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Rynkor är bevis på visdom
Som ung tyckte jag vuxnas ord bara var
förmaningar och bevis på oförmåga till
anpassning. Vad visste väl en vuxen
om livet som ung? Som barn tycker
man en tjugoåring är en gubbe. Som
tonåring är varje råd från någon över
trettio en elak förmaning.
En intressant iakttagelse jag gjort de senaste åren är att jag själv blivit den där
gubben. Men plötsligt är det av välvilja
snarare än elakhet man delar med sig
av sin vuxna visdom.

Som ung tyckte jag det var självklart
att även en sjuttonåring kan vara vd i
ett börsföretag eller varför inte en nittonåring som stadsminister. Varför
skulle bara gubbar och kärringar passa
som chefer?
Idag ser jag tillbaka med viss ironi,
ålder var visst relevant för visdom.

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

CathrineEricson
Reporter - Foto - Annonssälj
affarsnytt@visitkort.se

Boka din annons 0670-440 515

Plötsligt är det inte lika skrämmande att
bli äldre. Nu är vita hårstrån och rynkor
inte ålderstecken, utan bevis på visdom
och livserfarenhet.

Små barn små problem
Varmt välkommen till vårt majnummer
Ett klassiskt uttryck som inte riktigt av Affärsnytt Norr
stämmer, eftersom ett barn ställer sitt
problem till sin världsuppfattning och
en vuxen gör det mot sin. Tänk dig
själv en femåring som fyller hela sitt
medvetande med ett bekymmer och en
vuxen som fyller sitt på samma sätt.
Upplevelsen blir samma för dem båda.
Barnets eller tonåringens bekymmer blir
då plötsligt värt att ta på allvar.
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merdal Forest.
Att det finns efterfrågan på en verkstad
för alla slags maskiner i Hammerdal råder
ingen tvekan.
-Jag tror absolut det finns behov av en
välrustad verkstad som har kapacitet att
ta emot bland annat skogsmaskiner. Att
Nicklas dessutom är smed är en tillgång.
Lokalerna är arbetsvänliga, stora och rymliga och väl anpassade till jobbet, uppger
Pär.

-Jag tror absolut det finns
behov av en välrustad verkstad
som har kapacitet att ta emot
bland annat skogsmaskiner.

Nyöppnad verkstad

Hammerdal
i

Åsens Skog och Gräv har nu utökat
företagsverksamheten med verkstad. En
verkstad som tar emot alla slags maskiner för verkstads- svets och smidesjobb.
Lokalerna är i före detta Liefabriken i
Hammerdal.

Pär Olofsson med Åsens Skog och Gräv
berättar om den nya satsningen:
-Vår huvudsakliga verksamhet har varit
under många år och är fortfarande inom
skogsbruket. Det är ett familjeföretag som
drivits under flera år och 1992 bildade vi
aktiebolag. Företaget utför främst gallring
och slutavverkning där Norrskog är vår
största uppdragsgivare. Dessutom har vi
en grävare i arbete. Att vi nu startat upp en
verkstad har väl sin förklaring i att vi själva
behöver en ordentlig lokal för service och
reparationer av våra egna maskiner. Men
nu kan vi dessutom utföra verkstadsjobb
åt andra entreprenörer med stora maskiner.
En av våra anställda, Nicklas Johansson, kommer jobba här och bli verkstads
-ansvarig. I och med den nyöppnade verkstaden kommer vi alltså att ta emot jobb
från externa kunder. Hammerdals Liefabrik har tidigare utfört olika smideskonstruktioner till lokala företag, bl.a. Attacus
Jämtlandshus AB. Denna verksamhet hop-

pas vi kommer fortsätta och Nicklas kommer att ansvara för den.
Verkstad för stora maskiner
Vi besöker Pär Olofsson i de nya verkstadslokalerna i före detta Liefabriken några
hundra meter bakom ICA Hammerdal. Lokalerna är på ungefär 650 m² och de väl
tilltagna lokalerna utgör en utmärkt verkstad för stora maskiner. Just nu står både en
skördare och en skotare i lokalen för underhållsreparation. Ute på gården anländer
en trailer med ytterligare en skogsmaskin.
Pär uppger att det är ”N` Dubbel-Anders”
som kommer. Han äger företaget Ham-

Framtidsutsikter
Kurt Olofsson Hammerdal och Pär har
drivit företaget tillsammans. Kurt finns
ändå med i verksamheten om än lite mera
sporadiskt. Pärs sambo Helen, är deltidsanställd och sköter ekonomin. I övrigt
har Åsens Skog och Gräv i genomsnitt sju
man anställda. Deras huvudsakliga arbete
är slutavverkning och gallring med två
skördare- och skotaregrupper. Dessutom
finns en grävare i arbete. För att transportera dessa tunga maskiner har företaget en
egen ”Dunderbil”.
De anställda är övervägande yngre killar. Dessutom har företaget en praktikant
från Naturbruksgymnasiet i Ljusdal, Johan
Persson. Han kom i början av januari för
att få fem månaders praktik.
-Jag är väldigt nöjd med praktikplatsen och trivs bra här. Arbetsuppgifterna är
varierande och hittills har jag bland annat
kört skotare. Och nu är jag i verkstaden
och jobbar, berättar Johan.
Ja, det finns framtidsutsikter för det
familjeägda företaget Åsens Skog och
Gräv och nu hälsar de välkommen till den
nyöppnade verkstaden i Hammerdal.
Text: Barbro Ericson
Bild: Privat
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Mötesplats

Kupan

Det blev ett rejält lyft för kupan i Hammerdal när Agneta Andersson tog över
spakarna. Hon fick anställning vid Röda
Korset ”Kupan” för ett och ett halvt år
sedan. Redan första halvåret dubblade
hon omsättningen.
Genom att ha öga för det som är vackert
förvandlade hon en trist butik till en succé.
-Det gäller att ta tillvara på allt. Ett par
gamla fula jeans kan bli till en snygg väska
eller ett kuddfodral och helt plötsligt har
det blivit en säljande produkt säger Agneta.
-Folk har koll på skyltfönstren och väntar på att jag ska skylta med nånting snyggt
som dom kan köpa. Kläder är det vi säljer
mest av, men även omskapade föremål är
populära. Att fräscha upp nåt gammalt kan
bli som nytt.
Att köpa second-hand kan innebära
ett fynd för kunden och samtidigt rädda
liv. Under 2010 skänktes 53.000 kr av
överskottet från Kupan i Hammerdal till
olika räddningsprojekt. Agneta som är
föreståndare och den enda anställda i butiken drev ett projekt med årskurs 7 strax
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före jul 2010. Projektet gick ut på att alla
elever i klassen skänkte en sak till Kupan.
Under tre veckors tid fick eleverna under
ledning av Agneta lära sig skylta fönstren,
göra affischer och locka folk till butiken.
Pengarna de fick in under de 3 veckorna
gick sedan till att köpa myggnät till folk
boendes vid Viktoriasjön där malariaflugan är ett stort problem.
-Själva idén med projektet var att göra
ungdomar delaktiga i både affärsverksam-

heten och att bidra till att andra människor
får ett drägligare liv. De skötte sig jättebra
och fick in 3.851 kr. Kupan gick också in
med pengar till samma projekt och totalt
köptes det myggnät för 7.700 kr.
Kupan är också en mötesplats för människor som söker ett socialt nätverk. Hos
Agneta kan man utbyta tankar över en
kopp kaffe och det är det många som gör.
Ett flertal anställda från andra butiker
under Röda Korset har varit till Hammerdal på studiebesök. De har kommit för
att få inspiration att fortsätta sin verksamhet med förnyade krafter. Agneta blev under förra året bland annat inkallad tillsammans med en kompis som konsult vid en
butik i Timrå. De anställda där behövde
lite hjälp på vägen att fräscha upp butiken
eller alternativt lägga ner verksamheten.
Butiken finns idag kvar tack vare nytänkande från Hammerdal.
-Mitt jobb innebär stora fördelar. Jag
får syssla med sånt jag är intresserad av
så som inredning och Re-design och dessutom hjälpa andra människor i nödställda
situationer. Man kan inte ha det mycket
bättre än så här på jobbet säger Agneta.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Här går det undan

svängarna
i

och Norge tävlade i tre olika grenar. Han
är tredje generationen rallyförare. Pappa
Jocke har kört i många år och innan dess
var det farfar Ingvar som körde. Idag har
Johan och Linnea samma intresse för rally
och när Linnea har övat upp sina färdigheter för att läsa noter så blir det åka av.

Med lite mer
erfarenhet så är jag
redo för tävling

När pojkvännen Johan Emilsson kör
rally så läser Linnea Johansen noter.
Här gäller det att ha förtroende för
varandra annars kan det gå snett.
Det är ganska ovanligt att en tjej utbildar
sig till kartläsare i rally. Linnea är en av
dom som gått co-driverkursen i Risna där
man under en dag tränar på att läsa noter.
Som notläsare gäller det att ha koll på hur
mycket varje kurva svänger.
Är du åkrädd?
-Nej, inte ett dugg säger Linnea, jag
litar på Johan. Men det har hänt att jag
missat nån rad i noterna och det har slutat
med att vi kört rakt fram där vägen annars
svänger. Men det är bara att backa ut ur
planteringen och ställa sig på gasen igen.
Men åksjuka har jag känt av ibland säger
hon. Man måste hela tiden titta ner i kartan
och så upp på vägen och det blir lite snurrigt i huvudet till slut, men det går ganska
bra ändå.
Kartläsaren har en viktig roll under tävlingen, säger Linnea. Dels är det jag som
läser noterna så föraren vet hur han kan
förhålla sig på vägen men också vart vi
ska mellan de olika sträckorna. Dessutom
har man bara en viss tid på sig att köra innan man ska vara på nästa ställe och det är
kartläsarens uppgift att hålla koll på.
Den 11 mars åkte jag och Johan som
0 -bil, föråkare, när SM Rally kördes i
Fäviken och då fick jag chansen att öva lite.
Med lite mer erfarenhet så är jag redo för
6 • AFFÄRSNYTT NORR

tävling.
Johan började köra isracing redan som
15 åring. Inom kort stod han som vinnare
i det Nordiska mästarmötet i Mantorp,
där dom 30 bästa förarna från Sverige

-Nu har vi flera tävlingar inbokade
ända fram i höst. Den som står näst på tur
är Dackefejden den 18 juni i Wäxjö. Nu
funderar Johan på att bygga en ny bil, då
blir det en volvo 940. Så förhoppningen är
att vi ska kunna åka den nya bilen i juni,
avslutar Linnea.
Text: Cathrine Ericson
Bild: Privat
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Folkes Bil i Piteå
I april slogs portarna upp till Folkes
Bil i Piteå. En ny bilfirma med Einar
Roos och Peter Fallström. Trots att tre
bilaffärer fått lägga ner verksamheten
under de senaste tolv åren i staden är de
inte avskräckta.
Det var omkring jul som Einar Roos tog
kontakt med Peter Fallström som var en
gammal affärskontakt från Norrbotten.
Tidigare säljare för ett finansbolag inom
bilfinansiering.
Einar hade under en tid haft tankar på
att dra igång en bilfirma i Skellefteå. Och
Fallström som tröttnat på jobbet som resande ville sadla om och hitta på något
nytt. De sammanstrålade och efter diskussioner och överläggningar kom de fram till
att etablera bilfirman i Piteå. På den vägen
är det och i början av april hade samtliga
pusselbitar fallit på plats och det var dags
för invigning av den nya bilfirman Folkes
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Bil i Piteå AB.
Trots tidigare svårigheter hos stadens
bilhandlare hyser varken Roos eller Fallström några tveksamheter att satsa friskt.
-Visst är det tufft att dra igång en
verksamhet i Piteå men man måste ha rätt
inställning och se möjligheterna. Och att
ha Peter Fallström som kompanjon ser jag
verkligen som positivt, framhåller Einar
Roos, Folkes Bil Strömsund och Piteå.
Företaget kommer i huvudsak att sälja
det japanska bilmärket Mitsubishi, nytt
och begagnat. Platsansvarig i Piteå är Peter Fallström.
Omsättningsmålet det första året ligger
på hundra bilar, motsvarande tio till tolv
miljoner kronor.
Folkes Bil AB i Strömsund har en genomsnittlig försäljning av uppemot 500
bilar per år. Säljansvarig i Strömsund,
Fredrik Roos.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Enbildsäger så mycket

Familjen Svanberg tog hem storslam i
fototävlingen ”Mitt Strömsund” med
utställning på Galleri Katten i Strömsund.
Sju av femton priser gick till familjen
Svanberg enligt den oberoende juryn,
bestående av fem fotografer, De röstade
var för sig på anonyma bilder och ingen
visste vem som var fotograf. Samtliga vinnarbidrag fanns kvar på utställningen fram
till den 13 maj.
Ett sextiotal bilder hade kommit in
till tävlingen och i april utsågs vinnarna.
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Kommunalrådet Gudrun Hansson och
Runar Englund för Konstforum delade ut
priserna.
Familjen Svanberg från Ön var den familj
som tog hem storslam i fototävlingen.
Mamma Helena vann vuxenklassen
med det underbara sommarmotivet från
stranden där barnet ser ut att vänta på de
som är ute på sjön. Pappa Björn tog tredje
pris. Övriga pristagare blev Anna Olofsson, Anneli Lind och Erik Svanberg.
Barnklassen vanns av dottern Elsa med
bilden av kyrktornet. Där gick andra och
tredje pris till syskonen Elin och Arvid.

Femte pris i barnklassen vanns av Mohammad Obidhony.
Ungdomsklassen vanns av Mikaela
Hörnfelt med fotot av gitarren på Strömsbron. Därutöver gick andra till femte pris
till Sandra Östlund, Lovisa Persson, Jessica Espwall Jennifer Funseth.
Galleri Katten skänkte ett extra pris
som gick till de föräldrar som speciellt engagerat sina barn i kreativt skapande. Priset gick till Helena och Björn Svanberg.
Text och bild: Barbro Ericson

SM i Ung
företagsamhet
SM-Silver blev resultatet för UF-företaget Sprätten från Hjalmar Strömerskolan i Strömsund. En spännande utställning som
avslutades under festliga former med galamiddag och prisutdelning på Älvsjömässan i Stockholm.
SM i UF-företagande 2011 invigdes av
Prins Daniel på Älvsjömässan i Stockholm
den 9-10 maj. På plats fanns elever från
Hjalmar Strömerskolans UF-företag Sprätten. Och silver blev det för strömsundseleverna Elin och Erica Thellbro samt Sebastian Kroik.
I december förra året började de tre fundera över en bra produkt. Så slog slumpens
skördar till när en anställd på Kommunkontoret kom till skolans gymnasieelever
på industriprogrammet och undrade om
de kunde tillverka en klammerborttagare.
Sagt och gjort. De hade fått en idé, något
att bygga vidare på. Med läraren Marion
Marklund som handledare och före detta

läraren Örjan Nilsson
som rådgivare drog
de igång UF-företaget
Sprätten.
Deras syfte var att använda återvunnet material i tillverkningen och
det ledde till att ”sprätten” tog hem förstapris i kategorin Miljöpris vid distriktstävlingen I Östersund. De gick därmed vidare
till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm.
Trion berättar om framgångarna:
-Sprätten är ett enkelt redskap att ta
bort klammer från tidningar och papper.
Produkten är gjord av återvunnet material till hundra procent. Handtaget kommer

Erica och Elin Thellbro samt Sebastian Kroik.

från en kasserad tröskel i trä och metallen
är skrädprodukter från Nordplåt. Den 29
mars deltog vi i distriktstävlingen i Östersund och där vann vi 1:a pris i kategorin
miljöpriset. Därmed gick vi vidare till SM
i Stockholm.
SM-silver
Den 9-10 maj åkte Elin och Sebastian till
mässan i Stockholm. Erica hade inte möjlighet att delta. Nu gällde det för samtliga
Sveriges UF-företag att bevisa värdet av
den egna produkten. Och givetvis är SM i
UF-företagande kronan på verket för några
av Jämtlands 400 UF-elever som drivit
företag under hela läsåret! Elin berättar,
strax efter hemkomsten.
-Det var både spännande och intressant.
Totalt var det 217 UF-företag som ställde
ut och vi fick silver i kategorin miljöpris.
Prins Daniel gick omkring och tittade bland
montrarna men hann inte fram till oss. Det
här känns verkligen kul att vår produkt var
så uppskattad, säger Elin Thellbro.
Lärare Marion Marklund har under
många år jobbat för att inspirera elever till
att jobba med entreprenörskap. Som ger
dem utbildning i hur ett företag startas upp,
drivs och avvecklas. En bra grund för vår
framtida utveckling inom näringslivet.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericsson

AFFÄRSNYTT NORR • 11

12 • AFFÄRSNYTT NORR

PeckasTattoo
Sedan han flyttat in till Strömsund och
huset i Harbäcken blev till salu så behövde
han nya lokaler för sin verksamhet, därav
flytten till Ramselevägen. I februari i år
gick flyttlasset och från mars månad var
verksamheten igång.
Med mer än 20 års erfarenhet av tatuering så har Pecka hunnit göra flera tusen
motiv. Ett antal tatuerare har gått som lärling hos Pecka men han själv gjorde aldrig
det. Han är efter många timmar av övande
helt självlärd och vid starten av karriären
som tatuerare så lödde han sina nålar själv.
Idag beställer man färdiga nålar och i och
med det tycker han att lite av tjusningen av
jobbet som tatuerare försvunnit. Men när
jag frågar om yrket som tatuerare är något
han vill syssla med fram till pensionen så
svarar han, ja, absolut.

Bild: Privat

-Det är mycket som förändras
hela tiden inom tatueringsbranschen gällande motiv och det gör
att man hela tiden blir stimulerad
att fortsätta, sen hämtar jag mycket
inspiration när jag åker på tatueringsmässor. Det ger lite nytändning.
Då han själv skaffade sin första
tatuering hos Doc Forest i Stockholm som var en av Sveriges
första tatuerare så fick man dra en
kölapp inför sittningen med tatueraren. Därefter ropades man upp
efter nummer och då fick man se
mallar på olika motiv, man pekade
på en bild och sa, den där tar jag.
Numera har folk lite mer egna
idéer om hur man vill ha sin tatuering säger Pecka.

Där borta i LA är
det mycket
glorifierat trams.
Hur lång är väntetiden hos dig?
-Det är varierande, oftast ligger
väntetiden på cirka 3 månader. Men ibland
så har jag så mycket kunder så jag måste
sätta bokningsstopp ett tag för att komma
ikapp.
Vad tycker du om TV-serier som Miami
ink och LA ink?
-Serierna har helt klart gjort att intresset
för tatueringskonsten har ökat, men jag
tycker det är mycket trams med såna program. Ska man ha en tatuering så ska man

Text och bild: Cathrine Ericson
inte ha den bara för att det är trendigt. För
att alla andra skaffar en. Där borta i LA är
det mycket glorifierat trams, säger Pecka.
För mycket joller för en tatuerare med norrländskt blod som är van vid att löda nålarna själv.

Bild: Privat

Företaget Peckas tatueringskonst finns
nu förutom i Östersund även i centrala
Strömsund. Tidigare hade Pecka Lindahl
sin tatueringsstudio i Harbäcken strax
utanför Strömsund på samma gård som
han själv bodde.
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EU-projekt Ungdomars
arbetslöshet i Estland

Fr v Ulla Jönsson lärare, Lotten Johansson, Ted Åström, Simon Zakrisson, Sebastian
Kroik, Elin Thellbro och Jens Olsson.
Sex elever från Hjalmar Strömerskolans
Industri- och Byggprogram har tillsammans med läraren Ulla Jönsson deltagit
i ett EU-projek om ungdomars arbetslöshet i Jöhei Estland.
Tillsammans med ett 20-tal andra elever
och lärare från Estland, Lettland och Litauen har strömsundseleverna med läraren
Ulla Jönsson jobbat med projektet Youth
in Advanced Society. A problem or a resource. Engelska och ryska har varit pro-

jektspråk.
Ulla Jönsson berättar om resan till Estland.
-Syftet med projektet var att bland annat
undersöka och jämföra ungdomars möjligheter och svårigheter att komma ut på
arbetsmarknaden i de fyra olika länderna.
Vilka olika former av stöd som finns från
samhället och vad som görs för att skydda
ungdomar från destruktiva och negativa
influenser. Varje skola redovisade sina
olika uppgifter från respektive land.

Stor arbetslöshet
-Det fanns många likheter men också
skillnader mellan de olika länderna. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem.
Men svenska elever har en mycket bättre ekonomisk situation än eleverna i de
Baltiska länderna, uppger Ulla och fortsätter;
-I Kohtla Järve fick vi uppleva den hårda arbetsmiljön i en oljeskiffergruva. Sista
dagen formulerade vi ett uttalande som ska
skickas till EU med krav på förbättringar
för unga människor på arbetsmarknaden
och under studietiden.
Det var givande diskussioner med
mycket översättningar och eleverna gjorde
ett fantastiskt bra arbete under den här
veckan.
I december gjorde Ulla Jönsson och
Sebastian Kroik ett förberedande besök
då de fick förutsättningarna för projektets
genomförande.
Skillnad i skolan
Eleverna som deltog i projektet berättar
bland annat om skillnaden mellan elever
och lärare i de Baltiska länderna. Likaså
vilken disciplin det var på skolan.
-Många av eleverna var mycket bättre
att tala engelska än deras lärare. Elever,
lärare och rektorn på skolan hade olika
maträtter och rektorn hade fina skinnmöbler och ekbord på sitt rum medan skolan
i övrigt var sliten med spruckna väggar.
Eleverna fick själva betala sin lunch. Vi
såg också vilken respekt lärarna hade och
rektorn styrde hela skolan. Där var det aldrig tal om att eleverna hade något att säga
till om. Det var trevligt att komma till Estland och träffa eleverna från de tre länderna. De var väldigt artiga mot oss och om
någon svor i vår närhet så bad de genast
om ursäkt.
Förvånades över oss
-När vi gick till en affär i närheten och
köpte chips och dricka blev de förvånade
att vi hade pengar att handla för. Att handla något så onödigt var en omöjlighet för
dem. Det är faktiskt väldigt enkelt och riktigt fattigt hos många och arbetslösheten är
hela 50 % . En annan sak vi blev förvånade
över, var att polisen bötfällde de som inte
bar reflexer när det var mörkt. Men det var
fullt tillåtet med prostitution. Det berättar
eleverna från Strömsund: Sebastian Kroik.
Elin Thellbro, Lotten Johansson, Jens Olsson, Simon Zakrisson och Ted Åström.
Ulla Jönsson har under en lång följd av
år haft olika utbytesprojekt med den här
skolan Ida Virumaa Haridus keskus i Estland. En skola med 1700 ryska och estniska elever och 162 lärare.
Text: Barbro Ericson
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