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Med små medel kan man hjälpa!
I detta nummer av tidningen ska jag ta upp några exempel när det finns medkänsla för att hjälpa utsatta personer på ett eller annat sätt. Frivillig hjälp till
utsatta bärplockare. Insamling till olika fonder och stiftelser. Göra något extra
roligt för barn med funktionshinder. Mycket går att göra om man har ett varmt
hjärta.
Bassestiftelsen. För 20 år sedan drabbades den lilla gossen ”Basse” av cancer. När han var

fem år somnade han in och därefter startade mamma, Tina Henriksson från Strömsund,
Bassestiftelsen. Med åren har stiftelsen fått in stora summor pengar från företag och privata.
Pengar som bland annat använts för att ge barnavdelningen på Östersunds sjukhus en ombonad och trevlig miljö.

Tuffingen Josefina Lif från Hoting Är en tjej som drabbades av cancer i tidiga barnaår.

Hon är en riktig kämpe och inget verkar vara omöjligt. Genom fonder och stiftelser har hon
tillsammans med andra barn fått vara med på många upplevelser och äventyr. Josefina har
varit med på ”Min stora dag” i Stockholm och varit i Paris på Disney World.
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när man börjar undra vart har pengarna tagit vägen som bärplockarna bevisligen tjänat in.
Hur kan man ha hjärta att låta 60 utfattiga individer från Rumänien hamna i en så stor
ekonomisk knipa att de inte ens tar sig hem. Som jag tidigare uttryckt mig; var finns medmänskligheten? Den ser ut att försvinna för vissa när det gäller pengar! I tidningen finner du
utförligare reportage.
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Lärorik
praktik!

Aron Haglund och pappa Roger

På Vilhelmina gymnasium går Aron
Haglund tredje och sista året på Eloch energilinjen vid gymnasiet. Han
är 18 år och har lagt en bra grund för
ett framtida jobb utomlands.
Vi ger en kort presentation av Aron Haglund. Han har sitt ursprung i Ulriksfors där
hans pappa Roger kommer ifrån och farfar
Rudolf bor. I somras möttes vi på Flykälenveckan och jag ville veta vad Aron sysslar
med, hade hört att han varit på en spännande praktik i Holland.
-Jag går på gymnasiet i Vilhelmina och
på skolan har vi utbyte av studenter med
Holland. I våras åkte jag tillsammans med
fyra andra elever härifrån till Holland för
att praktisera fem veckor. Jag var på en av de
största industrierna som tillverkar delar till
stora fartyg. Jag jobbade med CNC-styrda
maskiner, från ritningar till att programmera
och svarva. Vi fem bodde tillsammans i en
lägenhet och varje dag fick jag cykla åtta
kilometer och därefter åka bil några mil för
att komma till jobbet. De här veckorna gav
mig stor erfarenhet och jag blev lovad jobb
efter att jag gått ut skolan, berättar Aron
med rötter i Ulriksfors. 
Text och Foto: Barbro Ericson

Varje krona gör skillnad

Affärsnytt Norr tar initiativet till en
insamling för barn med funktionsnedsättning tillsammans med samarbetspartners och skänker pengar till
Bassestiftelsen. Stiftelsen grundades
av Tina Henriksson och Hans Olofsson 1995 efter att deras son drabbats
av cancer. En sjukdom som tog hans
liv, men vars minne lever kvar genom
stiftelsen och dess eldsjälar.

Vi möter upp Tina Henriksson och
Anitha Näslund, vid entrén till sjukhuset
i Östersund. De tar oss sedan med upp på
barnavdelningen där de visar oss runt. Redan innanför dörren ser man spår av Bassestiftelsen och atmosfären känns som en varm
kram när man behöver den som mest.
Väggarna är pyntade med bland annat roliga pussel, titthus, lyktor och roliga lampor.
Man skulle kunna tro att man klivit in på en
förskola. Och det är precis den känslan stiftelsen strävat efter.
Vi följer med in på lekterapin där det
finns runda små bord och små stolar. Här
finns färgpennor, snickarbänk och en massa
pyssel. Strax innanför finns ett rum med en
liten patient i form av en docka i en snickrad
sjukhussäng. Här leker man doktor. Det är
mycket populärt säger Anitha som nu gått i
pension från sin tjänst som barnsköterska på
avdelningen.

Fr.v Cathrine Ericson, Anitha Näslund och Tina Henriksson.
sig om kroppen och hur man undersöker
den med olika apparater. Det blir också
lite lättare att relatera till om man får leka
doktor och låtsas ta hand om en patient.
Dockan kan behöva undersökas, få en spruta
eller ett plåster ibland också.
I slutet av studiebesöket hamnar vi på en
altan med vy över en bit av stans hustak.
Altanen har också bekostats av pengar som
skänkts.
-Här ute har vi haft besök av Ice breakers
med Peter Forsberg i spetsen. De kom för
att hälsa på hela avdelningen, säger Tina.
300.000-500 000 kronor, ända upp till
en miljon sätts årligen in på Basses konto.
Det är inte enbart leksaker och möbler till
sjukhuset som pengarna spenderas på. Bland
annat bjuds föräldrarna på kvällsfika och
frukost.

I lekrummet där dockan finns har man
även köpt in en miniatyr av en magnetröntgen för att efterlikna ett riktigt undersökningsrum, allt för att barnen ska få lära

det var sant. Andra gången tog vi emot 150
000 kronor som ett äldre par bestämt sig för
att skänka till välgörenhet och lyckligtvis var
det Bassestiftelsen de bestämde sig för.

Anitha berättar om två tillfällen då stora
donationer gjorts till stiftelsen.
-Vi fick 100 000 kronor insatt på vårt
konto från en okänd givare. Det var så
många nollor på skärmen så jag trodde inte

Lek är bra terapi och gör att man glömmer bort att vara sjuk för en stund. Undersökningsrummen pryds av nallar och dockor
för att distrahera lite vid provtagning. Efteråt får man en liten stickpresent. En pryl
man får välja ur en låda för att man varit
duktig. All personal på avdelningen bär färgglada rockar för att pigga upp patienten lite
vid bemötandet.

Lillemor Skoglund Näsström, Jenny
Viklund, Cathrine Ericson och Jessica Lindholm rikta ett stort tack.

Utan Bassestiftelsen skulle detta inte vara
möjligt. Att människor skänker pengar har
större effekt än man kan ana. Tänk att få se
en liten sjukling le trots smärta och elände.
Affärsnytt Norr avslutar besöket med att
lämna över en check med delar av den summa vi fick in från den insamling som gjordes
sommaren 2013 på 21.557 kronor och
10 öre. En insamling som startade med
auktion, loppis och Café i Skidstugan i
Strömsund. Totalsumman blev då strax över
40,00 kronor, tack vare godhjärtade människor, både företagare och privatpersoner som
gjorde detta möjligt. Till dessa vill vi från
auktionsgruppen med

De övriga pengarna användes under 2013
till Cirkusbesök på Hembygdsgården och
ett läger i Hoting med övernattning. Här
fanns alla möjliga aktiviteter. Trollerishow,
lunch, pyssel, besök på bondgård, cruising
med Mosquitos raggarbilar, fiske, fyrhjuling, presentutdelning, galamiddag, bio och
lägereld med grillad korv för att nämna
några. Barnen med föräldrar anlände med
inlandsbanan lördag 17 augusti, övernattade
på Hoting camping och åkte hem söndag
18 augusti med buss. Vi i auktionsgruppen
som anordnade detta kände att det var ett
härligt dygn med underbara ungar och deras
familjer, men vi vill nå ut till fler barn och
det är därför som ungefär halva summan av
den totala intäkten lämnas över till Bassestiftelsen. Vi vill att så många barn som
möjligt ska få göra något kul och glömma
skada eller sjukdom för en stund, därför är
Bassestiftelsen bästa länken och vi har fullt
förtroende för att de förvaltar pengarna väl.
Bassestiftelsen Plusgiro 90 10 36 - 4
Hemsida: www.bassestiftelsen.se
Text och Foto: Cathrine Ericson

Drogläget i
kommunen

Alexandra och Hanna

Risker att ungdomar börjar använda
droger eskalerar med åren. Droger
finns att tillgå på nätet men även på
små orter. En föreläsning tillägnad
tonårsföräldrar hölls på Hjalmar
Strömerskolans Aula i början av oktober av två från polisens ungdomsgrupp.
Det är oerhört viktigt att föräldrar får
information om hur ens barn kan förändras
över en kort tid om det vill sig illa och börjar med droger. De får andra vanor, andra
kompisar, stort behov av pengar eller att
pengar kommer in. Barnet får personlighetsförändringar, något som går att utläsa om
man är informerad. Drogläget i Jämtland
och Strömsund är inte bra. Droger med
varierande namn och styrka florerar i allt för
hög grad och inte allt för sällen leder användningen till döden. Ungdomar prövar nya
saker och ingen vet vart gränsen går för den
dödliga dosen.
Den förälder som upptäcker någon av
dessa förändringar hos sitt barn och är orolig kan vända sig till Polisen, kommunens
drogsamordnare eller föräldraföreningen
mot narkotika (FMN) för att tala ut om
sina misstankar. Där får man stöttning och
vägledning. 

Text: Barbro Ericson Foto: Cathrine Ericson

Endast fantasin sätter gränser
Styla tex din skoter, bil eller släpvagn med
en egen personlig stil. WRD gör verklighet
av dina idéer.
-Fler och fler vill ha ett personligt stuk
på sitt fordon och nu väntar mer jobb i och
med att skotersäsongen drar igång, säger
Fredrik.
-Jag jobbar 50% som bonde i Bredkälen
och min arbetsdag startar redan 05.00
på morgonen, resten av tiden hjälper jag
Fredrik med design och Layout, säger Sandra. 
Text och Foto: Cathrine Ericson

WRD, wrapping reklam design AB
öppnade sin verksamhet i Strömsund
i januari 2014. Företagets grundare
är Fredrik Ottosson och flickvännen
Sandra Näsström står för layout. Här
får kreativiteten fritt spelrum. Det
mesta går att fräscha upp, förutom
fordonsdekor kan man även snygga
till köksluckor och vitvaror med folie.
Endast fantasin sätter gränser.

Driftingföraren Dennis Wikberg tyckte
att hans vita Toyota Supra behövde piggas upp med lite snygg wrapping. Flertalet
sponsorer finns med på bilen med sina
loggor. Det här är ett av uppdragen WRD
utfört. Företaget sysslar annars i huvudsak
med banderoller, dekaler, affischer, helbilsfolieringar , och storformatsprints.
-Vi säljer även mycket släpvagnar av märket Tiki och Variant, prisvärda vagnar som
passar de flesta plånböcker och därför har de
blivit så populära.

Edsele Såg
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till
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Mot alla odds
Josefina kommer aldrig kunna gå igen

Hela familjen i Paris på Disneyworld. Fr.v Hans, Arnold, Josefina och Maria.

Josefina Lif, 10 år, från Hoting har
levt med cancer sedan hon var 1 år,
men har ett mer aktivt liv än många
andra barn. Trots att läkarna tidigt sa
att hon aldrig skulle kunna gå igen så
krigar hon för ett normalt liv och kör
fyrhjuling som en vinnare.
Kämparglöden spirar i denna unga kropp,
trots att 10% av cancern är kvar. Josefina
fokuserar på det goda i livet och att köra

fyrhjuling är det bästa hon vet.
Det blir långa dagar bitvis för Josefina
som både ska hinna med skridskoåkning,
ridskola, simning, skidåkning och sjunga i
kyrkokören.
-Vi kan inte bromsa henne för mycket och
sätta henne på en piedestal under hela livet.
Trots att hon kan ha ondare ibland av alla
aktiviteter så håller hon humöret uppe och
hon vill vara med på allting. Hon är en riktig
krigare, säger pappa Hans Lif.

Under en omfattande operation som
gjordes 2008 öppnades nio ryggkotor för
att kunna avlägsna största delen av cancertumören som bland annat hade orsakat
skolios och nervskador i ryggen, ett ben och
en fot som sen bara släpade med. Läkarna
bedömde då att Josefina aldrig mer skulle
kunna gå.
-Vi vägrade tro på läkarnas dom. Att hon
inte skulle kunna gå igen, det fanns inte i vår
värld. Istället trotsar hon alla odds och vinner sin klass i KM-serien på en specialbyggd
fyrhjuling sex år senare. Vi fick rådet redan
när hon var 1 år, då man upptäckte cancern,
att slutet var nära och att vi skulle ta tillvara
på den tid som fanns kvar. Om det dyker
upp problem längs vägen så tar vi itu med
det då och oroar oss inte i onödan.
Läkarna fick sig en utskällning av Josefina
när hon tvingades ställa in en deltävling på
grund av en behandling på sjukhuset. Hon
hade siktet inställt på Klubbmästerskap och
en förstaplacering med fyrhjulingen, berättar
pappa.

”Min stora dag”

Organisationen ”Min stora dag” besannade en dröm som Josefina hade, att åka
till Paris och gå på Disneyworld med hela
familjen.
-Dessa fantastiska organisationer och
fonder som ”Min stora dag” och barncancerfonden har gjort att vi fått uppleva mycket
roligt tillsammans. 2012 åkte vi både till
Disneyworld i Paris och till Stockholm för
en gala som ”Min stora dag” arrangerar. Där
fick vi VIP platser med underhållning av
bland annat Darin, Amy Diamond och Erik
Saade. Det hela sändes sedan på TV och där
kan man skymta Josefina när hon sitter och
ritar säger Hans.
Slutligen vill familjen tacka de företag
som gör det möjligt för dem att åka på
Göteborg Open, en tävling för barn med
funktionshinder uppdelat i olika grenar. Där
deltar Josefina i simning 25m på tid och
5-kamp och vi önskar familjen Lif en trevlig
resa och lycka till med tävlingen. 
Text Cathrine Ericson Foto: Hans Lif

De fattiga och de rika
Affärsnytt Norr har på Hemsidan följt
bärplockarna från Rumänien som
varit strandsatta i Hammerdal. Utan
pengar, utan mat och ingen möjlighet
att ta sig hem. De har blivit lurade,
men av vem, det är frågan.
Det här är inte första gången som utländska bärplockare lockats till Sverige för att
tjäna pengar men blivit lurade. Vi pratar om
fattiga personer som griper efter halmstrån
för att tjäna pengar till familjens försorg.
Men allt för ofta drabbas de av oseriösa uppköpare eller mellanhänder. Pengar liksom
bara försvinner på vägen och bärplockarna
får lida.

Privat stöttning

Senaste exemplet är när ett 60-tal rumäner blev strandsatta i Hammerdal då deras
lön inte betalades ut till fullo. De fick bo på
gamla skolan, utan pengar och ingen möjlighet att ta sig hem. Då ställde privatpersoner och företag upp och hjälpte till. Röda
Korset i Strömsund och Hammerdal skänkte kläder. Socialen ställde upp med råvaror
så de kunde laga mat. Men framför allt var
det några ungdomar, Andreas Ottosson
med sambon Ajse och kompisen Lina, som
gjorde ett fantastiskt jobb. Andreas berättar:
-Vi träffade några av bärplockarna ute

Glada miner när alla kommit på bussen, strax bortom avtagsvägen till Borgvattnet. Andreas Ottosson omgiven av Nancy Kvemo och Lena Norrman från Socialen.
på byn i Hammerdal och fick reda på hur
eländigt de hade det. De var ju utan i stort
sett allting. Då åkte jag, min tjej och kompis
hem och tömde både frys och kyl på mat
och åkte till skolan med. Dagen efter for
vi till Östersund och handlade mat som
de fick. En kväll tog vi med en stereo och
spelade musik för att pigga upp dem lite. Vi
hade riktigt roligt, faktiskt. Det är så himla
synd om dem, de har blivit grundlurade,
framhåller Andreas.

Buss till Rumänien

Kommunen ordnade så småningom buss
så bärplockarna kunde komma hem innan
vintern. Någon annan bättre lösning fanns
inte. Den 9 oktober klockan sex på morgonen stod den utanför skolan och bärplockarna steg ombord. Men det var inte alla
som ville åka hem. Några kände ett så stort
nederlag, att komma hem utan pengar gick
bara inte. De skulle stanna och försöka få ett

Kapad och kluven
björkved av bra kvalitet
i stora säckar.
Ved från 25-50 cm.
Vi kan även hjälpa
er med transport
av veden.

Peder Cromberger

073-839 75 58

Ett starkt intryck

Chaufförerna fr v Thomas Pihl och Torgny
Sjöberg.
jobb. Flera av dem hade småbarn. En ung
pappa berättade att under tiden han skulle
jobba och tjäna pengar i Sverige bodde hans
treårige son hos sin farfar. Barnet saknade
skor och kläder inför vintern så han behövde
pengar. En annan man på plats brydde sig
inte om varken det ena eller det andra. Han
var fast besluten att ta sitt liv.
Vi var några på plats som med övertalning och löfte att skicka barnkläder och skor
kunde förmå dem att åka hem. Men bussen hade gått och fanns ett antal mil bort.
Någon ringde och bad chauffören stanna
och invänta de sex som ändrat sig och
skulle åka med. Efter någon timmas försening kunde bussen slutligen åka vidare mot
Rumänska gränsen.

Kommunchefens uttalande

-Vi var tvungna att ingripa för att hjälpa
dem, säger kommunchefen Anders Andersson.

Det här leendet glömmer man inte, han blev
övertalad att följa med och allt slutade bra.
Han som varit så förtvivlad över situationen.
Han kräver nu betydligt tydligare regler
för att dessa utsatta människor inte ska
komma i kläm.
– För att bärplockarverksamheten ska
kunna bedrivas på ett seriöst sätt, och för
att människor inte ska utnyttjas, kommer
Strömsunds kommun att skriva till regeringskansliet och berörda myndigheter och
påtala behovet av tydliga regler, säger han
och tillägger:.
-De privatpersoner och organisationer
som hjälpt och stöttat bärplockarna under
vistelsen har gjort ett fantastiskt jobb. De
ska ha ett stort tack. Deras insatser har
betytt mycket för dessa utsatta personer,
avslutar Kommunchef Anders Andersson.

Den här upplevelsen, med så många olyckliga människor, glömmer man inte i första
taget. Ett starkt intryck. Men nu gäller att
göra en insats och exempelvis samla vinterkläder och skor att skicka till de här barnfamiljerna i Rumänien. Flera privata har redan
hört av sig och vill ställa upp. Även om hjälpen bara kommer några familjer till godo,
så är det bättre än ingenting. Vi kommer
med säkerhet att återkomma om den här
insamlingen, följ oss på vår Hemsida www.
affarsnyttnorr.se
Min slutliga undran är: ”Får dessa fattiga
barn i Rumänien några julklappar i år”. 
Text och Foto: Barbro Ericson

Fr v Kjell Tjärnås Jägareförbundet/Älgskadefonden, Jaktvårdskonsulent Christel Johansson Jägareförbundet och Polis Martin Trostemo, länsansvarig
för eftersök i Jämtland,

Viltolyckor – en mardröm
Av de trafikolyckor som inträffar
är viltkollisioner bland de värre. Nu
när höstmörkret är mest påtagligt är
risken för kollision med älg mycket
stor. Därför jobbar bland annat
Jägareförbundet/Älgskadefonden
intensivt för att ge bilförarna information om faran.
Nationella Viltolycksrådet med representanter från Jägareförbundet/Älgskadefonden
och Polisen är ute och informerar bilister
om viltolyckor. I vårt län är det bland annat

Kjell Tjärnås Vemdalen från Älgskadefonden samt Lars Olof Pålsson Munkflohögen
och Christel Johansson Jägareförbundet.
Dessutom Martin Trostemo som är länsansvarig för eftersök i Jämtland. En kampanj
som genomförts under flera år.

Vara förberedd

-Vi informerar bilförarna i korthet om viltolyckor och konsekvenser, samt delar ut en
broschyr som de skall ta med och läsa i lugn
och ro. Därtill överlämnar vi ett markeringsband som alltid skall finnas i bilen och
sättas upp vid en viltkollision för att markera

olycksplatsen. Då kan Polis och eftersökspatrull snabbt ta upp ett eftersök om djuret
flyr från platsen. Enligt lag är man skyldig
att omgående rapportera en viltkollision till
Polisen, uppger Kjell Tjärnås.
En dag i september vid en trafikkontroll ute på Näsviken Strömsund stoppade
Polisen ett 150-tal bilister för att kontrollera
körkort och nykterhet. Och där fanns också
teamet för information om viltolyckor. En
bra information som ger oss reflektioner
över faran med vilt på våra vägar.
Gå in och läs på: www.viltolycka.se 

Text och Foto: Barbro Ericson

Fr v Gunnar Nord, Kjell Wik och Emil Mattsson. Saknas på bild : Kaj på Höjda

Damer sökes till framgångsrikt herrlag
Strömsunds yxkastarklubb Tveegarna
skördade medaljer vid SM i augusti i
Kolsva. Kjell Wik tog guld individuellt
och laget tog tillsammans ett brons.
Laget är framgångsrikt vid tävlingar,
men skulle gärna se att klubben växte
med fler medlemmar.

Det är åt helvete för lite medlemmar. Vi
behöver bli fler, säger SM vinnaren.
Gärna damer, inflikar Leif Hansson med
glimten i ögat.
Klubben som startades 1992, bland annat
av bortgångne eldsjälen och gjädjespridaren
Roger Svanberg, har idag sex aktiva medlemmar som tränar torsdagkvällar. Lokalen
som används nere vid järnvägsgatan har
sedan starten renoverats i omgångar.
-Fastigheten köptes av NNP för 10 kronor. Då drog vinden rätt genom byggnaden
säger Gunnar. Det fanns inga fönster så vi
fick spika upp vindskivor för att slippa kalldraget. Här har vi lagt ner 4000-5000 ideella
timmar för att ställa i ordning klubblokalen
som har sex träningsbanor, ett litet fik och
en läktare.
När vi besöker klubblokalen så är Emil
Mattsson och Gunnar Nord i full gång med
träningen. Säsongen är över för i år men det
är bra att hålla formen och ha siktet inställt
mot kommande års tävlingar och ett lagguld.
För att nå medaljplats så behövs både tur
och färdighet enligt Gunnar. 
Text och Foto: Cathrine Ericson

Nappar som aldrig förr

som många andra med mig, säger han och
fortsätter:
-Regnbågen kommer från utsläppet i
Gärdnäs. Inte mindre än 40.000 ton kassfisk
kom ut i Vattudalen när kassen gick sönder.
Den fisken var bevisligen sjuk. Hur kommer det se ut i framtiden med vårt naturliga
bestånd. Nu har kassfisken spridit sig och
finns neröver sjön vid Strand och Strömsund. Ja säkert längre ner också.
Men alla är inte rädda att äta den fisk som
kommer från odlingen.
-Båtlag är ute hela dagarna, men mest fisk
får de som står på stranden och kastar.

Fina fisken

Fisket i Ströms Vattudal har på senare
tid gått som en följetong. Folk som
bor invid sjön och fiskerättsägare är
oroliga för framtida fiskbestånd. Vem
vill ge sina barn fisk som bevisligen är
sjuk, uppger en anonym person.
En person har vänt sig till Affärsnytt
Norr och berättat att han faktiskt är riktigt orolig över att sjuk fisk har upptäckts

i Ströms Vattudal. Allt började i och med
att kassen vid fiskodlingen i Gärdnäs gick
sönder och sjuk och smittad fisk kom ut i
Ströms Vattudal
-Jag har fiskat i sjön under många år, fått
fin öring men nu känns det olustigt. Idag
när jag vittjade näten hade jag fyra stora
fiskar som kommer från kassen med sjuk
fisk. Den här fisken ger jag inte till mina
barn. Jag hyser farhågor för framtiden, lik-

Men många tycker som sagt att det här är
”fina fisken”. Vid ett besök utanför Äspnäs
var bilparkeringen fylld och fiskare sågs
längs stranden. De kom från Tyskland, Ryssland och Hammerdal, för att nämna några.
Bertil Larsson Hammerdal hade kommit
på plats redan vid femtiden på morgonen
och fått upp ett antal fina fiskar.
- Jag är inte rädd att äta fisken.
Folk stod i vadarstövlar och kastade. Det
var ett rejält antal kilon som drogs upp,
också den dagen. 
Text och Foto: Barbro Ericson

Nytt företag med bred kompetens
- Nu trivs vi bra, både vi och personalen,
framhåller de.

Sammansvetsat gäng

Fr v Mats Lidberg, Kalle Wedin, Marie Lidberg, Fredrik Redelöv och Michael Gustavsson.

-Vi har börjat från botten och allt kan

bara bli bättre. Så säger Mats Lidberg ägare av nystartade företaget
Lidbema AB. Ett helfärskt företag på
Industriområdet i Strömsund men
med en personal som har drygt 60 års
erfarenhet i yrket.
Den första augusti drog nybildade företaget
Lidbema AB igång verksamheten på Industriområdet med Mats Lidberg som ägare

och tre medarbetare. Samtliga kom från
tidigare verkstadsföretaget MK SME. Alla
har en lång erfarenhet från tung industri
och gamla kunder följde med. Dessutom
har kundkretsen utökats ytterligare. Nu
är det bara en tidsfråga om verksamheten
måste utökas eller om de nöjer sig med en
verksamhet i mindre skala.
Mats Lidberg och hans fru Marie, som
utbildar sig att sköta företagets ekonomi,
anser att verksamheten inte får bli för stor.

- Det här känns riktigt bra, inte minst
därför att vi som jobbar tillsammans är ett
sammansvetsat gäng med många år inom
branschen. Tillsammans har vi nog 60 års
erfarenhet och det vi jobbar med sitter i
ryggmärgen. Man kan säga att samtliga är
specialister inom olika områden, framhåller
Mats och fortsätter.
-När MK SME gick i konkurs och vi
blev utan jobb kändes det väldigt tråkigt. Vi
blev arbetslösa men värst drabbades givetvis
ägaren. Då började jag fundera på att starta
företag i egen regi, även om jag trivdes bra
som anställd. Men efter lite funderingar och
i samförstånd med min fru Maria så bildade
jag aktiebolag och den 1 augusti kom vi
igång.
-Vår tanke har varit att hitta en bra balans,
både ekonomiskt och arbetsmässigt, att inte
dra igång för stort utan tiden får utvisa vart
det bär, avslutar Marie och Mats Lidberg.
Lidbema AB utför bland annat renovering av skogs- och entreprenadmaskiner,
jordbruksmaskiner, lastbilar och utrustning
till industri. 
Text och Foto: Barbro Ericson

Ordfläta
NR.5 2014

1. Bäddat för tillväxt
2. Borrar energi
3. Kröker
4. Finns på Hydrauliken
5. Uppmanar Granngården
6. NF
7. Crombergers ved
8. Lokal uthyres

500 kr

1:A PRIS:
:
2-5:E PRIS

Vinnare aug 2014:
1:A PRIS 500KR:
Mariette Andersson, Strömsund
2:A -5:E PRIS TRISSLOTTER:
Bure Berglund Hammerdal
Inga Lindström Stora Blåsjön
Hedvig Eriksson Strömsund
Björn Eriksson Frösön
RÄTT SVAR PÅ AUGUSTIS FLÄTA:
HÖSTRUSK
Klipp ut din lösning och skicka till:
Affärsnytt Norr,
Grelsgårdsvägen 13,
833 35 Strömsund.
Senast den 1 december behöver vi ert svar.

1
2
3
4
5
6
7
8

Roger

Marcus

Linus

Sören

Julle

Hans-Olof

Woiciech

Jaroslaw

Farzad

Tomas

| VI SERVAR ALLA BILAR
| VI UTFÖR NU ÄVEN ULTRALJUDSTVÄTT AV INJEKTORER
OCH SPRIDARE, ETC
| VI KALIBRERAR DIN DRÄGER ALKOTEST
NU ÄR VI ÄVEN AUKTORISERADE FÖR:

| NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME HJÄLPER VI DIG
HELA VÄGEN MED SNABB SKADEREGLERING,
REPARATION SAMT HYRBIL

Aukt. alla försäkringsbolag!

DET ÄR VI SOM SKÖTER OM SERVICE OCH MONTERING HOS
VÄLKOMMEN TILL OSS!

Boka
Bokadin
din
service
service
online!
online!

Näsviken 100, 833 22 Strömsund
Tel. 0670-61 10 35, www.folkesbil.se
Följ oss på Facebook

KONTO

Ansök om Folkes Bilservice Konto och
dela upp betalningen räntefritt!

