fick
självklagade
också
känna
på.att jagblisåg
Annonsmaterial:
så tilltalande
somframöver,
möjligt. men idag är det något jag skrattar
PÅ OMSLAGET
det
jag intemed
ensam
om för visakat
villedetta
ju få rabalder. Norges expertis var
JonHenric pressbild. ylva@blomyard.se
pyton och ville inte
ätavar
smörgås
norskåt.
inkopplad
och
försäljningen
av
margarin
Skogsägare Johan Holter kollar skogen m
Foto:
Lina
Larsson.
glasögon.
Och
jag
såg
väl
knappt
något!
margarin på. Inga protester hjälpte. Det var
Nu har 60 år passerat sedan den här hänköpare Daniel Modin Rundvirke Skog.
hade
gjort
en
störtdykning.
Nu
hade
jag
mitt
livs
chans
och
därmed
bara att äta. Då fick jag en genialisk idé.
AFFÄRSNYTT
En
tidning
som
lever
vidare
delsen
och
därmed
vill jag bara säga.
”Visst NORR Foto:Barbro Ericsson
Vi
i
familjen
tittade
på
varandra
men
utspann sig följande när jag kom hem:
är en politiskt obunden publikation. AffärsNu fyller
tidningen
Affärsnytt
Norr
år
kan
vi äta
norskmargarin
utan att
tappa
ingen
savarför
något.
Troligtvis
började
far10och
POSTADRESS
nytt
Norr innehar utgivningsbevis. Registre-Nu har doktor Wikström berättat
Skolläkare Wikström
och
jag
har
faktiskt
siktet
inställt
för
ytterlisynen”.
AFFÄRSNYTT
mor
ana
oråd.
Hade
jag
fantiserat
ihop
hela
Grelsgårdsvägen
13, 833
35 Strömsund.NORR
rad
för F-skatt, moms
och
reklamskatt.
ser så dåligt.
var bekymrad
över
Vår skolläkare i jag
Gubbhögen
var Han
den kände
gare ettsom
decennium.
Den
här
gratistidningen
är en politiskt obunden publikation. Affä
Slutligen
vill Cathrin
och jag önska er alla
storyn
de
hade
svalt
med
hull
och
hår.
min dåliga
syn och
frågade
vi idag
åt mycket
provinsialläkaren Bertil
Wikström.
När
det om är
nytt Norr innehar utgivningsbevis. Regist
kommunens
överlevande
DIN ANNONS!
UPPLAGA
7400 exemplar.
fin
och
avkopplande
Detjahär
ännu en
ettäldsta
minne
från
förr, och jul.  BOKA
norskmargarin
hemma.avJag svarade
ochäråren
blev dags för den årliga
undersökningen
rad för F-skatt, moms och reklamskatt.
Tel.
0730-424
116
har genom
blivit rosad i mångfald. Det
TRYCK
Berndtssons
Tryckeri.
blev det lite tufft med föräldrarna
då ville
attsåg
jagdåligt,
skulle hälsa givetvis
föräldrarna
barbro.a.ericson@telia.com
oss barn, klagade jag
över han
att jag
är väl därför som vi finns kvar. Vår strävan är
framöver,
men idag är det något jag skrattar
Material:
jonhenric@gmail.com
att deom
skulle
sluta
äta. Jag ska
riktigt
PÅ OMSLAGET
det var jag inte ensam
för vijag
ville
ju få
attäta
fortsätta
göra våra läsare och annonsörer
åt.
Skogsägare
Holter kollar skogen med
nöjda. inte minst har intresset för vår Hemglasögon. Och jag såg väl knappt något!
AnnonseraJohan
på: www.affarsnyttnorr.se
Nuökat
har med
60 årtiden
passerat
sedan
den
här
hänköpare
Daniel
Modin
Rundvirke Skog.
sida
där
vi
lägger
ut
färska
Nu hade jag mitt livs chans och därmed
1 1 månad: 2.250:delsen
därmed vill
jag bara
säga. ”Visst
Foto:Barbro
Ericsson
6 månaders abbonnemang
kostnad: 2.000:-/mån
nyheteroch
omringade
av trogna
annonsörer.
utspann sig följande när jag kom hem:
kan
ätaernorskmargarin
att tappa
12 månaders abbonnemang kostnad: 1.900:-/mån
Tackvitill
alla som tyckerutan
om vår
tidning
-Nu har doktor Wikström berättat varför
synen”.
AFFÄRSNYTT
NORR
och ger hopp om en god fortsättning.
Annonserna är klickbara & kopplas samman med
jag ser så dåligt. Han var bekymrad över
är en politisktdin
obunden
publikation. AffärsSlutligen vill Cathrin och jag önska er alla
egen hemsida.
min dåliga syn och frågade om vi åt mycket
nytt Norr innehar utgivningsbevis. Registreen fin och avkopplande jul. 
norskmargarin hemma. Jag svarade ja och
Kontakta:
Cathrine
Blixth
01 21
rad
för F-skatt,
moms
och 070-575
reklamskatt.
www.affarsnyttnorr.se
affarsnyttnorr@gmail.com
då Fin
ville ihan
att
jag
skulle
hälsa
föräldrarna
nyperuken
attDet
de skulle
jag sluta
äta. Jag ska
äta riktigt
var i mitten
av 70-talet,
familjen
var på

En åttaårings “talgdank” på 50-talet

semester och vi stannade till i Örebro för
att äta. Vår son som var sådär fyra år kunde
ju inte sitta stilla utan sprang omkring. Så
stannar han upp vid ett bord med ett stort
sällskap, lutar sig fram och lägger armbågarna på bordet och utbrister: ”Visst e mamma
fin i ny-peruken”. Ja, i den åldern tycker ju
barnen att ingen är så fin som mamma och
framför allt i peruk.
Ett annat minne är från en logdans i Lidsjöberg där en tjej med vackert hår blev
uppbjuden och svävade ut i dansens virvlar.
Affärsnytt-December 2016.indd 2
Det var trångt och rätt som det var så fastnar hennes danskavaljer med klockarmbandet i hennes peruk och där satt den fast en
bra stund. De var ju så uppe i dansen och
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EU-ambassadörer i Strömsund

Hjalmar Strömerskolan är en av
29 skolor som blivit utvald av
Europaparlamentet att vara en
Ambassadörsskola för EU. De
skall arbeta för att sprida information om EU bland skolungdomarna.

Detta engagemang bland sex
juniorambassadörer på Hjalmar
Strömerskolan görs genom support av
seniorambassadörerna Marina Wahlström och Anna Backman Wikström.
Anna får berätta:
-De här eleverna har ansökt att få
vara med eftersom de är intresserade,
det är helt frivilligt. De aktiviteter vi
kommer att ha på skolan framöver, är
att de själva tar upp vad de vill se eller
göra för att sprida kunskap till andra
ungdomar och hon fortsätter:

Projektarbete i Crewe

-Eleverna har också gjort en resa till
England för att delta i ett EU-projekt
som heter YBRECA tillsammans med
elever från sex andra länder. Ett projekt där eleverna deltagit i projektets
arbete. Det avslutande projektmötet

Övre rad: Maja Lindberg, Eli Adelhult, Alva Stener Karlsson, Mattias Jonsson. Nedre - Marina
Wahlström, Gustav Olofsson, Anna Backman Wikström (Maria Johansson saknas på bilden).

höll Marina och jag i. Vi hade en lärorik och
trevlig resa som alla uppskattade, vi gjorde
kulturella utflykter och ungdomarna spelade
bland annat bowling en kväll, avslutar Anna
Backman Wikström.
Text &Foto: Barbro Ericson

Certifiera din skog
för kommande småkottar

Att driva ett hållbart skogsbruk är också
en lönsam investering. Efterfrågan och pris på
PEFC-certifierat virke ökar stadigt, i takt med
det växande miljöengagemanget hos företag
och konsumenter.
Vi kan hjälpa dig med certifieringen, utan kostnad, och även ge dig bättre betalt för virket.
Samtidigt bidrar du till ett hållbart och lönsamt
skogsbruk med frihet under ansvar.
Kontakta din skogsrådgivare eller besök
norrskog.se så berättar vi mer om hur du både
kan investera för framtiden och göra skillnad för
miljön. För dig själv och nya generationer.
Johan Hansson 010-150 25 67
Jonas Strömstedt 010-150 25 64
Tomas Mårtensson 010-150 25 66

www.norrskog.se
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Ett uppsving för
Biograf Vågen
I skrivande stund pågår en totalrenovering av Biograf Vågen på
Folkets hus i Strömsund. Nu i sommar
blir det nyinvigning och flera filmvisningar dagen till ära.
Det ska bli en helt ny upplevelse att besöka
biografen framöver.
-Det kommer bli skönare stolar, nytt golv.
Ja en totalrenovering säger Johanna Ehnberg, som är en av de som sköter filmvisningarna.
Monica Engström, Folkets hus-föreningen,
ser fram emot höstens visningar i bättre
och fräschare lokaler. Detta kommer locka
fler besökare då hela upplevelsen i salongen
kommer få ett uppsving.
Text: Cathrine Blixth
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Lärare i 50 år och lika roligt än idag
Det känner Ingegerd Kahnberg i
Strömsund som varit gymnasielärare
40 år och vid 67 års ålder gick hon
in som SFI-lärare. Totalt har hon undervisat i 50 år. Hon har också varit
drivande inom gymnastiken.
Ingegerd Kahnberg är född i Lund och hon
kom till Strömsund 1967 och började som
lärare på gymnasiet. Det blev ingen snabbvisit utan hon är fortfarande kvar på orten
och lika aktiv.
-Det känns lite märkligt att mina första
elever faktiskt är pensionärer idag, berättar
Ingegerd och fortsätter:
-Jag arbetade som gymnasielärare tills jag
var 67 år och då var det väl meningen att
jag skulle lägga av, men så blev jag tillfrågad
om jag ville undervisa på SFI (svenska för
invandrare). Jag tackade ja och nu har det
blivit 10 år. Flera av dem är sedan tidigare
högskoleutbildade när de kommer hit, men
de måste snabbt lära sig svenska för att
komma ut i arbetslivet eller studera vidare.
-En av eleverna är nu lärare här på skolan
och det har gått väldigt bra för många. Nu
är jag på väg till ett av mina ”barnbarn” som
tar journalistexamen i Piteå. Hon är en ung
kvinna från Afghanistan. Jag är “mormor”
till en familj som består av föräldrar med
6 vuxna barn och 2 barnbarn. Det var de

Affärsnyttnorr juni 2017.indd 6

Bakre raden fr.v Monica Lööf, Elisabeth Lööf, Irene Lööf och Solveig Wikström.
Mitten: Anitha Modén och Marianne Persson.
Främre raden fr.v Ingegerd Kahnberg, Margith Lindfors, Helena Lindstrand och Solveig Svanström.

vuxna döttrarna som undrade om jag kunde
bli deras “mormor” eftersom de inte hade
någon, berättar Ingegerd.

Armar uppåt sträck

Idag när vi träffas, har Ingegerd haft avslutning med en gymnastikgrupp mogna kvinnor. Gymnastik har genom åren fått stort
gehör och det har inte enbart varit ”armarna
uppåt sträck. Och det tack vare Ingegerds
stora engagemang.
- Vi hade inte mindre än 16 olika grupper
under flera år med mycket duktiga ledare.

Det var motions- och tävlingsgymnastik för
vuxna, barn och ungdom, truppgymnastik
och jazzgymnastik. Jag leder fortfarande
motionsgymnastik, i den här gruppen har
jag en kollega sedan tidigare, Helena Lindstrand som är 90 år. Det är värt att notera
avslutar Ingegerd Kahnberg som haft många
järn i elden under de 50 åren i Strömsund.
Text: Barbro Ericson
Foto: Cathrine Blixth
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BERNDTSSONS
TRYCKERI
Lokalt. Snabbt. Smart.
063-57 66 00 | www.berndtssons.com
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PH bytte anställning mot eget
Per Henrick Rolandsson har många
yrkesår inom byggbranschen och haft
anställning men nu har han trappat
upp. Sedan början av juni driver han
eget företag, PHs Bygg och Mark i
Strömsund.
Det är ett stort spann inom begreppet byggarbeten i det här fallet. Allt från nybygge
till renovering och timring, stockbyten på
timmerhus. Montering av slang i skorstenar
och montering av kaminer. Dessa åtgärder
utförs av byggföreget PHs Bygg och Mark
i Strömsund. Enmansföretaget som var
registrerat och klart för start i början av juni
månad i år.

Jobb väntade

Per Henrick berättar att innan han ens hade
företaget klart så hade han fått uppdrag.
Mycket går från mun till mun, som är den
bästa reklam, när allt är positivt vill säga.
-Jag har alltid gillat att jobba med trä och
det har utvecklats med tiden. Jag slutade
min anställning i fjolsommar och under
vintern har jag gått olika kurser för att vidga
mitt kunnande. Bland annat har jag tagit
certifikat på att köra liten grävare. Jag har
gått timringskurser och främst lärt mg hur
man byter vissa stockar i gamla timmerhus,
berättar han och fortsätter:

Värden bevaras

-Det är flera som hört av sig och vill ha
just den hjälpen, att byta ut ruttna timmerstockar, det känns givetvis inspirerande. Folk
vill bevara de gamla timmerhusen men tiden
har börjat tära på virket. Eftersom jag har
cert på traktor för markplanering så kan jag
både gräva och planera jorden kring huset.
För oftast krävs att man gräver bort runt
husen innan man börjar jobba med dem. Jag
kommer med grävaren och allt som behövs
därtill, uppger P H Rolandsson.

Text &Foto: Barbro Ericson

VI PÅ GRANNGÅRDEN
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Åldringar dör av svält - inte i Strömsund
En kväll i april gästade Yngve
Gustafson, välkänd läkare och professor i geriatrik, Strömsund. En
innehållsrik föreläsning som Rättvis
Demokrati bjöd in till. Gustafson
informerade om hur det är att bli gammal i Sverige. ”Vi har den sämsta attityden mot äldre och gamla, då har jag
åtminstone 80 länder att
jämföra med” uppgav han.

Ensamhet på boenden leder till depression och så krävs ytterligare medicinering.
Därmed är livskvalitet och livslusten borta.

är viktig för den äldres välmående. Samma
gäller för boenden på Granbacken och Solbacken.

Nöjda och glada i Strömsund

Förutom att maten är bra och omtyckt i
kommunen ordnas olika aktiviteter på många boenden. Det är underhållning, bingo,
kurser att måla tavlor och de får komma på
utflykter. Vid speciella tillfällen bjuds de
äldre på trerätters middagar, en
festlighet som Affärsnytt Norr
tidigare skrivit om. Kursen att
måla tavlor, som arrangerades
för de äldre på Granbacken och
Solbacken, blev väldigt
uppskattad.

Men så är det absolut inte i Strömsunds
kommun. Här har man gjort undersökningar bland äldre på boenden vid Åshamra
Hammerdal och Strömbacka i Strömsund

Det är ingen munter information Professor Yngve Gustafson
lämnar till åhörarna på Folkets
Hus i Strömsund. Ett stort
antal besökare fanns på plats,
övervägande allmänheten.
Beslutsfattare, dietister och
terapeuter efterlystes.

“Som en
guldkant på
tillvaron”

Det är en dyster verklighet
inom äldrevården på många
håll i Sverige. Inte mindre än
75 000 svälter varje år och 15
000 av dem riskerar att dö
av undernäring. Ofta efter
plågsamma biverkningar, urinvägsinfektioner, tandlossning
och depressioner.
– Vissa socialchefer hävdar
att det är naturligt att dö av
svält. Det är det inte. Att bli
gammal i Sverige innebär diskriminering, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik.
De gamla blir medicinerade,
felmedicinerade och överdosering är väldigt vanlig. Det är
bland annat sömntabletter och
lugnande i allt för hög grad.
Bara för att de skall hålla sig
lugna och inte vara ett störande moment.
Inte störa varandra utan vårdpersonalen.
Blandningen av alla mediciner och för hög
dosering gör den åldrige förvirrad, får yrsel,
blir svag och apatisk. Vilket oftast leder
till fallolyckor med brutna ben och armar.

där brukarna gav högsta poäng. Först och
främst får de äldre mat som är anpassad,
lagas lokalt i kök inom kommunens kostverksamhet. Maten är näringsberäknad
vilket innebär att den innehåller den näring
som behövs i varje portion. Näringsrik mat

De äldre blir väl stimulerade,
får träffas i aktiva grupper och
har många gånger väldigt roligt,
därmed blir de både gladare
och piggare och livet får ett
innehåll. På Granbacken bor
Sunnan Asp Nilsson som snart
fyller 91 år. Hon har deltagit i
konstkursen och tycker det var
trevligt.
-Jag har alltid varit intresserad av teckningar och konst
och nu fick jag trots min höga
ålder ge uttryck av mitt innersta
med lite färg. Det blir som en
guldkant på tillvaron, uppger
Sunnan nöjt.
Hon har alltid varit en aktiv
kvinna med stort intresse för
bland annat hembygdskultur och dess historia.
Text &Foto: Barbro Ericson

Några faktauppgifter
Som alla vet är kommunen stor och glest befolkad vilket innebär att bland annat hemtjänstens
personal kör 70.000 mil per år för att ge hjälp och tillsyn. Inte mindre än 1.321 rullatorer har
tillhandahållits till de med behov i Strömsunds kommun.
Det finns ungefär 500 kommuninnevånare som är berättigade till färdtjänst. Sedan kommunen
själv övertog mathanteringen har antalet måltider per år stigit till totalt 800.000 portioner.
Mat som serveras till skolan, inrättningar och till andra privatpersoner som själva inte har
möjlighet att klara matlagning.
Vi får konstatera att äldrevården i Strömsunds kommun är en trygg borg och har fått goda vitsord
från brukarna. Det framhåller kommunalrådet Göran Bergström.
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Ludde Faxén framgångsrik ryttare
och i dressyr.
-Den här hästen
såldes sommaren
2016 och egentligen tänkte jag inte
skaffa någon ny och
hade ett uppehåll
i ridningen. Det
dröjde inte länge
innan jag började
sakna hästarna
och ridningen. I
november 2016 så
fick jag chansen
att åka och titta på
min nuvarande häst
Leonardo som stod
nere på Flyinge i
Skåne. Jag hade sett
den hästen flera
gånger tidigare då
han hade bott här
uppe i Norrland
och tävlats med
en hel del, berättar
Ludde och fortsätter:

Satsade på
rätt häst
Ryttaren från Strömsund, Ludvig
“Ludde” Faxén, är en framgångsrik
kille i dressyr och vart han än ställer
upp och tävlar blir det storskräll.
Idag är han 21 år och började rida på
Strömsunds ridklubb som 10 åring.
Framgångarna är storslagna med
hästen Leonardo.
Vid 10 års ålder började Ludde Faxén rida
och vid 14 år fick han sin första ponny som
han året därefter började tävla med i dressyr.
Därefter fick han första ”storhästen” som han
var fodervärd för. Leonardo, en framgångsrik
häst som Ludde tävlat med både i hoppning
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i Timrå och lyckades knipa två vinster och
vårt första kval till nästa nivå som heter
MSV B. Sedan har det bara blivit bättre och
bättre, vi tävlade vidare och har blivit placerade på varenda en, säger Ludde.

Framgångarna fortsätter

-Helgen den 3-4/6 2017 så var vi på tävling i Östersund på Östersund Frösö Ridklubb där vi startade i 3 klasser och plockade
hem seger i alla klasserna. Vi lyckades även
där kvalificera oss till nästa nivå som heter
MSV A vilket har varit min dröm sedan
jag började tävla i dressyr som 15-åring. Nu
ser vi fram emot att få fortsätta briljera på
banorna och nästa stora tävling är första
helgen i juli då vi ska åka till Umeå och tävla
i Norrländska Mästerskapet. Uppladdningen
för det känns just nu superbra då vi har så
mycket fina resultat i ryggsäcken redan.
Vi har tillsammans, trots början av tävlingssäsongen, gjort 15 starter varav 10 är
vinster. Vi ligger just nu rankad som nr 9
i Sverige bland Young Riders, avslutar en
helnöjd Ludde Faxén...

Text: Barbro Ericson
Foto: Peter Faxén

-Jag visste mycket
väl vad det var för häst och jag hade i flera
år varit väldigt förtjust i just honom. Då
den dåvarande ägaren kontaktade mig
och frågade om jag var intresserad av att
provrida honom tog jag chansen, ägaren
tyckte vi borde passa bra ihop. Jag åkte ner
och tittade på hästen. Redan då jag lämnade
Skåne kände jag att han var helt rätt häst för
mig.. Han kom till mig i mitten av november 2016 och sedan har vi bara tränat och
tränat och lärt känna varandra. Men än känner vi inte varandra till 100%. Trots det har
vi ändå lyckats komma riktigt bra överens
och vi har kvalificerat oss till en nivå som för
bara 1 år sedan var en stor dröm för mig.
I Februari 2017 gjorde vi vår första tävling
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Ung och egen företagare

Företaget har i dagsläget tre
anställda med uppdrag åt
Strömsunds kommun, i huvudsak grusning, skottning,
plogning och transporter
av olika slag. Men Fredrik
har siktet inställt på att
kunna utöka verksamheten
med flera uppdrag och flera
anställda.
- Jag och Lars-Åke har under en längre tid diskuterat
ett eventuellt övertagande
och nu kände jag att tiden
var inne. Det känns roligt.
Det här har ju varit en
dröm sedan jag var liten.

Fredrik Jönsson i Gäddede är en inbiten åkare sedan fem års ålder. Idag
22 år gammal har han tagit över
Åkeriet efter Lars-Åke Andersson,
Anderssons åkeri. Numera heter
företaget F.Jönsson Åkeri AB och
ägaren har stora planer för framtiden.
Fredrik har gått transportlinjen i Strömsund och därefter jobbat i åkeribranschen i
Norge. Nu vill han stå på egna ben och
startar eget och trots sin unga ålder har han
stor erfarenhet av åkerinäringen.
Redan som liten grabb åkte han med på
plogturer och lastbilstransporter så intresset
har hängt kvar.
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Fr.v Fredrik Jönsson tar över firman med ett handslag
av förre ägaren Lars-Åke Andersson.

Tidigare ägaren Lars-Åke Andersson har
efter 38 år som åkare lämnat över nycklarna
till Fredrik, med stort förtroende.
Vi på Affärsnytt Norr önskar Fredrik lycka
till med företaget!
Text: Cathrine Blixth
Foto: Marika Hopponen Westberg
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Efter 17 trevliga år
som ICA-handlare tackar
vi för oss och önskar
vår efterträdare

Daniel Lindgren

välkommen och Lycka till!

Micke och Elisabeth
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SEMESTERSTÄNGT v.28 & v.29
GLAD SOMMAR

ER & VÄNNER!
TILLÖNSKAS VÅRA KUND

NU ÄR VI ÄVEN AUKTORISERAD PEUGEOT!

BOKA
Din servic
e
online!

och spridare etc

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Näsviken 100
833 22 Strömsund
Tel. 0670-61 10 35

www.folkesbil.se
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