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Vi framkallar dina digitalbilder
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Fråga oss gärna eller boka tid för körkortsfoto - Ring 0670-440 508

Att misslyckas leder till att lyckas
Att lyckas som företagare är ofta, för att
inte säga alltid, resultatet av en lång rad
misslyckanden. Man måste lära sig. En
bra affärsidé är oftast resultatet av många
mindre bra. Man passerar många faser av
tester och försök. Det finns de som tror att
ett bra företag med nya idéer skapas av
mycket intelligenta personer, oerhört kompetenta styrelser eller smarta konsulter. Så
är det knappast.
Framgång i ett företag skapas genom
engagerade och nytänkande medarbetare,
genom idérik och drivande ledning. Prototyper, utveckling, motgångar, och att lära
sig tolka sin marknad, leder dig framåt.
En företagare tycker sällan eller aldrig
att han nått målet, för det finns alltid en
nivå till att kämpa mot. Nuvarande läge är
bara en del av utvecklingen. Att driva företag, konkurrera och skaffa nya kunder är
som en tävling. Du tävlar varje dag, alltid.
Det kräver drivkraft och ork. Det kräver
avlastning genom väl utvalda medarbetare
och att du kan delegera. Du orkar inte själv.
Att se och fokusera på möjligheter leder
framåt. Att stirra sig blind på begränsningar och tidigare misslyckanden leder ingenstans.
I detta nummer har vi lagt fokus på
skola och företagargymnasiet. Strömsund
är rikskänt för sitt framgångsrika företagargymnasium. I år vann UF-företag och unga

företagare från Strömsund flera priser.
Läraren Marion Marklund Lennartsson
prisades nyligen för sina insatser. Insatser
hon delar med många andra, duktiga lärare.

Jo, det var så sant. Jag måste tacka för alla
förslag och anbud, men Affärsnytt är inte
till salu.
Affärsnytt Norr

Thomas Östensson

Thomas Östensson
Ansvarig Utgivare

Barbro Ericson

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

Cathrine Ericson
Reporter - Foto
affarsnytt@visitkort.se

Maria Persson
Grafiker
maria@visitkort.se

Micael Rislund
Grafiker
micke@visitkort.se

Boka din annons 0670-440 515
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Det våras på
Granngården!

Carina Haglund
säljer “nykläckta”
ägg från Fyrås
Gård.
Leif Hansson är en hejare på att steka kolbullar, något som alltid hör markna´n till.
Det har aldrig varit så här mycket folk
någonsin på vår Marknad. Så säger Marie Eriksson Granngården i Strömsund.
Man kan säga att alla var helnöjda, säger
hon.
-Vädret var det bästa, knallarna sålde
jättebra och fårklippningen var en publikdragare. I år hade vi fler marknadsstånd än
tidigare och med varierande varor. Vi hade
bland annat musikunderhållning, armbrytarna var här och utmanade publiken, Ridskolan fanns på plats med hästar och barnen
fick rida. Här fanns småkalvar, kaniner,
hundvalpar och en Iller. Ja, dagen var så
bra att nu känns det kul att satsa på nya
överraskningar nästa år igen, även om det
är jobbigt, säger Marie Eriksson.
En av favoriterna bland utbudet av varor var elcykeln som visade sig bli en riktig
storsäljare.
Text: Barbro Ericson

Emma Wallberg
med kusinen
Alexandra Åkesson
i famnen och Frida
Lif som hästskötare.

Bild: Cathrine Ericson
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Månica fullbordar Affärsstråket
Onsdag den 26 maj, dagen
innan tidningen ges ut, öppnar Månica Näslund, med
företaget Jojo, portarna i
före detta fotoaffären. Nu
har hon kompletterat Storgatan till ett affärsstråk.
Det är nästan på dagen fem år
sedan Månica öppnade Jojo
med presentbod på Amaliagatan, nytt och gammalt och
ett mysigt café med hembakat
kaffebröd och tunnbrödsstut. Nu har hon tagit flyttlasset med sig till lokaler mitt i
händelsernas centrum efter
Storgatan.
-Här får jag givetvis ett bättre läge
och här kommer vi att öppna på sidorna
mellan affärerna och därmed har vi samhällets första galleria. Det blir öppet till
Skocentralen på ena sidan och mot Sportringen på den andra, som i sin tur har
öppet in till Bomiljö. Nu kommer vi att
komplettera varandra, vilket blir bra både
för kunder och oss köpmän. Jag känner att vi faktiskt lyfter Storgatan med
affärer. Och så är det kul att Nan flytt-
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led, säger hon och skrattar.
-Naturligtvis är brorsan
Lars här, med firman Vattudalens Bygg, men det är också
många fler. När allt är färdigt
kommer jag, åtminstone från
början att köra med samma
koncept som i förra affären.
Fiket, gammalt och nytt. Lite
längre fram kommer jag att
servera våfflor en dag i veckan.

at till affären rakt över gatan med sitt breda
sortiment, tycker Månica Näslund.
Släkten är bra att ha
För att rusta upp de nya lokalerna efter
eget önskemål, utför Månica själv en hel
del jobb, men tillägger att det är nu som
släkten är extra bra att ha.
-Både jag och min sambo ”Berta”
gör mycket själva. Men nu har jag också
plockat fram släkten, ända ner till tredje

Melodikrysset
En annan rolig grej som Månica har gjort till vana för många
gäster, är att träffas på fiket
och lösa Melodikrysset på radion. Då dricker de kaffe tillsammans och
hjälps åt med frågorna.
-Vi brukar vara mellan tio till tolv personer och det ska jag fortsätta med. Så alla
är välkomna hit på lördagarna och lösa
Melodikrysset. Då ges rabatt på fikat, hälsar Månica Näslund och tillägger:
-Här kommer jag också att ha uteservering när vädret tillåter.
Text och bild: Barbro Ericson

Cruising
Strömsund
Sven-Olov Svensson, Felicia Lindberg, Jim Svensson, Hans Lindberg, Lars
Lindberg, Hokka, jens Backlund, Jörgen Näsström, Kjell Jakobsson, Jan
Backlund, Ove Näsström, Saidy Backlund, Anders Funseth, Thomas Näsström,
Göran Funseth.

Plymouth business kupé 1935

Cadillac Cab 1959

Cruising Strömsund startades av
Lars Lindberg och Kjell ”Hokka”
Eriksson sommaren 2009. Deltagarantalet är varierande från gång till
gång och en gemensam nämnare är
att de som ansluter till sällskapet
har motorolja i blodet . Under vinterhalvåret har de träffats på Café
Saga i Strömsund sista torsdagen i
varje månad och snackat bilar och
fikat tillsammans. Från och med
3 juni så sker träffarna en gång i
veckan med Hembygsdgårdens
Café som mötesplats. Där får man
chansen att visa upp sin ögonsten
och samtidigt ta en fika torsdagar
kl 17.59
Sviter från förr gav mersmak
-Pappa hade en gammal Chevrolet från 1950 som man sneglade
på redan som liten och var väldigt
sugen på att provköra, säger Lars.
Sagt och gjort, när Lars och
tvillingbrorsan Hans Lindberg var
3 år så tog de över ratt och pedal

när pappan parkerat bilen utanför Dahlmans i Strömsund för att gå in och handla. Pojkarna fick vänta i bilen. De blev
förstås understimulerade av att bara sitta
och vänta så de tog saken i egna händer
och startade bilen. Lars skötte pedalerna
och Hans styrde. Det blev en kort resa över
parkeringen som slutade med att pojkarna
körde rakt genom Dahlmans skyltfönster.
Allt som hände var att Dahlmans fick ringa
glasmästarn för en ny ruta och idag är den
korta bilresan över parkeringen ett minne
blott som bröderna skrattar gott åt. Så där
lades grunden för ett framtida bilintresse
för bröderna Lindberg.
Den 17 juli bjuder sällskapet in till en
större träff på hembygsdgården i Strömsund, fritt från skyltfönster. Maskinparken
kommer då att vara av modell större med
både gamla och nya bilar i olika modeller
att beskåda och Lars och Hokka ser gärna
att även ungdomar med EPA-traktorer ansluter till träffarna som Cruising Strömsund anordnar i sommar.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Vattudalsloppet
satte rekord

Årets upplaga av Vattudalsloppet var
ett samarrangemang mellan Vattudalens LDK och Vattudalsskolan. Samtliga startande fullföljde loppet.

Mats Zetterlund, 185:e Maran

Tävlade 300 meter, Ante Zakarias
Svanström.

Yngsta tävlande 5 km, Felisia WibergEriksson

I gnistrande sol men kall västanvind
kom 160 löpare i mål. Sträckorna, helmara, 10 och 5 kilometer samt 300 meter
för de allra yngsta. Den mest löpstarke på
maratonsträckan 42.195 meter, var Marcus Carlén från Östersund. Sjutton löpare
sprang maratonsträckan och givetvis fanns
Mats Zetterlund från Vattudalens LDK på
plats. Han gjorde därmed den 185:e maran.
Och fler kommer det att bli om allt går som
han tänkt.
-Jag har satt som mål, att göra 200 maratonlopp innan jag lägger av, berättar Mats.
-Extra roligt var att vi hade tre från
hemmaklubben som debuterade i Maratonloppet. Det var Sara Persson, Ann-Cathrin
Unosson och David Johansson. De gjorde
verkligen bra ifrån sig, uppger han.
Bland de som sprang dagens kortare
sträckor var 105 elever från Vattudalsskolan.
Utmaningar
En annan Strömsundsbo var Staffan Wikström som gjorde sin elfte mara. I meritlistan finns också en genomförd 10-milare som han sprang i Adak. Andra kända
ansikten var Curlingspelaren Peja Lindholm från Gå & Löpkliniken och Håkan
Lundqvist från Väckarklockan på Radio
Jämtland. Friidrottaren Lena Gavelin som
vunnit både SM-guld och Finnkampen på
10.000 meter, fanns med och sprang milen.
Det blev nytt deltagarrekord till Vattudalsloppet i år, som för många är en upptakt inför säsongen.
Text och bild: Barbro Ericson
Resultat från maraton
Herrar
1) Marcus Carlén, Terrsjö 3,04,57
2) Peter Gellerstedt, Norums SK 3,17,31
3) Erik Dahlberg, Vattud. LDK 3,43,10
Damer
1) Eva Blomqvist, Vattud. LDK 3,42,30
2) A-K Forsberg, Hemlingby LK 3,48,18
3) Märta Moe, Vattud. LDK 3,54,42
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Vi dammsuger
Sverige på
50 öringar
Klass 6 A på Hedenvindsskolan i Strömsund är med och samlar in pengar till
välgörande ändamål. En kampanj
som involverar 260 klasser runt om i
Sverige.
Eleverna går runt med insamlingsbössor i
samhället och samlar in bidrag och pantar burkar för att sedan växla in pengarna till 50 öringar i projektet ”Dammsug
Sverige”. Pengarna skänks sedan till
BRIS, Childhood foundation och SOS
Barnbyar. 6A från Strömsund har jobbat
sig upp på en 5:e plats med en summa på
4700 kr. Kampanjen går ut på att samla in
50 öringar innan de slutar att gälla som betalningsmedel. 260 klasser i Sverige deltar
i denna klasskamp och projektet pågår till
30 september.
Text och bild: Cathrine Ericson

Stående längst bak från vänster : Jonatan Wallberg, Håkan Svensson, Alexander
Lindberg, Isak Karlsson.
Rad 2 från vänster: Emma Saltin, Anna Englund, Daniel Jansson, Krister Åström.
Rad 3 från vänster : Lovisa Persson, Elin Rudfjäll, Petra Vestermark, Nubabe Nu,
Petter Åman, Ted Sundqvist.
Rad 4 från vänster : MertCan Andic, Daniel Sonidsson, Elias Sundkvist, Jesper
Åström.
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Sjukgymnasten en tillgång
blev förlamad. Efter en längre sjukhusvistelse började han sin träning hos sjukgymnasten för att återhämta rörlighet och kraft
i den försvagade kroppen. Nu har det gått
tio år sedan hans tillvaro förändrades, men
han ser ändå nöjd ut när han får sin behandling av Irene.

Per Otto Salomonsson får välbehövlig
träning av Irene Persson.
Irene Persson är legitimerad sjukgymnast med praktik i Strömsund. Till
henne kommer människor med akut
smärta och människor som behöver
träning både inför och efter en operation. Dessutom patienter som haft
stroke.
Som sagt, det är inte bara personer med
ryggskott som besöker en sjukgymnast.
En sjukgymnasts uppgift är till stor hjälp
i många sammanhang. Vid ett besök hos
Irene Persson får vi träffa en av hennes patienter. Det är Per Otto Salomonsson somför flera år sedan drabbades av en stroke
där vänstra sidan av kroppen till viss del
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Hjälper och lär
Irene Persson blev klar sjukgymnast 1978
och började jobba i Strömsund på sjukhuset och hälsocentralen 1980. Så öppnade
hon egen privatpraktik 1986 med ett vårdavtal med landstinget. I ur och skur har
hon åkt mellan hemmet i Hökvattnet och
Strömsund för att hjälpa folk med krämpor.
-Efter alla år i Strömsund har jag många återkommande patienter. Vissa kommer hit för att få smärtlindring genom till
exempel akupunktur eller med elektriska
apparater och rörelse- och styrketräning.
Vissa behöver smärtlindring under tiden
de väntar på en operation medan andra
behöver träning, både före och efter en
operation. Så har vi de som haft stroke.
Jag ger dem träning här på mottagningen
men de får också ett program med sig hem
för att träna. Och i många fall undervisar

jag också anhöriga som vårdar en person i hemmet. Eftersom folk lever länge
och är aktiva längre upp i åldern kommer
ofta smärtan, berättar Irene Persson, som
också är handledare för PRAO-elever från
skolan.
Tacksam patient
Det har nu gått tio år sedan Per Otto Salomonssons liv förändrades genom en
stroke och fortfarande är hans rörelseförmåga kraftigt nedsatt. Periodvis besöker
han Irene Persson för att få hjälp med
träningen och få ett träningsprogram som
han skall jobba med hemma, med hjälp av
sin sambo.
-Jag tycker det känns bra att få komma
hit och få hjälp med träningen. Man blir
lite mjukare och rörligare, så visst har jag
blivit bättre. Från början kunde jag inte
lyfta vänster arm. Och jag hade ingen
koordinationsförmåga, så det var nästan
omöjligt att hitta på mun när jag försökte
äta. Men utan träning hade jag inte varit så
här pass bra, framhåller Per Otto.
-Det är roligt att se hur det gett resultat för Per Otto, som är väldigt duktig att
träna själv också, avslutar Irene Persson.
Text och bild: Barbro Ericson

BORRNING
BORRNING
BORRNING
ENERGI
ENERGI
ENERGI
& & &

VATTENBRUNNAR
VATTENBRUNNAR
VATTENBRUNNAR
Levererar
och monterar
Levererar
och monterar
Levererar
och monterar
NIBE värmepumpar
NIBE värmepumpar
NIBE värmepumpar

TINBAK
TINBAK
TINBAK

Kakuåsen
4716,
830
70 Hammerdal
4716,
830 70 Hammerdal
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

AFFÄRSNYTT NORR • 9

MILJÖ, KLIMAT OCH ENERGI I STRÖMSUND
Centerpartiet är det gröna partiet och det parti som har
längst erfarenhet av miljöarbete. Vi ifrågasätter energislöseri och miljöförstöring, säger nej till uranbrytning och
anser att kärnkraft är en parentes som skall avvecklas. Vi
tror att omställning till förnyelsebar energi kommer att
ge många arbetstillfällen för oss inom kommunen.

- kommunen bör köpa in två vindkraftverk för att täcka det
mesta av den egna elförbrukningen.
- ekologiskt, lokalt producerad mat prioriteras vid kommunal
upphandling.
- satsa mer på upplevelseturismen i kommunen.

www.centerpartiet.se/stromsund
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Marion Marklund-Lennartsson
Årets SM i Ung Företagsamhet har
tilldelats
gymnasielärare
Marion
Marklund-Lennartsson från Hjalmar Strömerskolan i Strömsund.
Som därmed utnämnts till Årets
lärare 2010.
Det hedervärda priset överlämnades vid en ceremoni på Älvsjömässan i Stockholm i mitten
av maj månad. Att utses till Årets
lärare gjorde Marion verkligen
glad och ett bevis på hennes omfattande engagemang i Ung Företagsamhet. Först tilldelades hon
ett diplom vid Regionala mässan
i Östersund och blev därefter utsedd att gå vidare till den rikstäckande uttagningen. Under året har
nästan 20.000 gymnasieelever vid
557 skolor från hela landet startat
och drivit ett UF-företag. Och i mitten av maj var det så dags att göra upp
om SM där bland annat den eftertraktade
utmärkelsen ”Årets lärare” gick till Strömsund och Marion Marklund-Lennartsson.
Just hemkommen från Stockholm får vi
höra hur hon känner.
-Det här var ju något alldeles fantastiskt
och givetvis är jag väldigt glad. Jag har
jobbat som lärare på gymnasiet i 19 år och
för 15 år sedan började jag introducera UF
på de yrkesförberedande programmen. Roligt, framför allt därför att jag alltid trott på
den här typen av utbildningskoncept. I början var det bara ekonomiprogrammet som
startade UF-företag, men genom åren har
alla yrkesinriktade program fått den möjligheten. Det här glädjer mig verkligen,
säger Marion och ler med hela ansiktet.

bäst i sin klass

i att eleverna får möjlighet att träffa engagerade rådgivare och vinna en lokal
företagarutmärkelse. För att säkra den
framtida verksamheten arbetar hon
energiskt med nyrekrytering av både
elever och lärare. Sammantaget
visar detta på en eldsjäl av stora
mått”.

Marion Marklund-Lennartsson, en lycklig
vinnare. Utsedd till ”Årets lärare”.
Motivering till utmärkelsen
”Genom att under ett imponerande antal
år starta UF-verksamhet på olika gymnasieprogram har hon arbetat för att bredda kategorin involverade elever och lärare.
Hennes helhjärtade engagemang innebär
att på olika nivåer arbeta både i nutid och
med sikte på framtiden för att säkerställa
UF-verksamheten. Med rakryggad coachning vägleder hon sina och andras elever
samtidigt som hennes arbete med att föra
samman skola och näringsliv resulterat

Företagare ställer upp
-Tack vare ett bra samarbete
med våra företagare i Strömsund
har vi goda rådgivare som ställer
upp och hjälper elever som startar UF-företag och är med på
UF-företagens styrelsemöten. I
årskurs tre erbjuds ett kurspaket
och många gånger startas ett programöverskridande företag. Där
någon är duktig på ekonomi och
administration medan andra har
andra förutsättningar för produktion,
berättar Marion.
Ett UF-företag går till väga på samma
sätt som när man startar ett riktigt företag.
Det skall bildas styrelse, registreras och
skaffa startkapital, göra budget, affärsplan,
marknadsföring och årsredovisning och
innan skolåret är slut, skall företaget avvecklas.
-Jag har haft många elever genom åren
och läst deras utvärderingar. Bland annat
har några skrivit i bedömningen, att få starta ett UF-företag ”det var ett bra koncept
och det mest lärorika under hela skoltiden”, berättar Årets Lärare 2010, Marion
Marklund-Lennartsson.
Text och bild: Barbro Ericson
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sor av jobb, ha den på plats, berättar LarsGunnar.
När Holgersson köpte industrifastigheten av Kommunen, mitt emot ICA Gränsbua, fick han ett utrymme över som kommer att disponeras för automaten. Som
placerats på ytterväggen.
I och med att Swedbank lade ner sitt
kontor i Gäddede blev det stora problem.
Både för de boende och företag i bygden,
men alldeles särskilt besvärligt var det för
alla besökare som inte kunde hämta ut
pengar på något ställe. Men nu infinner sig
det historiska ögonblicket i Gäddede, när
bankomaten kom till byn.
Text: Barbro Ericson

Historiskt
i Gäddede
Med gemensamma krafter och Lars-Gunnar Holgersson som frontfigur har äntligen Gäddede fått sin första bankomat.
Bild: Privat
Skam den som ger sig. Så uttrycker vi
oss om Lars-Gunnar Holgersson i Gäddede. Tack vare hans stora insatser så
finns den efterlängtade bankomaten på
plats.
Idag, tisdag den 11 maj installeras bankomaten på Holgerssons Företagshus i Gäddede. En investering på 400.000 kronor
där Forum Frostviken ansvarat för köp
av automaten och installation. Genom

beviljade regleringsmedel blev det till sist
möjligt att få den så betydelsefulla bankomaten på plats.
-Nu kommer Swedbank att ansvara för
kostnaderna under tre år. Att driva automten kostar 10.300 kronor per månad. Den
blir inte klar att tas i bruk idag, men inom
kort. Allt inom telefoni är monterat och
klart och nu skall kortläsare och själva automaten monteras. Jag tycker faktiskt det
känns riktigt bra att nu äntligen, efter mas-
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Elever studerade
fordon i
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Tack vare generösa sponsorer kunde
fem elever och två lärare från Hjalmar
Strömerskolans Fordonsprogram åka
till Glasgow. Ett intressant besök för att
se hur eleverna jobbar där.
I verkstadslokalerna hos eleverna på Fordonsprogrammet träffar jag fyra av de
fem som åkte till Glasgow i England på
studiebesök. Den femte var hemma för dagen. När jag träffar dessa killar, så blir jag
glatt överraskad av många anledningar.
De visar ett brinnande intresse för allt de
jobbar med och har ett bra samarbete med
lärarna. De är artiga och vältaliga och ger
en fin sammanfattning av upplevelsen i
England. Här träffar jag Marcus Eriksson
Färjsundet. Simon Samuelsson Gäddede.
Arvid Larsson och Björn Eriksson Hoting. Kim Löf Siljeåsen fanns inte på plats.
Samt lärarna John Tjernberg, som kom
med idén till resan och Bertil Backström.
Samt elevassistent Anders Zetterlund som
hjälpte till att fixa sponsorer. Jag lyssnar
till deras berättelse:
-Vi var i Glasgow mellan den 26 april
och 8 maj på en skola som heter Clyde
Bank. En stor skola med 270 fordonselever och här i Strömsund går ungefär 30
elever per läsår, berättar John Tjernberg,
som tidigare gjort fyra resor med fordonselever till samma skola. Han berättar vidare:
-I år var problemet ekonomin. Resan
kostade runt 60.000 kronor och viss del
fick vi från skolan. Men den summan
räckte inte långt. Tidigare år har vi kunnat söka pengar från Skolverket, men det
är inte möjligt nu. Den största finansieringen har eleverna själva dragit in genom att
jobba med kundbilar. Genom sponsorer
fick vi in 30.000 kronor, där IF Metall var
huvudsponsor.
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Fr v Anders Zetterlund, Marcus Eriksson, Simon Samuelsson, Arvid Larsson, Björn
Eriksson, Bertil Backström och John Tjernberg. Fattas på bild: Kim Löf
Skillnad mellan skolorna
Björn Eriksson berättar:
-I Glasgow såg vi verklig skillnad mellan lärare och elever, som inte vi är vana
vid. Där umgicks man inte som kompisar,
utan läraren var verkligen överhuvuden.
Bland annat när vi gick på stan, frågade en
om Bertil var min pappa. När hon hörde
att han var min lärare blev hon mycket
förvånad.
I Clyde Bank är rektorn i grunden fordonsmekaniker. Vilket innebär att han är
väldigt kunnig i programmet och dessutom undervisar han.

Ett stort
tack till
våra sponsorer som
hjälpte oss
att komma
iväg.

Att resan var uppskattad råder ingen tvekan. Och de elever som inte följde med var
ivriga att höra hur det var. John Tjernberg
ger eleverna högsta betyg på uppförande
under resan.
-Det har inte varigt några problem och
alla har passat tiden. Simon fyllde 20 år
när vi var där, men det var aldrig tal om
att det skulle firas med öl. Vi har haft en
fantastisk resa och nu vill vi framföra vårt
tack till sponsorerna som hjälpte oss att
komma iväg, avslutar elever och lärare
som nyligen kommit hem från Glasgow.

• IF Metall
• Engcon Nordic AB
• Asp
• Lego Svetz AB
• Repay (Stålteknik)
• Bilprovningen
• Granngården
• NLB Nyholms lack & bläster
• Ivars Bil
• Ströms Bildemontering

Text och bild: Barbro Ericson
• Johan Lundin
• Ängsgatans Bilservice
• P Högström Åkeri
• Bilbolaget
• Prevent Bevakning
• El Pira
• MK SME
• Hjalmar Strömerskolan
• Affärsnytt Norr
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