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Vägen till målet fyller livet med mening
Jag är inte mycket till filosof, inte heller
tror jag att jag skapats av någon övermäktig kraft. Det är jag rätt säker på att morsan
och farsan fixade en mörk och kall januari
kväll för 37 år sedan.
Så vad menar jag då. Jo, jag ser ofta, och
kan inte minst själv känna, hur människor med tydliga mål verkar må bättre. De
verkar fylla livet med mer mening. Oavsett
det handlar om mål inom näringslivet eller
att kämpa för mål inom idrott. Det kan röra
sig om att nå egna mål inom personlig utveckling. Kanske är ditt mål helt enkelt att
se barnen växa upp och skaffa egen familj.
För ett barn är målet att få gå till bästa
kompisen i morgon.
Vare sig man tydliggjort det för sig själv
eller inte, har man alltid olika mål man
eftersträvar. Dessa blir en väg, en resa
som ständigt ersätts av nya mål, nya resor. De må vara kort eller långsiktiga,
men bakom varje mållinje finns en ny
resa att göra. Att nå målet ger en tillfällig
tillfredsställelse, men det var resan och det
motstånd du mötte som gjorde det värdefullt. En del mål är tydligare än andra.
Det betyder inte att de är lättare att nå,

men det gör resan mer lättnavigerad.
Man gör många olika resor samtidigt, det
blir rätt intressant om man sätter sig och
reder ut sina olika resor, skriver upp dem
på ett papper, stora som små. Vilka resor
gör jag just nu. Vilket syfte har resorna?
Vilka vill jag nå senare? Vad krävs för att
nå dem?
Man baserar ofta sina mål på egen
självkänsla. Många underskattar sin kapacitet. Har någon sagt till dig att du inte kan
nå vad du eftersträvar? Överraska dem, du
klarar långt mer än både du själv och andra tror. För varje nytt, svårare mål du når
får du mer självkänsla. Sänk dina krav om
du märker att du satt en orimlig nivå. Anpassa målet så resan är genomförbar, men
nå alltid ditt mål. Hjälp gärna andra med
sin resa. Ibland behövs så lite för att knuffa
någon framåt ett par steg. Det kan räcka
med ett berömmande ord.
Det är detta jag menar, människor med
mål, som sätter nya mål när de första är
klara, verkar må bättre. De fyller livet med
mer mening.
Trevlig läsning
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Mattias Rickardsson

öppnar bilverkstad

Det bådar gott för de bilverkstäder som finns och kommer
igång idag. Nybilshandeln rasar
och de som är bilägare sköter
sina bilar allt bättre.
-Visst finns det en marknad för
bilverkstäder, framhåller Mattias
Rickardsson.
I mitten av mars tog Mattias Rickardsson över Strömsunds Bilplåt
och inom kort blir det namnbyte
till Ängsgatans Bilservice. Mattias
är 29 år och har jobbat under tio år
som mekaniker på Bilhuset. Nu blir
han sin egen och det ser han fram
emot.
-Jag hoppas på både nya och att
mina gamla kunder kommer att
hitta till min verkstad. Som det ser
ut idag så har folk börjat sköta sina
bilar bättre. Nybilshandeln har gått
ner rejält och det kan gynna den
som har en bilverkstad. Dessutom

kommer jag med säkerhet att få ta
över service av Skoda, Volkswagen,
Audi och Seat, säger Mattias.
Mycket har förändrats inom bilbranschen de senare åren med massor av elektronik och datastyrning.
Mattias Rickardsson berättar:
-Under mina tio år som bilmekaniker har bilarna fått mer och mer
datoriserad utrustning och styrfunktioner. De verktyg som finns på en
modern bilverkstad idag består till
stor del av teknisk utrustning.
Till en början kommer Mattias att
jobba själv i verkstadslokalerna på
Ängsgatan. Lokaler på 200 m² som
han hyr av Erik Eriksson Storåns
El.
Text och bild: Barbro Ericson
Med ett fast handslag hälsas Mattias Rickardsson t v
välkommen som hyresgäst av Erik Eriksson.
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Temadag: Miljö
FJÄLLSJÖSKOLAN
Hur påverkar din energikonsumtion
miljön? Under en temadag fick högstadieeleverna på Fjällsjöskolan i Backe
både information och arbetsuppgifter i
ämnet miljö.
Skolan hade bland annat bjudit in Örjan
Eriksson från energikontoret för att informera och svara på frågor kring miljö
och miljöförstöring. Eleverna själva tyckte att ämnet var viktigt och ville veta hur
man kunde bidra till en bättre miljö.
Cecilia Höglund och Rasmus Orrell som
går åk 9 på Fjällsjöskolan menar att de fått
en större inblick i hur moder jord påverkats.
-Idag har vi bland annat fått lära oss hur
vi ska minska energikonsumtionen för
att inte bidra till miljöförstöringen säger
Cecilia och fortsätter:
-Man kan tex ta en promenad till skolan
istället för att åka bil för att minska på utsläppen av giftiga bilavgaser eller slå av
datorn och tv:n när de inte används.
Rasmus instämmer och inflikar:
-Vi kan alla ta lärdom av informationen
vi fått idag och göra något vettigt av den.
Det är ju ändå för ett gott ändamål.

Rasmus Orrell och Cecilia Höglund.

Örjan Eriksson förklarar hur man kan använda alternativ uppvärmning av bostäder
både för ekonomisk och miljömässig lönsamhet. Idag har villaoljan bland annat
ersatts med fjärrvärme och värmepumpar.
Här har eleverna fått i uppgift att ta reda
på hur mycket el ett hushåll förbrukar.

Fr v Emma Forsgren, Rebecca Lundqvist,
Galit Levy åk 9. Samt Energi och klimatrådgivare Örjan Eriksson.

Jennifer Johansson och Elinor Haldammen.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Tal- läs- och skrivsvårigheter
Det visar sig att allt fler barn har talläs och skrivsvårigheter. Många har
koncentrationssvårigheter,
plötsliga
utbrott och myror i byxan. Louise Åslund Ulriksfors är tal- och specialpedagog och möter många barn med dessa
problem.
-Jag träffar barn som har tal- läs- och
skrivsvårigheter och märker att det blir
allt fler som behöver hjälp. Vissa har svårt
att koncentrera sig, de kan inte sitta stilla
utan de rör på sig hela tiden, de har myror i byxan. Ibland är barnen ljudkänsliga
och tar in allt för mycket av både ljud och
oljud och då blir de stressade. Här krävs
ett individuellt anpassat träningsprogram
för att ge dem hjälp, berättar Louise Åslund.
Vissa barn är intelligenta, men som läser
dåligt och får inget flyt i läsningen, talar
otydligt och är drabbade av svårigheten
att koncentrera sig. De orkar inte och blir
lätt trötta och irriterade utan orsak. Då anpassar Louise ett program som består av
rytmiska rörelser som hjälper personen att
integrera de reflexrester som kan vara orsaken till barnets svårigheter.
Massage, rytmik och reflexer
-Jag har även tidigare arbetat med funktionshindrade och där börjar man med
massage. Det finns de som inte kan ta
till sig tal eller tecken eller bilder. Vid
beröring blir det ett sätt att kommunicera.
De blir lugnare och mera avslappnade och
kan därmed ta till sig bättre, säger Åslund.

Rytmisk rörelsepedagogik, där används
enkla rytmiska rörelser som spädbarn instinktivt gör, redan vid födseln.
Louise berättar vidare:
-Den hjälper till att utveckla nervnätet
och kopplar ihop de olika utvecklingslagren i hjärnan. Spädbarnsreflexerna utgör grunden för utvecklingen av medvetna och kontrollerade rörelser och som är
avgörande för hjärnans utveckling. Många
barn har koncentrationsproblem, antingen
därför att de hör för bra eller att de inte hör
alla språkljud trots god hörsel. Det i sin
tur kan utveckla stress och senare dyslexi
(läs- och skrivsvårigheter). Ljudstimulering innebär att man lyssnar till speciell
musik som förbättrar örat och hörselns
funktion.
Kräver träning
Ögonmotorik är något annat som kan vara
problemet. Eleven upprepar bokstäver
inuti ord, likaväl som de kan utelämna
bokstäver, siffror och kortare fraser när de
läser. Dessa barn måste träna sin ögonmotorik. Det är av största vikt att ögonen kan
röra sig jämnt och mjukt i alla riktningar.
Denna färdighet är viktig vid läsning.
Louise Åslund är tal- och specialpedagog
och tidigare arbetade hon på olika förskolor och skolor i Strömsunds kommun där
hon arbetade med barn med just tal- läs
och skrivsvårigheter. Men nu arbetar hon
endast med det egna företaget, har information och fortbildning, och anlitas mest
av privatpersoner.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson
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LANDSOMBERGET
En fin och familjevänlig slalombacke.
Hit kommer ofta skolklasser från olika
delar av kommunen. En backe som
drivs helt och hållet på ideell väg. Redan tidigt 1980 började entusiastiska
människor förbereda och jobba för en
slalombacke. Liftar monterades och
en begagnad pistmaskin köptes in och
1987 var det dags att inviga backen.
Nu har den 24 år gamla pistmaskinen
gjort sitt och en nyare måste införskaffas. Men det behövs pengar, därför står
hoppet till ett bidrag från Bygdemedel.

Fredrik Olsson med sonen Rasmus Banck.

Elin Rudfjäll och Emma Löf.

Victoria Näsström och Peffe Modén.

Tobias Granlund och Isak Stener Karlsson.

Daniel Sonidsson, Elias Sundkvist och Daniel Jansson.

Anna Rydäng och Erik Backlund med dottern Linnea.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Ny matkultur i Backe
Annörjan i Backe drivs i Nordvietnamesisk regi av ägarna Kim och Anders
Westin. Ett passande namn då restaurangen ligger vid foten av slalombacken Landsomberget. Annörjan som på
Ångermanländska betyder skidspår.
Nyss hemflyttade till Jansjö från Angola
tyckte paret att det fanns utrymme och efterfrågan på just deras meny. Den som vill
reta smaklökarna lite extra kan ta sig en tur
till Landsomberget utanför Backe där restaurangen Annörjan finns. Här välkomnas
man in i en mysig miljö med fantastiskt
bra mat. Restaurangen ligger alldeles vid
foten av slalombacken Landsomberget.
Bland annat kan man beställa fyra små
rätter som anses som en favorit bland
många matgäster. I rätten ingår bland annat friterade räkor, biff med bambuskott,
fläskfilé och vårrullar.
Och det finns även en intressant historia
bakom det hela. Anders som pratar både

Portugisiska och Vietnamesiska har bott
och drivit restaurang i Luanda Angola de
senaste 15 åren.
-Jag hade 36 personer anställda som
gick i två skift och cirka 200 olika rätter
på menyn säger Anders. Maten skiljer sig
väldigt mycket från svensk husmanskost
fortsätter Anders:

Mycket av den Nordvietnamesiska maten är friterad eller wookad och man använder inte vetemjöl i samma utsträckning
som i Svensk mat.
Till mångas glädje fick Anders med sig
både sin Vietnamesiska fru och Vietnams
matkultur till Backe.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Tandläkarskräck – inte här
Många äldre patienter som kommer till tandläkarpraktiken idag
tycker det är rena drömmen
jämfört med hur det var förr.
Mycket tack vare förbättrad
teknik och moderna medel börjar många känna sig trygga att gå
till tandläkaren. Och framför allt
ger metoderna en behagligare
upplevelse.
Men visst känner sig vissa fortfarande lite spända när de kommer in genom dörren och skall
ta plats i väntrummet. Tidningen
som lästes innan man blev inropad minns man inte mycket av.
Allt känns som i ett töcken och
man är beredd på det värsta.
Men väl i stolen känns det helt
plötsligt inte så farligt längre.
Monica går igenom hela proLis-Marie Andersson har varit kund hos Monica Andersson Falk i 28 år och känner sig trygg i
ceduren i förväg och det känns
tandläkarstolen. Tandsköterska Annica Holter t h.
som du är helt med på noterna
inför kommande behandling. Hon har en
lugnande effekt på sina patienter och hela
atmosfären lägger sig som en lugnande
-Jag har ett stort förtroende för Moni- framöver och folk håller hårt om sina tider. hand på din axel. Efteråt känner man sig
ca och jag känner mig väl omhänderta- Både Monica och Annica tycker sig se nöjd och belåten. Utan både tandtroll och
gen. Det säger Lis-Marie Andersson resultatet av en allt större medvetenhet tandagnissel.
som varit kund hos Monica Andersson om egen munhygien bland kunderna.
Text och bild: Cathrine Ericson
Falk under de 28 år som hon varit verk- Idag finns ett stort utbud av hälsosamma
sam i yrket.
produkter för att hålla munnen i bästa
skick. Egenvård som tandborstning morEfter fem år på tandläkarhögskolan i Umeå gon och kväll och användning av tandtråd
började arbetet som tandläkare för Monica kan förhindra tandlossning på sikt.
Andersson Falk i Strömsund.
-Jag började jobba på Folktandvården
Nytt tandvårdsstöd
fram tills jag öppnade egen praktik på Sedan 1 juli 2008 har staten infört en
Storgatan i Strömsund för elva år sedan, tandvårdsförsäkring med ett högkostsäger hon.
nadsskydd. Det innebär att behandlingar
Annica Holter jobbar som tandsköterska som kostar mer än 3000 kronor ersätter
och anställdes när praktiken öppnades.
Försäkringskassan maximalt 50 % av ref-Inget är mer rätt än en hel och ren tand, erenspriset. Och vid kostnader över 15000
menar Monica och fortsätter:
kronor ersätter Försäkringskassan maxi-Vi har fulltecknat schema flera månader malt 85 %.

Tandtroll och tandagnissel

Skorstensrenoveringar
och nya skorstenar
Anlita alltid
certifierade
yrkesmän.
Utan certifiering
gäller inte
försäkringen
fullt ut.
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Försäljning av kaminer
Certifierad och godkänd skorstensreparatör.
Certifierad medlem i Sero och Skorstenshantverkarna.

070-688 39 32
Ramselevägen 17, Strömsund

Nattpatrullen nekades
arbetsjacka av Kommunen
Nattpatrullen Strömbacka. fr v längst bak. Carina Svanström, Susanne Hurtig, Peter
Balkmann. Ann Cathrin (Ki) Olsson, Laila Mård, Birgitta Esbjörnsson, Bettan Kock,
Ann-Britt Folkwar, Carina Fransson.
De tio som ingår i Nattpatrullen på
Strömbacka i Strömsund har ett vidlyftigt arbetsområde. Byarna Gubbhögen, Havsnäs, Muråsen, Täxan och hela
Ströms samhälle. När nyttjarna behöver
hjälp nattetid gäller att rycka ut. Då
krävs åtminstone varma ytterplagg.
-Vi bad kommunen om tio arbetsjackor
och så småningom lovade de att köpa in
fyra. Jackor som skulle lånas emellan oss.
Men då sa vi ”det blir inget av” och tog
saken i egna händer, säger Carina Fransson
som är arbetsplatsombud. Engagerat berättar hon vidare:
-Man trodde ju det var ett skämt. Att låna
jackorna mellan varandra. Först och främst
varierar ju storleken, från small till extra
large. Vi var rörande överens att skippa
förslaget från Kommunen och ordna saken
på egen hand. Då kom Susanne Hurtig på
idén att ordna sponsorer.
Bra jobbat
När Nattpatrullen skall ut på jobb åker de

två och två. Vintertid när det är kallt och
mörkt är arbetssituationen extra jobbig.
Personalen gör ett helt fantastiskt arbete
för att de äldre, sjuka och handikappade
kan få bo i hemmet så länge de själva vill.
Då krävs åtminstone en varm vinterjacka.
Susanne Hurtig berättar:
-Det var verkligen småaktigt när Kommunen skulle bistå med fyra jackor. Då sa
jag. ”Nu ska jag kolla hos några företagare
på byn om de ställer upp som sponsorer”.
-Inga omöjligheter. Vi fick köpa tio jackor. Företagen Bo Ottossons åkeri, Ottossons åkeri, Strömsunds VVS och Classes
entreprenad ställde upp. Och de é vi verkligen tacksamma för.
-Så berättade vi för arbetsgivaren att nu
hade vi ordnat jackor på egen hand. Då får
vi till svar ”Bra jobbat”.
När tidningen är på plats är det månadsmöte
och nio av tio ur personalen finns med.
-Nu vill vi i Nattpatrullen skicka ett stort
tack till företagarna som ställde upp.
Text och bild: Barbro Ericson
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Pimpeltävling i Flykälen 30 år
Nu har Flykälen vaknat upp ur vinterdvalan och satsar stort inför vårens
pimpeltävling som firar 30 år. En tävling som kommer att locka deltagare
med ett dignande prisbord och utlottning av prispengar.

Ordförande för Flykälens Byförening
Bo Ottosson.
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I vanlig ordning är det byföreningen som
arrangerar pimpeltävlingen. I byn Flykälen ordnas pimpeltävling, Valborgsmässofirande och det som gjort byn mest känd
är Flykälenveckan med traktorpulling.
Ordförande för föreningen är Bo Ottosson
och han berättar om stundande pimpeltävling.
-Hittills har våra pimpeltävlingar varit
mera ett familjearrangemang. Men i år när
vi har jubileumsår har vi satsat lite extra
med priser och prispengar på 30.000 kronor och det kommer säkert att locka även
tävlingsfiskare.

Men hur orkar ni hålla på med alla
dessa stora evenemang?
-Vi håller på bara för att det skall hända
något i byn, svarar Bo Ottosson.
Prispengarna på 30.000 kronor kommer
inte att tillfalla den som får mest fisk utan
kommer att lottas ut.
-Den som köper startkort deltar i utlottningen av 30.000 kronor. Och det är fritt
att köpa så många startkort man vill, då
har man givetvis större chans att vinna,
berättar Bo.
Tidigare år har vi haft runt 300 deltagare
vid våra pimpeltävlingar och nu kommer
vi säkert att slå den siffran, avslutar Bo
Ottosson.
Nästa stora fest blir Valborgsmässoafton,
då kommer bland annat en sångkör från
Östersund att uppträda.
Text: Barbro Ericson
Bild: Christer Birgersson

Eftersnack

Ni levererar som på beställning Dj Sundin & Norrman. 250 ungdomar dansade
loss på Folkets Hus i Strömsund.
Slutbetyget efter Alla hjärtans discot är
verkligen i topp. Efterfrågan för aktiviteter
för den som är ung idag är stor. Och därför
är det bra att Dj Sundin & Norrman levererar som på beställning. Till allas glädje.
Allt förarbete med sena kvällar framför
datorn i jakten på de rätta låtarna och de
riktiga pulshöjarna har gett resultat. Allt
för att ro detta partyskepp iland. Med närmare 250 personer inlösta till Alla hjärtans
discot är det tur att man håller till i Folkets
hus lokaler där det finns utrymme att expandera då nästa evenemang bör locka
minst lika många vimmelglada ungdomar.
Nu kan Dj Sundin & Norrman än en gång
lägga en lyckad tillställning till arkivet och
ge sig själva en klapp på axeln.
Text och bild: Cathrine Ericson

PIMPELTÄVLING
Lördagen den 4 april
Kl. 12.00-14.00

TÄXAN - FÄRJSUNDET
Arr. Faxebygdens byalag
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Före

- Jag har i stort sett haft samma frisyr
sedan jag var liten så det är så roligt
att verkligen ha tagit steget ut för en
riktig makeover tycker Erika.

Under

Röda och svarta fält varvas om vartannat
för bästa effekt. Och håret klipps i en osymmetrisk page.

MAKEOVER – Gör om mig
Erika Olofsson 17 år från Strömsund
fick förfrågan från Salong Christina att
sitta som hårmodell. Erika går samhällsprogrammet på Hjalmar Strömer skolan i Strömsund och hade under vecka
9 praktik på Visitkort och Affärsnytt
Norr. Ett reportage om Salong Christina
skulle göras och Erika fick erbjudande
om att sitta hårmodell.
Christina Sahlen i Strömsund började sin
karriär -83 som hårfrisörska efter 1 års
privatutbildning i Östersund. Därefter öppnade hon sin första salong i Strömsund.
Där tog hon emot kunder under två års tid
fram tills hon flyttade till Göteborg.
-Under sex år drev jag frisörsalong i

12 • AFFÄRSNYTT NORR

Göteborg med fyra anställda innan jag
återvände hem till Strömsund igen för att
starta upp den salong jag äger idag säger
Christina. Förutom att jag klipper och färgar så får jag ibland ta mig an kunder som
färgat eller blekt själva och fått ett resultat
de inte är nöjda med. En frisörska vet vilka
produkter som går att använda för önskat
resultat och det är inte alltid man blir nöjd
med sitt hår när man använt produkter som
är köpta ute i handeln, just för att man inte
har kunskapen om hur de verkar i håret.
Sen är det också viktigt att du använder
rätt efterbehandlande produkter som gör
att ditt hår behåller både kvalité och lyster.
Det finns helt enkelt inga genvägar till det
perfekta menar Christina.

Efter
Erika Olofsson fick förfrågan om
att ställa upp som hårmodell men
ville sova på saken en natt innan hon
bestämde sig. Det är ju lite pirrigt var
Erikas kommentar när beslutet skulle
tas.
När förvandlingen var klar så kunde
hon inte titta sig mätt på sin egen
spegelbild.
-Jag är så nöjd över resultatet. Att
jag ens tvekade inför att göra det här
säger Erika och ler från öra till öra.

- I vår är det egentligen helt okej att
blanda färg och form både på frisyrer och
kläder säger Christina Sahlen. Det finns
egentligen inget som är rätt eller fel. Ett
bredare spectra av färger och frisyrer gör
att vad som helst är helt rätt i vår. Men
page och bruna toner är mest hett. Tjejer
klipps och färgas i ett kvinnligare stuk och
killar ska satsa på en stilig look.
Text och bild: Cathrine Ericson

TJÄNSTER
GARANTIUTBUD
• Åldersperiodiserad
Hälso– och arbetsmiljö
undersökning med
hörselkontroll, blodprov,
urinprov och blodtryckskontroll.
• Riktade arbetsrelaterade
undersökningar.
• Stöd i rehabilieringsprocessen.
• Arbetsplatsbesök.
• Aktivitetsgrupper i Strömsund och Hammerdal.
• Skräddarsydda utbildningar
TILLÄGGSTJÄNSTER
• Hjärt– och lungräddning,
första hjälpen.
• Lagstadgade undersökningar AFS 2005:6.
• Alkoholscreening.
• Processutbildning i SAM

INFORMATION
OM VÅRA NYHTER
• Strömsundshälsan fyller
30 år i april 2009. Detta
ﬁrar vi med öppet hus
tisdagen den 28 april
mellan 11.00 och 18.00.
VÄLKOMNA !
• Ann Färdvall har tillträtt
som VD 2009.
• Under 2008 har vi
höjt kompetensen inom
områden för arbetsmiljö
samt alkoholscreening på
arbetsplatser.
• Alkoholscreening
med analys av biologiska markörer (CDT) samt
återkopplande statistik.
• Vi kommer att under
hösten erbjuda utbildning i
arbetsmiljöprocesser som
stöd i det systematiska
arbetsmiljöarbetet .

Godsgatan 6
833 36 STRÖMSUND
0670-127 25 Fax 0670-129 32
info@stromsundshalsan.se
www.stromsundshalsan.se
Organisationsnummer: 556196-9923
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Röda korset Kupan
Begagnat har blivit helrätt

Visste du att...

...Röda korset är den största humanitära
rörelsen i världen. Finns i 186 länder och
har 97 miljoner medlemmar. Röda Korset grundades 1863 i Genéve i Schweiz.
Svenska röda korset bildades 1865. 41 000
frivilliga arbetar med olika verksamheter
ideellt i Sverige.

Text och bild: Cathrine Ericson

Fr v Raija Eriksson, Olga Rehn, Anna Andersson och Britt-Inger Allberg.
Många skänker kläder, skor och allehanda artiklar till Röda korset för att
hjälpa människor i nöd. Och idag är
man helt rätt när man bär begagnat enligt modetablåerna.
I Strömsund på Röda korset håller man
öppet för modemedvetna med låga priser.
Man kan göra riktiga fynd. Om man tex
hittar en klänning till en billig slant där
dragkedjan är trasig så kan man själv sy
i en ny eller sy in ett plagg som är lite för
stort. Vill man vara med på innelistan så är
man helt rätt klädd om man bär slitet och
trasigt i vår. Och jag tyckte mig kunna se
en hel del moderiktiga kläder på Röda korset på Storgatan i Strömsund.
Mötesplats Kupan
-Några tittar in för en kaffe och en pratstund ibland och de välkomnar vi med öppna armar säger Britt-Inger Allberg, kassör
i styrelsen för Röda korset i Strömsund.
Lokalerna används till mer än att sälja
kläder för att få in pengar till behövande

i fattiga eller krigshärjade områden, det
finns även andra behov. Många använder
t ex Röda korset som en social mötesplats
och man bedriver den lokala verksamheten
med intäkterna på försäljningen i butiken.
Arbetet på lokal nivå innebär också bland
annat att vi hyr ut första hjälpen personal
vid offentliga tillställningar så som t ex
Dundermarknan menar Britt-Inger.
Rädda mammorna
Ett av kommande uppdrag för Röda korset är att samla in pengar till Rädda mammorna projektet.
Rädda mammorna-kampanjen pågår 1-31
maj 2009. På Mors dag den 31 maj sänder
Röda Korset en insamlingskväll på TV4
till förmån för mammor världen över som
drabbats av krig. Pengarna kommer att gå
till bland annat kvinnohälsovård för kvinnor i krigshärjade områden.
-Vill du skänka kläder eller skor så ta
kontakt med närmaste Röda korset butik
och tänk på att det du förbrukat kan bli
någon annans fynd avslutar Britt-Inger.
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Våga visa tänderna

Idag är folk mycket medvetna om att
sköta sina tänder. Det är kontinuerliga
besök hos både tandläkare och tandhygienist. Agneta Westin Wennberg är
tandhygienist hos tandläkare Hetta i
Strömsund och hon märker en positiv
förändring.
-För femton år sedan började jag jobba
som tandhygienist. Under åren har jag
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sett hur folk blir allt mer upplysta om
förebyggande tandvård och blir allt mer
rädda om sina tänder.
Många går kontinuerligt hos både
tandläkare och tandhygienist. När patienterna kommer till mig gör jag undersökning av varje tand, mäter tandfickor, tar
bort tandsten och avslutar med fluorlackning. Dessutom hjälper jag patienterna
med egenvård så det inte ska bli så dyrt
för dem, berättar Agneta.
Agnetas patienter är i varierande ålder
med många skolbarn. Idag finns inte
Flourtanten längre. Hon som kom till skolan för att ge barnen floursköljning.
-Nä, Flourtanten som fanns för tjugo –
tjugofem år sedan är ett minne blott. Nu
fyller vi en kvot av barn där Landstinget
står för kostnaden.
-Att folk drar in på tandvård när de får
sämre ekonomi har jag inte märkt av. Det
var annat för många år sedan. Då var nog
inte folk så upplysta och det var enkelt och
billigt att dra ut dåliga tänder och sätta in
tandprotes, säger Agneta.

Vita tänder
Något som blivit väldigt populärt de
senare åren är tandblekning. Härligt med
extra vita tänder till en vacker solbrun hy.
En behandling som tandhygienisten utför.
-Det blir allt vanligare att folk bleker tänderna. Framför allt frampå våren, då vill
många ha extra vita tänder som lyser vackert mot en solbrun hy. Där är det samma
sak som i övrigt, folk i varierande åldrar
vill bleka tänderna. Man som kvinna.
Visst har jag märkt att folk insett betydelsen av välskötta tänder. Ständigt
återkommande patienter, säger Agneta
Westin Wennberg.
Tänderna är faktiskt bland det första man
lägger märke till när folk möts. Det gäller
att våga visa tänderna och ge omgivningen
ett vitt Stomatolleende.
Text och bild: Barbro Ericson

FISKDELIKATESSER FRÅN VILHELMINA

Vi finns på torget i Strömsund
Fredag den 31/10, 14/11 och 28/11

Vi önskar alla våra trogna kunder i Strömsund en Glad Påsk!
Försäljning av varmrökt pepparlax, dill- och
citrongravad lax, sillinläggningar, fiskbiffar m.m.

Försäljning av varmrökt pepparlax, dill- och citrongravad lax,
flera olika sillinläggningar, laxröror, såser och mycket mer!

Alla våra produkter är från egen tillverkning.
Kom och provsmaka. Fisk är gott och nyttigt!

Välkommen!

/Martin 070-62 25 090

Vi kommer till
torget i Strömsund
26/3 och 8/4

Vi har också presentlådor för
privatpersoner och företag!
Ring för beställning!

Alla våra produkter är från egen tillverkning. Kom och provsmaka.
Fisk är gott och nyttigt! Välkommen! /Martin 070-62 25 090
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Ny klädbutik
i Strömsund
I början av april öppnas nya klädbutiken Klä Dej i lokaler i f.d Försäkringskassans lokaler.
-Det här skall bli ett komplement till
den klädaffär som redan finns. Eftersom jag vänder mig till kvinnor och
tjejer som kräver större storlekar, säger
butiksinnehavaren Jenny Wallberg
Svensson.
-Av egen erfarenhet vet jag att det inte
går att få tag på ett klädplagg för oss
som kräver lite större storlekar. Det finns
varken vanliga baskläder, finkläder eller
underkläder. Därför kommer min butik att
hålla ett varierande sortiment med större
storlekar, berättar Jenny Wallberg Svensson.
Efter att hon jobbat nio år som personlig
assistent och elevassistent ville hon sadla
om och bli sin egen.
-Jag ville helt enkelt göra något annat
och då fick jag idén att öppna en klädaffär,
just för de som kräver större storlekar. Jag
vet att det är stor efterfrågan. Jag lovar att
det kommer finnas ett rafflande sortiment.
En blandning av underkläder, baskläder
och finkläder. Märkeskläder från Zizzi,
Zay Z.J och Naturana, berättar Jenny.
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Butiken som ligger i f.d försäkringskassans
lokaler har efter en del omändringar fått
stuket av en fräsch butik.
-Jag hyr 104 m² av Hyresgästföreningen
och de har verkligen ställt upp och hjälpt
till med ombyggnaden. Lokalen är helt
handikappanpassad och det är jag glad för.
Nu kommer jag att jobba med något som
jag verkligen brinner för, tillsammans med
en anställd, framhåller Jenny Wallberg
Svensson.
Text och bild: Barbro Ericson
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“Rosa Kiosken”
Alf Eriksson, ägare av Citykiosken Eriksson erbjuder smått&gott
från traditionsenlig kiosk.
-Det är tydligen ovanligt numera med
luck-kiosker som min menar Alf Eriksson. En fristående kiosk som denna ser
man inte överallt längre. Dom flesta har
flyttat in i större gallerior och köpcentrum.
Sedan Alf tog över Citykiosken Eriksson
i Strömsund för 11 år sedan eller som det

Hans Pålsson från Alavattnet bad om bara senap på korven,
men fick ketchup också.

heter i folkmun “Rosa Kiosken” har han
fått många stamkunder.
-Man handlar mat och tankar inne i centrum och sen svänger man in till mig och
köper tobak och tidningar.
Och ibland har jag specialpriser på tex snus
och då märker jag av en större kundtillströmning menar Eriksson.
Förutom tobaksvaror, korv och godis säljs

Vattudalens Bygg AB
Strömsund

•
•
•
•

Nybyggnad
Om- och tillbyggnad
Renoveringar
Vattenskador

Ring oss idag!
0670-137 04

mycket mjukglass och slusch på somrarna.
Innan Alf sadlade om till kioskägare jobbade han som räckesmontör på uppdrag
av vägverket. Mycket av jobben var förlagda på södra Sverige så det blev många
nätter långt från hemmet och familjen. Så
småningom tog hemlängtan överhanden
och funderingarna på annan sysselsättning
började ta form. Och formen blev en rosa
kur på Lövbergavägen i Strömsund.
-Jag fick ett erbjudande att ta över kiosken och det antog jag tillsammans med
min mor Valborg Eriksson. Nu fick jag äntligen vara på hemmaplan igen säger Alf
och fortsätter:
-Kiosken för mig innebär att jag får umgås mer med familjen och slipper ligga
borta. Dessutom är det ett socialt jobb där
man träffar många trevliga människor. Och
har jag lika köptrogna kunder i framtiden
så får min traditionsenliga kiosk finnas
kvar.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Miljoninvestering men få jobb
Hos Nyholms Lack och Bläster AB i
Strömsund var det omsättningsrekord
under maj i fjol. Det krävdes nya maskininvesteringar för att klara alla jobb.
Men när maskinen för närmare två
miljoner kronor kom på plats i januari
hade orderingången sjunkit till nära
noll.

maskin som kostar 1,8 miljoner
kronor och den har än inte kommit till användning. Den installerades i januari i år och nu
står den bara och drar pengar.
Det är mer än bekymmersamt.
Att den affären blev av förklarar
Stefan så här:

-Nu är det verkligen kärvt, berättar Stefan Nyholm som äger företaget.
Han ser inte speciellt positivt på den
närmaste framtiden. I maj i fjol kunde
han visa omsättningsrekord men drygt ett
halvår därefter vände precis allt. Stefan
berättar vidare:
-De största uppdragsgivarna har varit
Engcon, Svetz och Mählers. Jag har
haft fem anställda och fullt upp. Mycket övertid kvällar och helger. För tre
år sedan var det jobb till nästan hundra
procent åt Engcon. Därifrån kom maskindelar som skulle blästras och målas.
Men som vi vet blev det andra tider och
marknaden förändrades nästan som över
en natt. Idag står jag med en blästrings-

Jämtlands effektivaste
-När vi hade som mest så klarade vi inte med allt vi ville göra.
Då bestämde jag att investera i en
ny modern blästringsmaskin med
stor kapacitet. Det var ett måste
om jag skulle hänga med. Vi hade
så enormt mycket jobb och därför
beställdes maskinen. Leveranstiden
var nio månader och den kom precis när allt vände ner. Att avbeställa
den var omöjligt. Så nu står den
bara där, Jämtlands modernaste
blästringsmaskin, säger Stefan Nyholm.
Nyholm hyr en fabriksyta på 1000
m² på Industriområdet i Strömsund.

Stefan Nyholm visar att förutom jobb till Engcon,
Svetz och Mählers utförs blästring och målning av
lastbilsfälgar åt Däcknor.
Det är tyst och lugnt i lokalerna. Man får
en stark medkänsla för dessa företagare
som gjort stora investeringar. Men också
för de anställda som kanske måste lämna
sina jobb.
-Vi har alla gått ner till att arbeta 75 %,
fyra dar i veckan, bara för att ingen skulle
bli uppsagd. Man hoppas ju för allas bästa
att det börjar droppa in jobb och att det
blir snurr på verksamheten igen, avslutar
Stefan Nyholm.
Text och bild: Barbro Ericson

PIMPELTÄVLING
Lördagen den 4 april
Kl. 12.00-14.00

TÄXAN - FÄRJSUNDET
Arr. Faxebygdens byalag
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