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GIRL POWER
”En kvinna är som en tepåse. Det är först
när hon får det hett om öronen som du inser hur stark hon är”
Nancy Reagan
Välkommen till Affärsnytt Norr och detta
specialnummer om Girl Power. Vi har valt
att tillägna en stor del av denna tidning till
kvinnliga företagare, företagsledare och
deras medarbetare. Vi vill visa att vår region är full av Girl Power.
Detta är vårt sjunde nummer av Affärsnytt Norr och jag har tillsammans med två
starka kvinnor haft förmånen att arbeta
fram den hittills största tidningen sedan vi
startade i våras.
Du håller i tjugo sidor välfyllda av läsvärda artiklar, reportage och annonser från
företag i vår region.
Vi vill med vår tidning uppmuntra och
berika Dig som läsare genom att visa att
det lokala näringlivet på många ställen är
starkare än på länge. Det handlar om att justera och anpassa verksamheter och utveckla den till dagens marknad och konkurrens.
Minskad befolkning i regionen, städers
dragningskraft och Internethandel, är alla
nya konkurrenter man måste ta på allvar.
Konkurrenten finns inte alltid på andra sidan gatan längre. Den nya konkurrensen
kräver nytänkande.
Ett tack till våra annonsörer och till Er
som deltar i artiklar och reportage. Bakom
varje företag finns en historia. Den vill vi
berätta.
Varmt välkommen till november numret
av Affärsnytt Norr.

Thomas Östensson
Producerad av:
Visitkort.se
Järnvägsgatan 20 833 35 Strömsund
0670-440 510 affarsnytt@visitkort.se
Upplaga: 2000 st
Affärsnytt Norr innehar utgivningsbevis.
Registrerat för F-skatt, moms och reklamskatt.

Thomas Östensson överlämnar en check på 5000 kr till Ivar Sennvall Lions tv och
distriktsläkare Anders Ehnberg.
Bild: Holger Persson

Hjärtmaskin tack vare insamling
Landstinget kunde inte bekosta en hjärtmassagemaskin till Strömsund. Då ryckte Lions in och förste företagare att bistå
insamlingen var Thomas Östensson.
Hjärtmaskinen Lukas kan rädda liv och som
företagare var det givet att jag skulle lämna ett bidrag, uppger Thomas Östensson.
Hjärtmassagemaskinen blev väldigt
uppmärksammad från TV-programmet
Livräddarna, där en persons liv kunde
räddas. Det berörde Ivar Sennvall Lions
i Strömsund så starkt att han startade en
insamling. I förhoppning om bidrag från
ortens företagare. Förste företagare ut blev
Thomas Östensson som uppmanar andra
företag följa efter.
Behjärtansvärd hjälp
Det behövs pengar för att kunna ge bra
vård. Ingen vet när någon drabbas av hjärtstillestånd. Kanske är det någon på vår
arbetsplats eller någon annan i vår bekantskapskrets.
-När jag fick reda på insamlingen kändes
det självklart att lämna ett bidrag, uppger
Utdelningsområde:
Föllinge
Rossön
Hammerdal
Dorotea
Hoting
Junsele
Gäddede
Strömsund
Backe
Nästa nummer: December 2007

Omslagsbild: Kerstin Frestadius, Lili-Marie Wassdahl, Kristina Arnesen, Åsa Pettersson,
Astrid Wallberg och Maj Britt Ringvall på SCF Betongelement. Läs sid 3.

Östensson.
I slutet av november ger Visitkort.se ut
ett reklamblad till samtliga företag i Strömsund. Där de uppmanas att ge sitt stöd för
hjärtmassageapparaten som kan rädda liv.
Med maskinens hjälp ökar överlevnadsgraden med 400 procent!
-Jag vill med utskicket uppmuntra andra
företagare att ge ett bidrag åt Lions, säger
Thomas Östensson.
Kontakta Handelsbanken Strömsund för
information om kontonummer dit pengarna sätts in.

Barbro Ericson

Reporter - Foto
affarsnytt@visitkort.se

Thomas Östensson
Ansvarig Utgivare / VD
thomas@visitkort.se

Maria Persson
Grafiker
maria@visitkort.se
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Allt flera kvinnor startar företag och
konjunkturen går på högvarv. Norrland
är en stark tillväxtregion och jämställdheten visar positiva tecken.
I detta nummer av Affärsnytt Norr har vi
lyft fram ett antal framgångsrika kvinnor.
Det är några bland många och de visar
vilken – Power – som finns hos de norrländska kvinnorna. Många kvinnor tänker
nytt och lägger det gamla invanda bakom
sig och det genererar resultat.
-Det är viktigt för en kommuns utveckling att få fler kvinnliga företagare, säger
kommunalrådet i Strömsund Karin Stierna
och fortsätter.
-Min uppfattning är att antalet ökar och
det är väldigt betydelsefullt. Nu kom-

mer också nationella medel att avsättas till
kvinnligt företagande.
Jämställdhet skall inte räknas kvantitativt.
Könsfördelning och kvotering, må så vara,
men kvalitet är givetvis det som räknas.
-Alla måste lära sig tänka jämställt annars
blir vi inte jämställda. Vi har en positiv
utveckling bland kvinnliga företagare och
det är något att glädjas över, framhåller
Stierna.
”Livet är det som händer medan du gör
upp andra planer”
John Lennon
Uppåt värre för kvinnliga företagare uppger kommunalrådet Karin Stierna.

Tjejer ger SCF tyngd
SCF Betongelement i Strömsund stärker
sin position med fler kvinnor på fabriksgolvet. Efterlängtat och mycket positivt
erkänner företagets kvinnliga VD MajBritt Ringvall.
-Att ha blandat kvinnor och män på en
arbetsplats är bra på många sätt. Det blir en
trevlig miljö och inte minst är det psykosocialt positivt, framhåller Ringvall.
Företaget är Strömsunds kommuns största
privata arbetsgivare med 160 anställda.
Den kommunala skatten från företagets
anställda är betydande och motsvarar faktiskt fri skolmat till samtliga barn i kommunen.
-Idagsläget kan vi inte anställa fler. Om
vi växer ytterligare blir det skiftgång och
det anser jag inte kan bli lika effektivt. På
kontoret har vi sex kvinnor varav tre är ritare och 13 jobbar i fabriken. Även om vi
är ett mansdominerat företag ser vi ett ökat
intresse bland kvinnor att börja jobba här.
Vilket jag är glad över, säger Ringvall.
Kvalité föder framgång
På fabriken tillverkas bland annat betongelement till stora byggnader och hyreshus.
-Nu har vi lång leveranstid vilket betyder

att vi har mycket jobb. Vi har två stora hyreshusprojekt i Stockholm. I ena huset blir det
80 lägenheter och i det andra 130 lägenheter.
Dessutom levererar vi element till Holmens
massafabrik i Braviken, berättar Ringvall.
SCF har genom åren gjort sig ett namn
för god kvalité och stor kapacitet. Bolaget
startades 1965 av Karl-Johan Svedberg och
har växt sig allt starkare på marknaden.
Fabriken har byggts ut i omgångar och
idag är fabriksytan 16.000 m2.
Kvinnlig VD
Maj Britt Ringvall är SCFs VD. Hon sitter i företagets styrelse samt i styrelsen för
huvudägaren Attacus Invest.
-Jag tog över rollen som VD efter KarlJohan Svedberg 2001. Dessförinnan hade
jag jobbat som konsult och suttit som styrelseordförande. Inför bolagsstämman
2008 har jag beslutat dra mig tillbaka och
lämnar därmed över VD posten till Stefan
Lindholm. Han jobbar här och är projektledare. Men jag kommer inte att lämna
alla uppdrag i företaget. Jag kommer att
sitta kvar i styrelsen, uppger Maj-Britt
Ringvall.

Maj Britt
Ringvall,
SCFs VD.
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När ett liv slocknar
Ingenting är så säkert här i livet som
döden. Och i slutskedet skall alla få ett
värdigt avslut. Begravningsentreprenör
Kerstin Engkvist Kyrktåsjö är den som
både stöttar anhöriga och arrangerar
begravningar.
-Att dö är ju det naturligaste som finns.
Föds man så dör man. Att äldre och sjuka
får somna in känns naturligt. Men jag kan
aldrig vänja mig vid när ungdomar och
barn dör. Eller någon begår självmord,
berättar Kerstin Engkvist.
Kerstin är född i Kyrktåsjö där hon bor
med sin familj. En plats hon älskar och där
naturen ger henne avkoppling. Det är ett
krävande arbete men också ett arbete som
ger så mycket tillbaka anser Kerstin som
driver begravningsbyrå i Kyrktåsjö, Dorotea och Strömsund.
-Vi är två som arbetar heltid och vi åker
emellan. Jag tog över byns begravningsbyrå 1996 och fem år efter startade jag i
Dorotea. Under de åren arbetade jag ensam. När jag öppnade i Strömsund våren
2005 anställde jag Rolf Andersson från
Värmland, men bosatt i Tåsjö, berättar
Engkvist.
Hos en begravningsentreprenör gäller lika
villkor som hos andra företagare. Ett åtagande där kunden bestämmer.
Tar hand om sorgen
-De flesta anhöriga vill ha all vår hjälp. Vi
sveper och lägger den avlidne i kista. Ordnar begravning där kyrkan är huvudman.
Men den som vill kan välja borglig begravning eller i annan ordning. Vi ordnar
förrättare, musik, blommor och samkväm.
Dessutom samordnar insamling till olika
fonder. I Tåsjö församling har vi fortfar-

Begravningsentreprenör Kerstin Engkvist
ande övervägande jordbegravning men
kremering blir allt vanligare. Så är det till
exempel i Ströms församling, förklarar
Engkvist.
Hon medger att uppgiften kan kännas
tung många gånger. Framförallt när det är
personer hon känner eller unga och barn.
-Här omkring känner man de flesta och
tar till sig av sorgen. Oavsett var vi jobbar så tar vi hand om och ger de anhöriga
allt stöd de behöver. Jag har jour dygnets
alla timmer året om. Vi arbetar i församlingarna Alanäs, Strömsund, Hammerdal och
Gåxsjö. Samt Tåsjö, Risbäck och Dorotea .
Lika inför döden
Kerstin Engkvist är med i SBF, Sveriges
begravningsbyråers förbund. Där 400

Vi köper

tall- och granposter
slutavverkning
och gallring

Redovisning
Bokslut
Deklarationer
Affärsutveckling
0670-135 70
Torsgatan 7 • Strömsund

Tänker Du avverka?

kontakta Höglands virkesköpare – det lönar sig

Lars Karlsson
070-377 97 79

Örnsköldsviks och
Kramfors kommun

Vi bistår också med:
L Skogsvård
L Skogsbruksplaner
L Rådgivning

privatägda begravningsbyråer ingår.
-Vi har krav på fortlöpande utbildning
och varje år besiktigas våra lokaler. Visst
kostar det mig en hel del, men kunden skall
veta att vi är seriösa, framhåller hon.
Det finns faktiskt människor som dör både
ensam och utblottad. De har ingen sparad
slant för begravningskostnaden. Men, inför döden är vi alla lika och alla har rätt till
en värdig begravning.
-Kostnaden ligger från 7.000 kronor och
uppåt. Finns inte pengar hos den avlidne
går sociala in och betalar. Något som ökar,
har vi sett. Men givetvis vill vi få en vacker, ja kanske ännu vackrare begravning,
för den som var ensam och ingenting ägde,
avslutar Kerstin Engkvist.

Svante Lindström
070-655 47 89
Örnsköldsviks
kommun

Martin Timander
070-221 53 53
Sollefteå och
Kramfors kommun

Anders Norberg
070-593 73 69
NY VIRKESKÖPARE
I ÖRNSKÖLDSVIKS
KOMMUN

Leif Engström
070- 666 45 06
NY VIRKESKÖPARE I
SOLLEFTEÅ KOMMUN

Robert Moström
070-410 00 23
Sollefteå och
Kramfors kommun

Steiner Mårtensson
070-592 30 45
Strömsunds kommun
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Jämtlandslärling ger resultat
På Granngården i Strömsund är lärlingar välkomna. Vi vill ge ungdomar en
chans att komma ut i arbetslivet, anser
Marie Eriksson delägare i företaget.
-Vi har fått en jätteduktig kille till oss och
han släpper vi inte. Så säger Marie Eriksson när hon presenterar företagets lärling
Tony Jönsson 20 år.
-Det är tufft att anställa folk men när vi
fått en så duktig lärling som visar intresse,
då törs vi anställa. Något som Thore Martinsson, den andre delägaren, instämmer i.
Tony Jönsson trivs verkligen på jobbet och
ser fram emot en anställning.
Jämtlandslärling som projektet heter, är ett
samarbete mellan Learn for the future AB
och Arbetsförmedlingarna i Strömsund,
Åre och Krokom.
Jeanette Jonsson är ansvarig för norrlandskontoret på Learn for the future AB
och med under lärlingstiden. Hon har en
kontinuerlig uppföljning och utvärdering
tillsammans med lärling och arbetsgivare
utifrån den arbetsplan som mest omfattar
26 veckor.
Ömsesidig nytta
Arbetsgivaren behöver varken betala lön
eller stå för försäkringar eller andra kostnader under lärlingstiden. Det rör sig om
en arbetsmarknadsutbildning. Eftersom
Tony sommarjobbat på Granngården så
var valet enkelt.
-Under sommaren hade jag anställning
här och jobbade på lagret. Men blev arbetslös i höst. Givetvis ville jag tillbaka och då
kollade jag om jag kunde få bli kvar som
lärling. Det ordnade sig och det är jag glad
över. Jag trivs med att ha ett rörligt jobb
och träffa folk. Och så trivs jag så bra med
Marie och Thore, säger en nöjd Tony Jöns-

Fr v Tony Jönsson, Thore Martinsson, Jeanette Jonsson och Marie Eriksson.
son.
Det är lovord från alla håll.
-Nu har vi möjlighet att lära upp Tony
och ge honom den utbildning som krävs
för att jobba här. Vi har alltid varit positiva
till att ta emot ungdomar. Det är viktigt att
ge dem en chans att komma ut i arbetslivet,
framhåller Marie Eriksson.
Learn for the future
Jeanette Jonsson finns med i projektet
Jämtlandslärling hos Learn for the future
med kontor i Strömsund. Hon ser en positiv trend på arbetsmarknaden idag där allt
fler får jobb.
-Tanken är ju att de som kommer ut som
lärling ska få en anställning. I de allra
flesta fall fungerar det väldigt bra. Arbetsmarknadsläget är mera positivt
idag än för några år sedan. Allt flera får
jobb och det är ju vår målsättning, berättar
Jonsson.
Under lärlingstiden har lärlingarna två

Vi hjälper dig hitta rätt i bidragsdjungeln
Har idag ett 10-tal FR2000-projekt
igång i er region
Vi utbildar i HLR
(hjärt-lung-räddning)
enligt de nya riktlinjerna

Vi har lång erfarenhet av
• Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledning
• Affärsutveckling
• Personlig utveckling

För kontakt och mer information ring mig: Jeanette Jonsson
0670-130 50 • 0733-228297 • jeanette@learnforthefuture.se
www.learnforthefuture.se

veckors obligatorisk teoridel.
-Då får de utbildning i Personlig kommunikation. Presentation- och mötesteknik.
Skyldigheter- och rättigheter på arbetsmarknaden. Samt få en helhetssyn på
småföretagande, avslutar Jeanette Jonsson.



 

  

 

Bästa Företagare!
Vi har:
• Torkpapper
för industri
• Tvättmedel
• Gasol
• Oljor

Strömsund Abborrviksvägen
0670-127 96, Öppet vard 7.00-17.00
Sista Lörd varje månad 09.00-13.00
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Ann-Sofie årets företagare
En underbar fjällvy från Borga

Bild: Privat

Cat-ski är den senaste innegrejen
och med bandvagn kan också den
icke skidburne komma ut i fjällvärlden.

Genom sitt företagande och sin
person är hon en inspirationskälla och förebild för andra
företagare. En av Årets företagare i Västerbotten är utsedd.
Ann-Sofie Brantholm Borga
Köket.
Årets Stora Företagardag hölls i år på Hotell Lappland i Lycksele, där tilldelades
Ann-Sofie Brantholm 28 år, priset som
årets företagare. Tack vare stor envishet
och framtidstro har hon vågat satsa och
utvecklat företaget Borga Köket, restaurangen mitt i skidbacken.
Årets Företagare är ett samarbete mellan bland andra ALMI och Entreprenörs
Centrum och landets kommuner. Allt för
att synliggöra duktiga företagare som med
engagemang och gott entreprenörskap bidrar till en god samhällsutveckling.
Ung företagare som satsar
-Det här känns givetvis jätteroligt och

sporrar mig ännu mera. Jag fick köpa fastigheten med servering för drygt ett år sedan
och kände att här finns alla förutsättningar
att lyckas, berättar Ann-Sofie.
Borga Köket ligger verkligen strategiskt
till, beläget vid foten av Borga skidlift. Där
massor av folk rör sig.
-Nu öppnar vi matserveringen i början
av december och håller öppet till i början
av maj. Då har vi högsäsong. Jul och nyår
lockar folk, förra året fick vi tidig vinter
och därmed kom gästerna. Faktiskt lika
mycket som under påsken. Det blev en
väldigt bra säsong, säger hon.
Ann-Sofie framhåller att samarbetet mellan företagarna i Borga är väldigt

bra och att de verkligen hjälps åt för att
lyckas.
Nytt på gång
Verksamheten har nyligen byggts ut med
husvagnscamping, servicehus och så
småningom även vandrarhem. Men den
riktiga höjdaren är Cat-ski där man med
en bandvagn får åka upp till fjällets topp.
Därifrån får man en underbar skidtur.
-Allt för ditt nöjes skull, framhåller AnnSofie Brantholm och tillägger:
-Bandvagnen rymmer 16 personer. På
ett smidigt och häpnadsväckande sätt tar
vi gästerna upp på fjället. Vi har alltid en
utbildad guide med som följer sällskapet
genom hela upplevelsen. Denna aktivitet
är inte bara för skidåkare. Det finns många
som inte kan komma upp på fjället av olika
skäl, men med bandvagn är det möjligt för
de flesta, framhåller hon.
Här i natursköna Borga ordnas det där
lilla extra med sightseeing och fjällturer
i solnedgång. I öster har vi Borgafjäll,
Storjola i väst och i syd ser man Borgahällan. Och efter en fjällnära upplevelse hälsar årets företagare Ann-Sofie Brantholm
välkommen in till Borga Köket med härlig
mat.
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Gammalt blir som nytt
Mary Forsén i Lajksjöberg, en av få som
är utbildad möbeltapetserare. En gammal konst med ursprung i Frankrike.
Byn Lajksjöberg, sju kilometer utanför
Dorotea ligger lite mera än ett stenkast från
Frankrike. Men den ädla konsten möbeltapetserare är densamma vart vi än befinner
oss. Skylten Forséns Möbeltapetsering i
Lajksjöberg för oss till Mary Forsén. Byn
har ungefär hundra bofasta människor och
en uppskattad ICA-butik. I anslutning till
Marys hus ligger hennes verkstad. För
snart fem år sedan sadlade hon om i sin
yrkesroll och omskolade sig till Möbeltapetserare. Hon slutade som utbränd arbetsterapeut och hennes inneboende intresse
för handarbete tog plats i hennes liv.
-Det här blev min räddning och trivs
med det jag gör. Jag startade företaget
för två och ett halvt år sedan efter en utbildning på två år. Jag är tämligen ensam
här omkring inom det här gebitet. Vilket
också har visat sig. Jobb kommer från
Kramfors, Strömsund, Junsele, Dorotea,
Åsele, för att nämna några orter. Det
finns ett stort behov har jag märkt, från

både privatpersoner och företag, uppger
Mary Forsén.
Stil och form
Ett av Marys hantverk, med allra högsta
betyg, ser vi när dörrarna öppnas till en
vacker Camaro från 1969.
- Ägaren till den här bilen ville få en

Uppsydd bilklädsel av Mary Forsén till en
Camaro.

Teamet bakom allt

helt igenom fräsch bil med ny klädsel. Han
valde material och färg och det blev konstläder som passar utmärkt, berättar hon.
Mary klär också om gamla möbler, med
både nytt överdrag och stoppning. Hennes
speciella konst är att laga gamla skinnmöbler. Oftast dyra möbler som ägaren vill
bevara.
Låt mig ta hand om
-Jag är ”läderdoktor” vilket betyder att jag
byter ut delar av klädseln. En lädersoffa
som blivit sliten på vissa partier går alldeles utmärkt att laga. För att få samma
färg på skinnbiten som sys in som i övrigt
så gör jag en infärgning. Oftast har möbeln
bleknat och fått en annan färgton. Det är
då man gör en infärgning för att få enhetlig
färg, förklarar Mary Forsén. Med inriktning på historisk- modernt hantverk med
specialutbildning i läderkunskap.
Hos Mary kan din gammelmorfars
fåtölj få ett ansiktslyft. Få ett nytt båtkapell, renovera skadade dynor till
skotern, båten, husvagnen. Eller välja bland vackra tyger och få gardiner
uppsydda.

Det stundar bråda dagar för festfixarna på ICA
Simonsons i Strömsund. Det är dags för årets julbestyr
där julbord och jultallrik får högsta prioritet.
Med skinka, revbenspjäll, sill och mycket annat gott
levereras ett dukat julbod från ICA Simonsons. För vissa
passar en jultallrik bäst. En service som varar ända till
julafton för privatpersoner och företag.
-Allt fler beställer ett färdiglagat julbord eller jultallrik. Vilka som beställer varierar, allt från människor som
jobbar mycket till långväga hemresta. De flesta julbord
går till företag. Inför jul i fjol levererade vi ungefär 600
jultallrikar och 12 julbord. Minimiantalet för ett julbord är
10 portioner, uppger Birgitta Harlin.

Främre raden: Annelie Rhodin, Birgitta Harlin, Margareta Mårtensson. Mitten: Anna Lena Lindström, Monika Hämberg, Carina Jansson. Bakre raden: Fredrik Lundkvist, Marlene Säll, Rebecca Haglund.
Saknas på bild: Fanny Jonasson, Marie Orrell, Marianne Jonasson.

Snabbt och gott
Folk får allt mindre tid till matlagning. Antingen beror det
på att många jobbar mycket eller så är de inte roade av
matlagning.
-Tiden är nog den stora boven. För något år sedan ägnade
vi 20 minuter att tillreda en middag. Nu är vi nere på 15
minuter. Vi måste acceptera utvecklingen och matcha vår
service därefter, säger Anders Harlin.
Företag, föreningar, arbetslag och gruppboenden är ICA
Simonsons största kunder av julbord.
-Vi får allt fler beställningar från företag och föreningar.
De har egna lokaler och vill ordna något trevligt tillsammans över en bit mat, säger Birgitta och Anders Harlin
ägare av ICA Simonsons.
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Öppettider
Verkstad:
Mån-Fre 07-16
Lunch 12-13

Öppettider
Försäljning:
08-17

NYA BILAR
Höstens mest lysande nyhet är Rallye
3003 Blue från Hella. Ett modernt designat extraljus som ger dig en lång och
jämn ljusbild med bra bredd och upp
till tre gånger längre siktsträcka än
utan extraljus. Hos oss hittar du många
extraljus att välja mellan.

0670-104 19

Järnvägsgatan 20
833 35 STRÖMSUND

Beg. bilar
se vår hemsida
www.bilhuset.se

Roger Allberg Strömsvägen 47 833 21 Strömsund
Tel. 0670-127 50 Fax 0670-101 15
mobil 070-646 00 45 www.bilhuset.se
-SLÄPET
ÅSELE

Allt inom vatten och värme!
Butiksförsäljning • Trumrör • Värmepumpar

En kraftig SVENSK kvalitetsvagn byggd i Norrland.
Till Sveriges lägsta pris!
Hur är det möjligt?

• Inga fraktkostnader
• Inga lagerkostnader
• Inga lokalkostnader
• Inga personalkostnader
• Inga kreditförluster

Kontant betalning eller
finansiering genom Wasakredit.

CENTER

Butiken öppen 7-17
Torsgatan 5 • 0670-120 77

SLÄPVAGNAR & DELAR

SVERKER DANNBORG

SVERKER DANNBORG
ÅSELE 070-238 37 79
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BILLIG VÄRME TILL DITT FÖRETAG!
• KONTOR
• VERKSTAD

• BUTIK
• LAGER

10-GRADERS LUFTVÄRMEPUMP
Med IVT´s 10-graders pump får Du billig grundvärme
i garaget eller förrådet. IVT´s 10-graders pump klarar
vanligt uppvärmning men är speciell på så sätt att
den även klarar att arbeta med inomhustemperatur
ner till 10 grader. Perfekt i lokaler där Du endast behöver grundvärme.

Service av alla märken!

Strömsund
Bengt Lindberg 070-518 50 75
Ingemar Fogelström 073-27 70 389

Frostviken
Mikael - RL Byggfirma AB
0672-105 20

Europas största tillverkare av

SNÖSKOTERBOXAR
• Vakuumformning
• Formsprutning
• Legotillverkning
• Även formsprutning
av gummi

20-års erfarenhet
av plastarbeten
Industricentravägen 9,
833 93 Strömsund
0670-108 80 • 070-395 70 85
Fax 0670-108 95
info@plasthuset.se • www.plasthuset.se

Bokföring Redovisning
Web Tryck Design

070-242 95 20 0670-61 52 20
info@r1ekonomi.se
Besök oss!
Lövbergavägen 8
833 35 Strömsund

VI SERVAR OCH
REPARERAR ALLT!
Tel
Fax
Journr

0670-61 11 69
0670-108 00
070-219 99 39
070-326 72 85

Vagnar i alla storlekar och för alla ändamål
Finansiering: Företagsleasing
Amortering
Kontant

Kontakta

Fredrik Holmberg AB
Föllinge
0645 - 100 20
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Stavagran – rätta virket

Bild: Privat

Eva Stjernström 33 år är en rutinerad
företagare trots sina unga år. I Tyskland
läste hon internationell ekonomi och avlade magisterexamen. Sedan slog hon
rot i Sikås.

Eva Stjernström vid gärsgården tillverkad
av stavagran.

Företaget Stavagran startade Eva Stjernström för sju år sedan tillsammans med
sin man Anders. Här tillverkas slanor och
stolpar från senvuxen gran som exporteras
till vingårdar i Schweiz och fiskodlingar i
Nord Norge. Men stavagran används också
till gångspänger och tältkåtor.
Tidigt i skolåren hade Eva känsla för virke
och förädling vilket styrde hennes utbildning.
-Först pluggade jag i Umeå och därefter
blev det ett och ett halvt år i Tyskland,
varvat med praktisk utbildning. Jag läste
internationell ekonomi och avlade magisterexamen. I början, innan vi körde igång
företaget Stavagran, reste jag runt i Schweiz för att se om det fanns någon marknad
för våra stolpar. Det var första steget och
så började vi exportera stolpar till de stora
vingårdarna. Produkten utvecklades för att
användas för fjälleder och till gärdsgårdar,
som säljs mest. Dessutom går stolpar till
fiskindustrin i Nord Norge. Där används
de till torkställningar, berättar Eva Stjernström.

Femper AB
Förutom ägarskapet i Stavagran AB är Eva
Stjernström delägare i flera andra företag.
Företaget äger Samhallen, ett industrihotell med fem hyresgäster i Hammerdal.
Dessutom är Femper delägare i;
• Lamtech AB Hammerdal, limmade ämnen till trappor
• Stepkit AB Hammerdal, trapprenoveringssatser
• To Be Technology AB Hammerdal, kläder
till skoteråkare och skidåkare
• Ollebacken Energi AB Hammerdal, projektering av vindkraft
• Brattbäcken Energi AB Hoting, projektering av vindkraft
• Mähler International AB Rossön, Edsbyn, Sundebru, utrustning för väghållning
• Bakstra Bröd AB Strömsund, Flata tunnbrödsbageri
• Industrifastigheter i Strömsund AB, uthyrning av industrilokaler
Väl genomtänkt
-Att starta och driva ett företag kräver
en hållbar kalkyl och ett bra affärsprojekt.
Att finna en god finansiering och givetvis
gäller det att vara uthållig, är Eva Stjernströms råd till den som går i tankar att
starta eget.

Ansiktslyft hos Bomiljö
Affären i centrum av Strömsund har
fått ett riktigt ansiktslyft. I den stora
nystylade butiken finns allt inom färg
och tapeter samt kosmetik och hobbyarbeten.
Bomiljös nyrenoverade lokaler invigdes
med extra erbjudanden och uppvaktning.
Helena Åström med personal är nöjd med
upprustningen, klar inför stundande julrusch. I butiken, med stora öppna ytor, finns
ett mycket brett sortiment inom området
färg och tapeter. Ett rikligt utbud av kosmetik och parfymer samt hobbyarbeten.
-Idag har vi väldigt mycket folk. Många har sett vårt öppningserbjudande och
passar tillfället. Andra tittar sig kanske
omkring efter någon passande julklapp.
Det är roligt att se hur folk uppskattar
när man gör någon förändring. Vi har fått
blommor, från både företag och privata,

berättar Helena.
Helena Åström och pappa Rolf Magnusson tog över Bomiljö i Strömsund AB 1991.

Butiken låg till en början på Bredgårdsgatan men flyttades till Storgatan i samband med köpet av Sjödins Färg 1994.

Fr v Linda Åström, Tina Björnerud, Lisbeth Jonsson och Helena Åström.

11

Thomas Ravelli - Vilket lyft
Om du tror att du kan så kan du. Och
visst skall man leva för sitt jobb. Men en
klackspark ska det vara ibland. Vilken
positiv kväll med Thomas Ravelli som
föreläsare.

Ravelli, som 1994 tog oss med på århundradets idrottsögonblick.
Sverige stannade upp
Många minns säkert den spännande match-

Ett gott ledarskap,
goda medarbetare, god
vän och kamrat. Då
gäller att bjuda på sig
själv. Det är betydligt
enklare att leva och
jobba med en positiv
och glad människa.
Än den som ingenting
vågar eller är dyster.
KEMY, Swedbank och
SUAB
arrangerade
Thomas Ravellis Inspirationskväll
på
Folkets Hus i Strömsund med ett hundratal inbjudna inom
företag och kommun.

Men jag hade gått in för, att nu skulle jag
kämpa, berättar Ravelli.
Han gjorde under sin aktiva tid 143
A-landskamper. Har åtta SM-guld och
VM-brons, det är några av hans stora
utmärkelser. Idag är
han en framgångsrik
föreläsare och coach.

Gå vidare
-Varför älta saker och
ting, i tid och otid. Gå
vidare. Vi skall heller
inte låta rädslan styra
oss. Bort med negativa tankar och använd
hjärnan till något vettigare,
uppmanade
Ravelli.
Han om någon har varit öppen för att inse
att förändringar skapar
möjligheter. Och ibland måste man utsätta
sig för press för att nå
KEMY-folket lyfter Thomas Ravelli och hans föreläsning till skyarna.
Bjud till
kickar.
En uppskattad föreläs- Fr v Gustaf Norblad, Eva Arnesen, Monica Hellgren, Ingela Persson, Yvonne
-En positiv självbild
ning som fick mån- Lohela och Urban Olofsson.
är att kunna erkänna
ga att känna igen sig och att tänka till. en på fotbolls-VM 1994 mellan Sverige sig själv. Våga sticka ut och vilja vara
Bli kreativ genom att skapa en positiv och Rumänien. Ställningen stod lika 2-2 bäst. Och att viljan ibland måste vara
självbild. Om du tror att du kan så kan du. och det var dags för straffspark. Genom starkare än talangen. Passa på och njut av
Om du tror att du inte kan, så får du rätt. hans räddning blev han en ikon inom fot- framgångarna. Ta emot beröm och Lev
Bekymra dig inte över gamla bekymmer, bollen. Han tog Sverige till seger.
NU, uppmanar Thomas Ravelli.
det kommer snart nya. Njut av framgån-Innan VM -94 var jag rejält nedskrivgarna och se förändringar som något en. Till och med min tvillingbror Andreas
positivt. Goda ord på vägen av Thomas tyckte att jag skulle sluta med fotboll.

•
•
•
•

TAKPLÅT
SKORSTENAR
VENTILATION
MONTERING

Vattudalens Bygg AB
Strömsund

•
•
•
•
Tel 0672-105 90 Fax 0672-103 09
Mobil 070-344 81 06
www.holgerssonsplatab.se

Nybyggnad
Om- och tillbyggnad
Renoveringar
Vattenskador
0670-137 04

Borga Köket
•Servering
•Husvagnscamping
•Catski
•Vandrarhem 2008

0942-420 50 www.borgakoket.se
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Skicka era julklappar med oss!

FJÄRRVÄRME, NÅGOT FÖR DIG?
Fjärrvärme luktar inte, låter inte och behöver i stort sett ingen tillsyn. Det är
bekymmersfritt och tryggt att vara fjärrvärmekund, eftersom tekniken är okomplicerad och driftsäkerheten mycket hög.
Fjärrvärmecentralen ersätter panna, oljetank och varmvattenberedare, vilket
frigör utrymme som kan användas till andra ändamål.
Om Ni vill veta mera ta kontakt med Claes Wiberg
0670-169 74 alt. 070-315 20 06
eller claes.wiberg@stromsund.se

Strömsund

Tel:0670-103 73
Järnvägsgatan
www.bussgods.se

Högt flygande planer

Vi har alla tjänster som hjälper
ditt företag att växa.
Kontakta oss för
finansieringsförslag.

www.handelsbanken.se/stromsund
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SKORTENSRENOVERINGAR
OCH NYA SKORSTENAR
Certifierad och godkänd skorstensreparatör

Försäljning
av kaminer

Omstoppning, omklädsel av möbler.
Omklädsel, renovering av läder i
möbler och bilar. Sömnad gardiner,
dynor, båtkapell, skoterkapell och
bilinredningar mm.

Lajksjöberg - Dorotea
0942-311 31 • 070-393 41 63 • www.forsens.se
Traditioner som borrare sedan 1930

Certifierade och typgodkända
VATTENBRUNNAR och ENERGIBORRNING

Medlem i
Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

Tel. 0642-31 11 30
Stefan Eriksson 070-246 78 99
Urban Eriksson 070-346 09 37
Ove Mohlin
070-629 26 46
www.brunnsborrarna.nu
Hökbäck 436 • 830 30 Lit

NYA VOLVO V70

VÄLDIGT VI

Köper bohag och
auktionsgods och
anordnar auktioner och
maskinauktioner året runt.

2.495:-/mån

Volvo Billeasing, 36 månader, första förhöjd hyra
75.000:-, 95.000:- restvärde exkl. moms. Förmånsvärde 2.140:-//netto/månad vid 55% marginalskatt.

070-688 39 32
Ramselevägen 17, Strömsund
certifierad medlem i Sero
och Skorstenshantverkarna

Vi har hela konceptet
med servering.
Boka 2008 års
auktioner i god tid.
Vi utför värderingar!
Ring Gunnar Glantz!
0644-101 75
070-325 97 01

Vi har kommit till Strömsund
för att stanna. Vad är din plan?
Från den 1/11 blev det enklare för alla i Strömsund att byta bostad. Då slog vi nämligen upp
dörrarna till vårt nya kontor i Swedbanks
lokaler på Storgatan 5! Vi syns eller hörs!
Vi på Swedbank förstärker vårt vinnande lag
och hälsar Lisa Persson från Fastighetsbyrån
välkommen till oss.

Upptäck Sveriges absolut hetaste bilnyhet - helt nya
Volvo V70. Fylld med vad vi kallar VI-teknologi, en
blandning av sunt förnuft och högteknologi, med syfte
att alla i bilen ska ha kul på resan, må riktigt bra och
känna sig trygga. Välkommen på en provtur.

Nya Volvo V70 2,4D från

Toressons Plåtslageri

Swedbank
Strömsund/Hammerdal/Gäddede

Lisa Persson
Mäklare

Fastighetsbyrån
Vi gör det enklare att byta bostad

www.bilbolaget.com

Strömsund 0670-29 10 49

Fastighetsbyrån i Strömsund | Storgatan 5 | Tel 0670-104 05
stromsund@fastighetsbyran.se | fastighetsbyran.se/stromsund
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Transportstöd
gynnar norrland

Jämtlandsvärme eldar på
efterfrågan hos privata
husägare större än någonsin. Torbjörn Andersson är
VD för Jämtlandsvärme
AB och han berättar.
-Den största anledningen
till det ökade intresset
för fjärrvärme är givetvis att priserna på energi
har fördubblats på bara
några år. Efter Vallgatan
i Strömsund lägger vi just
nu fjärrvärme till ett 30tal privatägda hus. Totalt
under året lägger vi ungefär 2.000 meter kulvert i
Strömsund.
I Hoting och Hammerdal
rör det sig om ett tiotal
nya kunder.

I slutet av oktober kom EUs beslut
om transportstöd. Ett ekonomiskt
avgörande beslut för inlandsföretagen i
de fyra nordligaste länen.
I nummer fyra av Affärsnytt Norr skrev vi
om ett regeringsförslag som skulle godkännas av EU. Beslut har nu fattats vilket
visar på fortsatt transportstöd för företag i
de fyra norrlandslänen. Transportstödet innebär att företag med långa in- och uttransporter även fortsättningsvis kan hävda sig i
konkurrensen ute på marknaden.
Stödberättigade företag inom kommunerna Dorotea, Junsele och Strömsund får ett
transportbidrag på 30 procent. Att jämföras
med exempelvis Bräcke och Krokom som
får 20 procent. Medan Arjeplog och Jokkmokk kommuner ges 45 procent.
Enligt ett uttalande av näringsminister
Maud Olofsson c, kan nog de norrländska
företagen andas ut beträffande transportstödet. Och hon tillägger, att syftet har varit
att skapa ett rättvisare system där företag
med störst avstånd till marknaden får mer
stöd för att hävda sig i konkurrensen.
Lägsta gränserna för stödet slopas, 100
kg samt lägsta utbetalningsbelopp 25.000
kronor. Vilket innebär att flera, framför allt
mindre företag, kan erhålla transportstöd.
I och med beslutet, kommer transportbidragen att betalas ut retroaktivt från första
januari i år.
Den nya förordningen gäller perioden
2007 t o m 2013 varefter det blir en ny
översyn.
Läs mer på www.nutec.se

Innestället för
affärsträffar i en trivsam
miljö och för att få lite
näring till livs
Mån-Fre
Lördag

09.00-15.00
11.00-15.00

Kvällsöppet:
Mån & Ons 18.30-21.00
0670-123 10
Storgatan 15 Strömsund

Många fördelar
Både pengar och miljön
VD Torbjörn Andersson och marknadsansvarig Claes Wistyr valet av fjärrvärme
berg vid Jämtlandsvärme.
och har därmed flera
Det gäller att se om sitt hus. I takt med fördelar än andra energislag.
stigande el- och oljepriser går folk över -Det rör sig om en relativt låg investeringtill fjärrvärme. Merparten av den loka- skostnad som ger mycket liten påverkan
la industrin är ansluten men nu är det på miljön. Ett energipris som även i framhusägare som hakar på.
tiden skall kunna vara konkurrenskraftigt
med alternativen, säger Andersson.
Jämtlandsvärme AB levererar fjärrvärme Jämtlandsvärme AB ägs av Strömsunds
inom samhällena Hoting, Strömsund, Ham- kommun och drivs i egen regi. Bolaget
merdal, Rossön och Backe. Företaget erb- har fem heltidsanställda. Ungefär 91 % av
juder en nära, trygg och långsiktig värme- uppvärmningen kommer från biobränsle,
lösning som därtill är väl miljöanpassad. bark och torrflis. Merparten av den olja
Samt en lösning som genererar en god to- som förbrukas är vegetabilisk (fiskolja).
talekonomi. Några av de större kunderna -Vi levererar ungefär 45 000 000 kWh och
är SCF Betongelement, Granngården, 60 % är till kommunens och bostadsboBussgaraget, Strömsunds kommun och lagets fastigheter, uppger Torbjörn AnderStrömsunds Hyresbostäder. Men nu är sson.

Virke kopes i
senvuxen gran
0644-201 08
Anders Stjernström anders@stavagran.com
Eva Stjernström
eva@stavagran.com
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I Jorm lurar storfisken
I de lugnaste vattnen går
dom största fiskarna. Ett
ordspråk med övertygelse som glatt många gäster
hos Jormvattnets fiskecamp.
Det är eftermiddag i augusti. Sjön Jormvattnet ligger
spegelblank och utmanande för den som söker fiskelycka. Det är långdrag och
fluga som gäller och väntan
blir inte lång för det första
rycket. Linan spänns till
bristningsgränsen och fiskespöet står som en båge. Det kan vara ett
bottennapp, men kanske är det storfisken
man drömt om.
Bengt Blom och Yngve Olsson från byn
Jorm har arrenderat Jormvattnets Fiskecamp sedan februari 1997. Verksamheten
har för varje år utökats och nu står både
konferens- och samlingslokal färdig. En
plats dit gästerna ständigt återkommer.
Antingen för att fiska eller jaga småvilt.
Eller bara koppla av i en avstressande
fjällmiljö.
Sugen på ett riktigt fiske
Yngve Olsson berättar bland annat om
drömfisket de utlovar och som går att läsa
på deras hemsida.
-”Är du sugen på ett riktigt rödingfiske
i nordligaste Jämtland. Då är Jormvattnet
något för dig”.
Det kristallklara vattnet i sjöarna inom
Frostviken är perfekt för både öring och
röding. Tillväxten är god och många fina
fiskar har dragits upp.
-Samtliga större fiskar vägs och förs in i
fiskebörsen. Vi har fångat öringar på både
4,2 kilo och 6,1 kilo och rödingar runt 2
kilo. Fisket är naturligtvis det primära och
mycket har vi att tacka fiskevårdsområdet
för som bedriver ett aktivt fiskevårdsarbete. Det var dom som drog igång Fiskecampen 1990 och dom arrenderar vi av,
berättar Yngve.
Fiske erbjuds också vid Blåsjöälvens utlopp och i ett antal skogs- och fjälltjärnar.
Och det finns en särskild tjärn för barn och
rörelsehindrade.

Lucas visar stolt upp en fin öring.
Många minnen
I gästdagboken på nätet hittar vi nöjda
gäster. En man som besökte Jormvattnet
första gången sommaren 1971, skriver:
-”Ett minne för livet. Jag var vid den tiden
11 år. Jag är uppväxt vid en älv i Hälsingland så jag var van att få fin fisk. Men Jorm
tog priset. Vad jag vill säga är att aldrig i
mitt liv har jag fått så många och så fina
rödingar som i Jorm”.
En annan av många hälsningar kommer
från ett par i Norge, som tackar för en underbar julhelg.
Campingen har med åren utökats rejält.
Husvagnsuppställningen har byggts ut och
har plats för 20 husvagnar. Ett paradis för
många gäster som återkommer när andan
faller på.
-Vi har byggt moderna konferenslokaler,
samlingsrum och kök och möjlighet till
helpension. Vi har dessutom alkoholtillstånd och kan servera både öl, vin och sprit
till slutna sällskap, berättar Yngve Olsson.
Även om fisket är det primära så är 90 mil
välpreparerade skoterleder också ett dragplåster. Och om hösten är ripjakt i fokus
för många.

Bild: Privat

Franks fiskelycka, en röding av de större.

Du vet väl att du kan binda ditt
pelletspris i två år med ett s.k.
FASTPRISAVTAL
Hör av dig så får du veta mer
Hos oss kan du köpa 6 mm pellets på småsäck och storsäck,
samt 8 mm pellets på storsäck
Vi säljer också “värmelogs” i
förpackningar om 10 kg.
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Låt oss fixa julmaten och du får mera
tid över till andra julbestyr!
Jultallrik liten 60:- / st
inkl bröd & dryck

Jultallrik stor 95:- / st

inkl bröd exkl dryck

Jultallrikar beställes minst 2 dagar innan.

Julbord 149:- per person
minst 10 personer inkl bröd, exkl dryck
Beställ minst 4 dagar innan
Levereras för avhämtning tom 24/12

Ring Birgittta på 0670-17172 för detaljer

Priserna gäller tom måndag 24/12. Reservation för slutförsäljning

Det Händer På
Hotel Nordica !!
Julbordsdans!

Med Micke Ahlgrens orkester
Fredag 14 dec och lördag 15 dec
Julborden fullbokade! Dansentré från 22.00
Välkommen till en toppen danskväll!

Årets hemvändar fest!

INVIGNING
BORGA SPA!
Julfest i Lapplands
bästa restaurang
Boende i dubbelrum,
frukost, 4-rättersjulmeny.
(Gäller 6/12-21/12)
Fri entré BORGA SPA
995:-/p/dygn

Juldagen förköp på hotelnordica för säker plats.

Missa inte After worksuccén för
hela familjen på fredagar
Tel: 0670-61 10 00 www.hotelnordica.se

0942-421 00
www.borgafjallen.com
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Stort traditionellt julbord
2/12 1:a advent Kl. 13.00, 15.00,17.00
9/12 2:a advent Kl. 13.00, 15.00,17.00
16/12 3:e advent Kl. 13.00, 15.00,17.00

8/12 Lördag Kl. 13.00, 18.00
13/12 Torsdag Kl. 18.00 Lucia besöker oss
15/12 Lördag Kl. 13.00, 18.00

Julbord vuxna 295:- inkl. glögg
Julbord barn 15:-

Jultallrik
145:Jultallrik m småvarmt 195:-

Nyårsmiddag - 3 rätters middag för avhämtning 275:Beställ gärna bord!
Övriga tider på beställning alla dagar och kvällar fr.o.m. 1/12

Varmt välkomna
önskar Claes och Sebastian med personal
0671-104 55 • Storgatan 13 • 830 80 Hoting
- väg 339 - mellan Föllinge & Strömsund

-

Mellan 26 nov - 23 dec kan Ni BOKA

JULBORD minst 15 pers
250

Vildmarkshotellet
i Ansättsfjällen

a

KR INKL KAFFE

&

JULGODIS

Jultallrik + småvarmt, 6-20 pers
200

KR INKL KAFFE

&

KAKA

Vi tar också emot:
Konferenser, Möten, Fester, Middagar m.m.
Beställning av:

Smörgåstårtor, Bärtårtor och Smörgåsar
( allt på hembakt bröd )

Konferens eller firmafest i
naturskön fjällmiljö.
Kom med önskemål så
fixar vi en trevlig vistelse
med god mat.

Välkommen till
dagens lunch!

Turiststugan
LAXVIKEN
Tel: 0645-210 48, 070-202 58 15

info@laxviken.se www.laxviken.se

Kvällsöppet Torsdag till kl 20.00
Fredag till kl 22.00
Lördag till kl 22.00

À la carte
Fullständiga rättigheter
Storgatan 18, Strömsund • Tel. 0670-61 42 60

Välkommen hälsar
Torbjörn och Kerstin
Gårdsbutik Gårdsslakteri Legoslakt

Ring för bokning:
0645-330 90
www.rorvattnet.se

Boka jämtländskt höstlamm 1/1, 1/2
Boka 1/1, 1/2, 1/4 gris
Jompa Wolgers
0670-330 88 • 070-311 41 80
Fax 0670-330 89

Bokningsbart 18/11 - 18/12
Passa på att boka in
vår familjära nyårsafton!
0645-420 35 • 070-640 03 37
www.akersjon.com
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Linda Isacsson och Sven Ove Norqvist, säljare på Ivars Bil, pratar gemensamma äventyrsupplevelser på Madeira.

Linda Isacssons äventyr och paltkoma
Att komma hem till Vilhelmina och få äta palt, det är toppen. Och därefter blir det
paltkoma, erkänner TV-kändisen Linda Isacsson som kom till Ivars Bil i Hoting
och berättade om äventyrligt fiske och annat hårresande.

bota. Jag tänkte, skall jag verkligen dö här.
Folk hade ju tidigare dött av liknande bett.
Men det gick bra, berättar hon.
Men Linda har även lyckats i fiske. På
Madeira fångade hon en Blue Marlie
på mäktiga 460 kg. Något som Sven
Ove Norqvist på Ivars Bil “misslyckats“ med. Under hans fiskeresa i samma vatten högg en fisk, linan gick av
och storfisken försvann.

Ivars Bil hade bjudit till en härlig
trivselkväll i firmans salonger där
Linda Isacsson berättade om spänning och äventyr. Hur man ibland
måste våga utmana sig själv för att
få uppleva det optimala. Att få känna
den verkliga adrenalinkicken. FöruKund hos Ivars Bil
tom alla hennes utmanande ävenJa man kan fråga sig, vad är ett
tyrsresor är hon programledare för
äventyr? Varför och hur vill vi updet populära programmet ”Bonde
pleva ett äventyr? Befogad och obesöker fru”. Hon kommer från Vilfogad rädsla, hur hanterar man den?
helmina i Västerbotten och slog ig-Man måste kanske utmana sig
enom på TV4 som väldigt ung.
själv ibland för att få vara med
-Efter journalistutbildningen sökte
Linda Isacsson omges av Niclas och Jörgen Erics- om den riktigt kännbara upplevjag ett radiojobb i Stockholm men
son.
elsen. Att hitta något nytt som gör
kom direkt till TV4 där jag jobbat
att man utvecklas, avslutar hon.
i 10 år. Jag plockades in på programmet fisk, då var det riktigt kritiskt.
-Jag blev huggen i handen och fick ett
Det var en upplevelse i sig att höra Linda
”När och fjärran” där äventyr och utmaningar avlöst varandra under sex års tid. djupt sår av en dödsfisk. Vi var tre dars båt- Isacsson delge sina äventyr. Att hon kom
Visst har jag varit dumdristig ibland och resa från närmaste telefon och någon läkare till Ivars Bil var ingen ny företeelse.
-Nä, hon köper ju sina bilar här, förklarar
utmanat ödet. Men jag ångrar ingenting, fanns inte att tillgå. En medicinkvinna
uppger Linda Isacsson som för några da- hjälpte mig, hon hällde något som liknande Sven Ove Norqvist.
bensin i såret. Sedan slog hon med en pinne
gar kopplar av hos familjen i Vilhelmina.
-Jag blir extra glad att få komma till över handen och därefter spottade hon tre
Norrland. Och här får jag äta palt, något gånger i såret. Allt enligt deras sätt att
som jag annars letar efter. Därefter blir det
paltkoma, berättar hon och skrattar.
”Paltkoma” betyder att man efter en kraftig
måltid blir väldigt trött och slö.
Långt från hjälp
Under kvällen på Ivars Bil berättade Linda
och visade bilder från strapatsrika äventyrsresor. Skildringar som gav åhörarna
rysningar efter ryggraden.
-Under mina resor har jag mött många
olika människor och olika kulturer. Jag har
rika minnen, oavsett om det varit möten
med bushfolket i Amazonas eller tigrar
i Indien, gorillor i Uganda, giftspindlar
eller ormar, berättar hon.
Men när Linda gjorde sig illa på en giftig
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Från projekt
till företagare
Liv Fabricius och René Schiller Strömsund sätter sina planer i verket. I januari
nästa år drar de igång ett bemanningsföretag, EQ kompetens.
Företagsidén EQ kompetens började ta
form för två år sedan för jobbarkompisarna
på Mångfaldshuset i Strömsund, Liv Fabricius och René Schiller. I deras arbete bland
invandrare och flyktingar såg de resurser
som de ville ta till vara.
-Tanken har funnits sedan 2005. Då började vi skissa på EQ kompetens och under ett år kunde vi driva verksamheten i
projektform. Nu känner vi oss mogna och
drar igång på allvar. Syftet med vårt företag är att ge alla möjlighet att erbjuda sina
kompetenser på arbetsmarknaden. Vi blir
en form av arbetsgivare för dom som vill
driva sina idéer till något konkret, berättar
Liv Fabricius.
Nya spelregler
På Mångfaldshuset finns många flyktingar och invandrare med företagarbakgrund och som gärna vill starta upp
något nytt i Sverige. Men de har svårt
att veta i vilken ände de skall börja.
-De var företagare i sitt hemland och många vill komma igång igen här i Sverige.
Men de vet till exempel inte hur den svenska byråkratin fungerar. Ett välkänt problem även för många svenskar. Det går inte
att testa sig fram utan det gäller att ta reda
på spelreglerna. Här är vi till hjälp och det
finns dom som redan kontaktat oss, säger
René Schiller.
Han kommer från Tyskland och driver redan ett eget företag och därigenom har de
redan kunnat starta upp lite försiktigt.
-Vi kommer att finnas till hands för
alla som vill testa sin affärsidé genom
EQ Kompetens. Som ett alternativ till att
starta eget så att säga och det finns ingen
speciell inriktning. Målsättningen är att ta
till vara den kompetens som finns och den
är spretig. Genom Mångfaldsfestivalen har
vi kommit i kontakt med både föreläsare
och artister som behöver den här hjälpen. Nu sprider vi företagskonceptet vidare i Sverige och framförallt börjar vi i
vårat eget nätverk, berättar Liv Fabricius.

René Schiller och Liv Fabricius vill jobba fram företagsandan hos folk.
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Förbättra likviditeten med
våra företagstjänster!

Fakturaköp
• Kapital frigörs snabbt och
likviditeten förbättras.
Betalt inom 24 timmar.
•
följer försäljningen
• Dina fordringar prioriteras
och din administration förenklas.
Kontakta oss redan idag!
Nicholas Hepburn
Tfn: 08-21 99 14 • E-post: nicholas.hepburn@resurs.se

www.resurs.se
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Viewserve tar världen med GPS

Anders Lövbrand, grundaren av företaget.
Det konkurrenskraftiga företaget med
säte i Dorotea och Stockholm växer snart ur kostymen. Senaste framgången
var en stor upphandling i konkurrens
med bl a WM-data och Teliasonera.
Viewserve bildades 2005 men drog igång
på fullt allvar för ett år sedan. Tack vare en
genialisk uppfinning av ett webbaserat positioneringssystem, ligger marknaden inför
deras fötter. Ett framgångsrikt företag med
12 anställda. Fem personer i Dorotea samt
sju i Stockholm. Därtill några säljare. Men
nu är det högaktuellt med nyanställningar.
Platschef Annika Nilsson berättar.

-Våra kunder är i första hand entreprenörer som Skanska, NCC och Peab samt ett
antal kommuner. De använder GPS-tjänsten för att öka fordonseffektiviteten och
nyttjandegraden samt för att kvalitetssäkra
utförda arbeten. Utomlands är det främst
alpina orter i Frankrike, Österrike, Schweiz samt Tyskland. Just för att underlätta
arbetet i pister och andra snöanläggningar,
förklarar Nilsson.
Stort på gång
De största kunderna är vägentreprenörer,
kommuner och fastighetsbolag. Affären
med Vägverket Produktion var givetvis
den största framgången hittills med ett potentiellt ordervärde på drygt 30 miljoner
kronor.
-All data och hela produktionen är centraliserad till Viewserve. Ett program som
levereras som en tjänst, berättar Annika
Nilsson och tillägger.
-Vi expanderar och mycket beror på att
vår produkt är väldigt användarvänlig. Vi

är lyhörda för våra kunders önskemål och
vi känner inga begränsningar.
Världen väntar
Företagets huvudkontor ligger i Dorotea
med ett utvecklingskontor i Stockholm.
Dessutom finns ett antal säljare på de större
europeiska skidorterna och ett nationellt
och globalt team av programmerare under
ledning av VD Anders Lövbrand.
Det här blev verkligen något stort. Är det
dags för fler arbetstillfällen i Dorotea?
-Ja visst. Vi expanderar och kommer att
behöva nyanställa personal, långsiktigt
kanske 10-12 personer både inom kundsupport och utveckling av tjänsten, berättar Nilsson.

