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Cia Sundkvist satsar på hund & städ
NF Bygg har sommaren fulltecknad
Fint pris till Strömsundstjej

Det är alltid lika trevligt att få lyfta fram duktiga
och engagerade människor. Oavsett om det är företagare eller privata personer som jobbar ideellt.

Chefredaktör
och annonssälj
Barbro
Ericson

det människor som uppskattar dessa
driftiga personer och ett exempel skall jag återge. En
anonym dam från Rossön ringde och tyckte att vi skulle
lyfta fram bygdens son, Robert Gjersvold Lego Svetz, i
tidningen Affärsnytt Norr. Jag svarade att Robert har vi
skrivit om och han var dessutom tidningens framsidesbild den månaden. Då svarar hon: ”Ja det har ni väl, men
ni skrev inte att han kommer från Rossön”. Det visar att
man är stolt över den som lyckas i tillvaron. Robert är en
driftig och duktig företagare med många anställda och
utsågs till Årets företagare 2011 i Strömsunds kommun.

Och visst finns

på omslaget

Reportage,
foto och annonssälj
Cathrine
Ericson

0730-424 116
barbro.a.ericson@telia.com

Digitalt annonsmaterial

annons@magasinett.se
Nästa nummer

Layout och
annonsproduktion
Johanna
Ehnberg

Foto: Magasinett.se

Nu vill vi som jobbar med
tidningen önska er alla en riktigt
härlig sommar och på återseende med nästa tidning i
augusti. Men besök vår
Hemsida som alltid är
uppdaterad!

AffarsnyttNorr.se

Affärsnytt Norr är en
politiskt obunden publikation.
Affärsnytt Norr innehar
utgivningsbevis. Registrerad för
F-skatt, moms och reklamskatt.
Boka din annons!

Till sist några blygsamma ord
om Affärsnytt Norrs växande
framgångar och tidningens
Hemsida är den stora attraktionen. Vid mätningen
för tiden 29 april till 29
maj hade vi 23.424 besök,
varav 7.405 unika besökare. Läsarna är inte enbart
svenskar, utan de finns i
Kambodja, USA, Cypern,
Australien, Portugal, Kina,
Frankrike och Spanien. Och
i våra grannländer.
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Upplaga 7400 exemplar
Tryck Berndtssons Tryckeri

Cherie Karlsson Glover,
Foto: Cathrine Ericson.
Redigering av Johanna Ehnberg.

Årets Nybyggare 2012 blev Ingvar Andersson och
Mikael Eriksson med Hallvikens Chark och Styckning.
Deras företag med ett drygt halvår på nacken fullkomligt exploderade i utveckling och efterfrågan på deras
produkter är stor.
Årets Turistföretagare, priset gick till Lotta och Mats
Falk, Mountain Moose Älghagn och Café i Stora Blåsjön. Till Årets Unga Företagare utnämndes Camilla
Norberg, Malin Lindmark och Jennifer Johansson.
Årets Eldsjäl, Richard Persson från Tåsjö ”sparkade”
igång idrottsföreningen i byn när han flyttade
hem. Hans framgångar gjorde att Svenska Fotbollsförbundet bjöd in honom
som föreläsare vid ett läger. Han har
lyckats lika bra som maskrosen som
växer upp ur asfalten!
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Foto: Sxc.hu

Landslag utvecklas
i Jämtland
Ingen tid för semester i år - det går bra
nu för Niklas Forsberg

Niklas startade eget för att
kunna vara nära sin familj
Jobben finns i massor för NF Bygg i närområdet Strömsund. Efter avslutad
gymnasieutbildning med inriktning bygg och flera år som anställd snickare var det dags att stå på egna ben. I beslutet fanns också anledningen
att kunna vara nära familjen och slippa kontraktsjobb som innebar långa
sträckor från hemmet.
-I början visste jag egentligen inte hur
många som behövde hjälp med de
tjänster jag skulle komma att erbjuda
med nybyggnationer och renovering.
Jag startade upp i maj 2011 och sen
har jobben bara rasat in. I sommar har
jag fullt upp och det finns inte tid för
semester, det får det bli ett annat år
säger Niklas.

-Vi tar på oss uppdrag både från
privatpersoner och företag, men det
är mest privatpersoner som anlitat oss
och mycket på grund av rotavdraget.
Under företagets första levnadsår så
har vi bland annat bytt ut fönster, tak,
renoverat kök och badrum och gjort
utbyggnationer av olika slag. Det har
varit full agenda.

två anställda i
företaget, Niklas Forsberg och Petter
Nilsén från Strömsund, men det ser
ljust ut för byggföretaget och det kommer behövas fler arbetsvilliga i framtiden tror Niklas.

-Det är jättekul att vara egen företagare och ha möjligheten att få jobba
hemma i Strömsund, nära familjen
avslutar Niklas Forsberg. 

I dagsläget finns
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Text & Foto Cathrine Ericson

Nu börjar framtagandet av två flugfiskelandslag inför det stundande EM
i flugfiske 2014. Flugfisketävlingen
kommer att gå av stapeln i bland annat
Jämtländska Ammerån och nu följer
ett gediget arbete med förberedelser.
Redan den 29-31 juni genomförs en
testtävlng i Ammerån i Ragunda och
i Öravattnet i Strömsund. Syftet med
testtävlingen är att undersöka de fiskevatten som ämnar nyttjas på EM och
få träffa alla inblandade. 

SJ sätter in extra
avgångar i
midsommar
Midsommar är en av årets största
reshelger och SJ sätter in extra avgångar. Trycket på midsommarbiljetter
är som allra störst till torsdag den 21
juni och söndag den 24 då de flesta
återvänder hem efter helgen. Mest
efterfrågade är hittills biljetterna från
Stockholm till Skåne och Jämtland.
Bokningarna till Göteborg, Sundsvall,
Falun-Mora och övre Norrland ökar
också tydligt för varje dag och SJ sätter
in alla tåg som finns. 
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Robin - Kämpen från Rossön
Här har vi killen från Rossön som tävlar i det mesta och med fantastiska
resultat. Han plockar 120 kilo blåbär
på en dag. 35 kilo hjortron på en dag.
Och han tränar 620 timmar om året
för att platsa bland skideliten. Där
ser ni, alla ”blåbär” hur man blir stor
och störst i vad man gör.
Robin Bryntesson
på Aulan i Strömsund för att föreläsa
om ämnet kost och idrott. Det var
skolan som bjudit in honom för att delge
gymnasieeleverna i kurs 1 och 2 kostens
betydelse i olika sammanhang. Bland annat för den som tränar och idrottar. Men
Robin pratade också om motivation och
hur man tacklar en sjukdom, som i hans
fall diabetes. Här träffar vi en kille med
disciplin i tillvaron.
- Jag har nog alltid varit en tävlingsmänniska. Det spelar ingen roll om
jag ska plocka bär, träna eller tävla. Som
mest har jag plockat 120 kilo blåbär på
en dag. Och när jag plockade hjortron
hade jag 35 kilo. Jag har hållit på med
all sorts idrotter ända sedan jag var barn,
berättar Robin och fortsätter:
- Idag är jag 27 år och när jag var i eran
ålder, säger han till eleverna, drabbades
jag av diabetes. När det stod klart hur illa
det var kom givetvis många dystra tankar
om min framtida idrottskarriär. Det var
nog omgivningen som reagerade hårdast
och läkarna ansåg att den träningsdos jag
tidigare hade haft fick jag nog dra ner
på. Men då tänkte jag, aldrig! Jag ger
inte vika för sjukdomen utan den skall
övervinnas. Och det har jag gjort. Sjukdomen finns givetvis kvar men jag kan
bemästra den, berättar Robin Bryntesson.

Under våren fanns

sedan barnsben.
Han gick skidgymnasiet i Sollefteå och
ingick i Sollefteå SK med Bengt Stattin
som tränare de första 10 åren. Första året
låg träningsdosen på 420 timmar. Robin
fortsätter berätta:

Idrotten finns med

Motivation och bra upplägg

- Med motivation, träning, rätt mat och
bra upplägg har min träning trappats upp
och resultaten i skidspåret har också gett
resultat. Första året som junior vann jag
SM i Ljusdal. Jag ökade träningen till
520 timmar per år och då gick jag 2:an
i gymnasiet. När jag var 20 år vann jag
Prologen och ökade träningen till 620
6
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Robin Bryntesson föreläste
i Hjalmar Strömerskolans aula

timmar per år.
- Min dag börjar
klockan åtta med frukost,
ställer om insulinet,
tränar ungefär två timmar innan det är dags för
lunch och vila. Det blir
mellanmål och därefter ett nytt träningspass innan det blir middag och kvällsfika. Normalt tränar jag ungefär 10 pass
per vecka och då blir det 18-20 timmar.
Kosten består av vanlig husmanskost
utan några konstigheter alls, framhåller
Robin. Det behövs inget extra tillskott
om man äter rätt. Dessutom skall kroppen vila mellan träningarna för att uppnå
riktig effekt, avslutar han.

Glimten i ögat

Det var en intressant föreläsning, där
Robin med inlevelse och humor fångade
gymnasieelevernas och personalens

intresse. Spännande att få ta del av en
elitidrottares vardag som helgdag. Med
glimten i ögat puffade han på de kepsprydda ynglingarna längst bak i Aulan
lite extra. Kanske för att kolla om de var
vakna.
Ja det gäller att kunna motivera sig,
att kunna ge järnet när det tar emot
och inte påverkas negativt av andra,
avslutade Robin Bryntesson. Killen
från Rossön som vi främst känner från
sprinttävlingarna på skidor världen
över.

Text Barbro Ericson
Foto Cathrine Ericson
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Cherie startar eget
Cherie Karlsson Glover är nyss fyllda 20 år och egen företagare i Strömsund.
Hennes nystartade företag heter Honeydew designs och
med kameran i högsta hugg ska hon anta utmaningen att
stå på egna ben bland annat som fotograf.
Kameror och fotografering har
spelat en viktig roll i Cheries liv ända
sedan hon var liten. Hennes pappa som
bor i Las Vegas skaffade fotoutrustning
och Cherie stod ofta modell. Senare blev
det mer intressant att stå bakom kameran
och se världen genom linsen.

- Det känns både roligt och spännande
att vara egen företagare och få göra det
man verkligen gillar. Jag har sökt många
olika jobb i Strömsund men hela tiden
känt att det är fotografering jag vill syssla
med så till slut bestämde jag mig. Jag
startar eget, säger Cherie med ett stort
leende och spinner vidare:
- Jag har på kort tid fått in bokningar och
fler hoppas jag att det blir. De kunder jag
haft hittills har varit väldigt nöjda.
- Honeydew designs erbjuder por-
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trättfotografering upp till
en timme på
valfri plats med
kreativa, moderna, känslofyllda och glada
inslag.
Så varför
inte föreviga sig på bild vid till exempel
bröllop, student och evenemang, säger
Cherie.
förgreningar med
produkter och tjänster som handgjorda
ljus, kort, stickade varor och grafisk
design. Den grafiska biten innebär att
man kan få hjälp med att utforma
affischer, flygblad, visitkort, vykort och
logotyper. 

Företaget har flera

Text & Foto Cathrine Ericson

Cherie Karlsson Glover
startar eget
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Min hobby blev mitt yrke
Kristina ”Cia” Sundkvist från Lövberga gjorde slag i saken och startade eget
med hundar och städtjänst som inriktning. Hon är uppe med tuppen för att ge
hundarna mat och skjutsa barnen till skolan. Sen väntar ett fullsatt schema
som sträcker sig till långt inpå kvällen. Ingen vecka är den andra lik på gården
“Moonlovers kennel” i Lövberga.
Trots att hon som liten blivit biten av
en hund och närapå miste livet så växer
passionen för hundar och uppfödning.

- Jag var 6 år och lekte ute på gården.
Från köksfönstret fick min mamma se
hur en av hennes Sibirien Husky högg
mig i magen och över ryggen.
Hon rusade ut och där låg jag chockad i
en pöl av blod.
Jag blev sen förd till sjukhus där
man konstaterade att jag hade tur som

överlevt attacken. Det visade sig sen att
hunden hade en tumör i huvudet och
det var förklaringen till att den attackerade mig.
Konstigt nog så blev jag aldrig rädd för
hundar efter det. Det blev snarare tvärtom. Jag ville istället ha egen kennel en
dag och bland annat hjälpa hundar som
behövde omplacering. I vuxen ålder satte
jag planerna i verket och tog över min
mammas kennelnamn ”Moonlovers” efter
hennes bortgång och har idag uppfödning av Alaskan Malamute, berättar Cia.
- Syftet med att föda upp just den
sortens hund är för att kunna köra hundspann på vintern eftersom de är lugna
och starka, vilket jag och barnen ägnar
många timmar åt. Idag har jag totalt sex
hundar, 3 Malamuter, 1 Australiensisk
Shepherd, 1 Alaskan Husky och senaste
tillskottet är en liten schäfervalp som jag
köpt från Dalarna.
övergått från
hobbynivå till att bli mitt nya yrke och
resultatet blev att jag startade CCU, Cias
Clean Up, en kombination av städtjänster och hundverksamhet.

Idag har verksamheten

Trots en otäck hundattack i barndomen
blev Cia aldrig hundrädd.
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Efter avslutad utbildning som hundinstruktör kan jag nu hjälpa andra med
problemhundar och omplaceringshundar.
Precis som med människor så måste det
stämma i kemin mellan människa och
djur och det är inte alltid det gör det.

Kristina “Cia” Sundkvist erbjuder
både städ- och hundtjänster

Ägaren kan tycka att hunden har attitydproblem när det i själva verket är
ägaren som har det. Mitt jobb går ut på
att få dem mer samspelta och därmed
vända nåt negativt till något positivt.
Sen ska det vara roligt för hunden att
lära sig nya saker. Många tror nog att
ju hårdare kommandon desto bättre
blir fostran, men det kan sluta med en
maktkamp där ingen vinner och det är
här jag ska kliva in och medla.
- Jag har tidigare varit anställd som
lokalvårdare och städat både hos företag
och privatkunder med allt från vanligt
underhåll i någons hem, kontor eller
flyttstäd. Allt är av intresse, säger Cia.
Det känns bra att kunna kombinera
hundverksamheten med städ. Nu kan
jag göra mitt eget schema och få tiden
att räcka till för både familj, hundar och
jobb. 
Text & Foto Cathrine Ericson

Sommaröppet

Ombud
0672-100 28

9 juni – 26 augusti

Mån-Fre.........09.00-18.00
Lördag...........09.00-16.00
Söndag..........11.00-16.00

Norgevägen 1 | 83090 GÄDDEDE | Telefon: 0672-10024
www.ica.se/gransbua

Allt inom transport och entreprenad
Vi framställer och säljer grus, berg och matjord.
Tillsammans med våra åkerier/maskinägare ställer
vi upp med rejäla resurser och lokalt kunnande.
Välkommen att kontakta oss!
Karl-Enar 070-655 55 66 | karl-enar.karlsson@reaxcer.se
Ronny 070-323 92 11 | ronny.isaksson@reaxcer.se

Besöksadress: Torsgatan 7, Strömsund
Telefon: 0670-127 61
reaxcer.se
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Majblomman såldes som aldrig förr
Mellanstadieeleverna på Hedenvind och Bredgårds skolor har i år sålt
majblommar för drygt 67.000 kronor. Pengar som går tillbaka till barnen
på orten men också till den centrala kassan för majblomman i Sverige.
Aldrig tidigare har så mycket pengar kommit in.
är det Rotarys medlemmar i Strömsund som ansvarat för
försäljningen av majblomman.
En uppgift som Lions hade under
många år innan klubben lades ner.
Magnus Stridh är president i Rotary
och han berättar:
- Det är de lokala föreningarna som är
ansvarig för försäljningen av majblomman och vi inom Rotary har tagit
över ansvaret för Strömsund. Innan
vi drog igång med försäljningen i vår
hade vi en riktig utbildning och en rejäl
marknadsföring.
Eleverna på mellanstadiet klass 4-6
har varit helt fantastiska på att sälja och
aldrig tidigare har man här i Strömsund fått in så mycket pengar som i år.
Totalt blev det 67.000 kronor där 43
% går till majblomman centralt och
resterande pengar stannar kvar som på

För första året

Foto: Privat

Foto: Majblomman.se
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olika sätt tillgodogör barnen i Strömsund. En viss del av de 30.000 skall gå
till leksaker eller lekutrustning i skolorna. Men den största slanten fördelas
till barn i de familjer som söker bidrag.
Det kan vara att föräldrarna inte har
råd att låta barnen åka på ett sommarläger eller det behövs nya fotbollsskor,
men det saknas pengar. Då kan vi
hjälpa till. Vi har inte fått så många
ansökningar än men det går att ladda
ner ansökningsblanketten från www.
majblomman.se och fylla i den och
skicka till mig, Magnus Strid Strömsund.
Nu har Rotary delat ut diplom till de
klasser som sålt mest samt till några av
de bästa säljarna. Eleverna har gjort en
värdefull insats, påpekar Stridh. 
Text & Foto Barbro Ericson

Strömsundstjej fick Bonnierstipendiet
Konstnären Linnéa Sjöberg med rötter i Strömsund är en begåvning med
stora framgångar inom det konstnärliga. Nu senast tog hon masterexamen
på Kungliga konsthögskolan i Stockholm och tilldelades samtidigt
Bonnierstipendiet.
inte känner Linnéa
Sjöberg kan sägas att hon är dotter
till Lillemor och Conny Sjöberg. Som
16-åring flyttade hon till Sundsvall och
gick textil och designlinjen.
Hon gick på Ölands konstskola två
år och det blev ett år på konstfack som
hon slutade. Därefter blev det ytterligare utbildningar och frilandsjobb.

För den som

Hon sökte till konsthögskolan men
kom inte in men hon gav inte upp. Nu
började hon jobba som frilansare men
höll sig inom den konstnärliga avdelningen.
Hon har bland mycket annat gjort
foton till flera modetidningar, haft utställningar och träffat de rätta människorna som så småningom ledde henne
in på konsthögskolan.
Foto: Petter Lehto

Foto: Petter Lehto

Sjöberg tagit sin
masterexamen och fick också motta
Bonnierstipendiet. Ett stipendium av
hög dignitet som delas ut till en av
mastereleverna.

Nu har Linnéa

Nu vill vi på Affärsnytt Norr skicka
ett stort grattis till Linnéa för fantastiska framgångar. 
Text Barbro Ericson
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Boka din annons idag
0730-424 116

Vinnare nr.2 2012:
Första pris:

Karin L Jacobsson, Hoting

500 kr

1:a pris:
:
2-5:e pris

Trisslotter:

Maj-Britt Bengtsson, Gäddede
Britt-Helen Göransson, Hoting
Anders Olsson, Hammerdal
Malin Blomqvist, Strömsund

Trisslott

Räkna blommorna!
Obs! Dessa
två blommor
räknas inte!

I detta nummer av Affärsnytt Norr har vi spritt
ut ett antal blå blommor. Räkna ihop antalet och
skicka in ditt svar till oss.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

klipp ut och skicka in ditt svar till:

Affärsnytt Norr, Grelsgårdsvägen 13. 833 35 Strömsund.
Senast den 30 juli behöver vi ert svar. Lycka till!
namn:
telefon:
antal blommor:
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Billigast i Kommunen!

Villavägen 5, Gäddede
Tel 0672-105 90 | Fax 0672-103 09
Mobil 070-344 81 06
www.holgerssonsplatab.se

