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Tänk att det fanns en värld innan internet

Det känns lite märkligt att tänka tillbaka. Teknik i all ära, men visst missar
vi idag mycket av de möten med människor vi hade före internet. Tänk ännu
längre, innan mobiltelefonerna fanns.
Hur klarade vi oss då? Tänk om du
skulle vänta med det viktiga samtalet
tills du kommit hem, eller stanna vid
en telefonkiosk för att ringa. Tänk vad
viktigt det blivit idag med alla snabba
kontakter. Det är klart att tekniken ger
mycket gott, snabbare utveckling, kortare avstånd, intensivare informationsflöden.
Som barn fick man gå till kompisen
och knacka på för att få sällskap, idag
är det nästan otänkbart. Svarar han inte
på sms är han väl inte hemma. Ibland

önskar jag faktiskt att all teknik inte
fanns. Men vem vet, kanske bara jag
som blivit gammal.
Varmt välkommen till Affärsnytt

ThomasÖstensson

PS. Under november uteblir vår papperstidning för att komma ut igen i december.
Men tackvare internet och tekniken ses vi
på hemsidan: www.affarsnyttnorr.se

CathrineEricson
Reporter - Foto - Annonssälj
affarsnytt@visitkort.se

Boka din annons 0670-440 515

Micke Henke Anitha Maria

FÖRARBEVIS
STRÖMSUND!

Johnna Janina Martin Carro
Affärsnytt Norr och Visitkort.se
jobbar mot gemensamma mål

För upplysning, ring:
Peter 070-6590546
Bli stolt medlem
i Älghallens
Skoterklubb,
du med!
Vi finns även på
facebook

Maria Jens Emelie

Boka lamm och
gris inför julen!
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Gårdsbutik ∙ Gårdsslakteri
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Näsvikens Bröd firar ett år

Nu firar Barbro Backlund ett år med
företaget Näsvikens Bröd. Här bakas
bland annat bröd enligt gamla metoder
som blivit högaktuella igen. Nämligen
Surdeg.
Förutom matbröd som bakas på lite varierande sätt är det småbullar, ostkex och
mazariner. Varorna levereras till ortens
butiker, till café och körs också ut till
kunder som kommer tillbaka vecka efter

vecka. Mycket av säljinformationen och annat spex går
ut via facebook. Och inte att
förglömma, mun till munmetoden. Barbro Backlund jobbar halvtid i bageriet och hon
berättar.
-Eftersom jag alltid har
gillat att baka så bestämde
jag mig för att testa. Vi byggde om garaget hemma och
skaffade maskiner och bakugnar. Jag bakar två dagar,
torsdag och fredag. Surdegsbrödet är väldigt omtyckt
och många är samma återkommande kunder varje vecka. Surdegsbröd är ett gammalt sätt att baka bröd. Förr
använde man sig av surdeg i stället för jäst
och bakpulver. (Surdeg =mjöl + vatten
som blandas. När den blandningen står ett
tag uppstår en jäsningsprocess som motsvarar jäst).
-Jag varierar brödet med antingen
vetesurdeg jäst med russin eller rågmjölssurdeg. Fördelen med surdegsbröd är
att det blir väldigt saftigt och smakrikt.

Vi säljer torr björkved,
vi levererar veden kapad
och kluven och i en längd som
passar din spis eller panna.

Det är heller inte svårare att baka än annat matbröd. Eftersom jäsningen tar längre
tid och man måste arbeta degen lite annorlunda än vanligt så behövs lite extra framförhållning.

Jag brukar baka
mellan sju till nio
olikasortersmatbrödpervecka
Bröd efter kundens önskemål
När Barbro Backlund kom igång med
hembageriet upptäckte hon att många vill
få tag på bröd. Allt från matbröd till kaffebröd som bullar, ostkex som innehåller
osten Hillsands blå och småkakor.
-Jag brukar baka mellan sju till nio
olika sorters matbröd per vecka. Vetebullar och mazariner som levereras till café
JoJo. Mitt bröd säljs också hos Coop och
på Karamellen. Dessutom tar jag upp
beställning och kör ut brödet direkt till
konsumenten. Medan andra kunder kommer direkt hem till bageriet. Det är roligt
att variera lite. Produkterna har jag på
www.facebook.se/nasvikensbrod. På den
sidan har jag aktuell information och där
lägger jag också ut lite tävlingar och andra
små överraskningar.
Det skall tilläggas att intresset att baka
surdegsbröd har blivit så populärt att Barbro håller kurser genom olika studieförbund.
-Nu firar jag ettårsdagen med Öppet
Hus i bageriet på Wilsongränd den 28 oktober. Då kommer jag att ha laddat med
bröd av varierande sorter, framhåller Barbro Backlund på Näsvikens Bröd.
Text och bild: Barbro Ericson

Butiksbakade baguetter

2st för 20:-

&

Lösviktsgodis

39 kr/ kg

Dessa erbjudanden gäller mellan 27/10-30/10

Storgatan 42, 830 70 Hammerdal

Telefon: 0644-100 16
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Lackat och klart
Anders ”drängen” Johansson blev egen
företagare 1996 och har sedan dess
många timmar av lackering bakom
sig. Under åren har teknik och effektiva maskiner underlättat i jobbet och
kortat ner arbetstiden. Hoting Lack AB
utlovar professionellt bemötande och
arbeten av högsta kvalité.
Den dagen vi besöker företaget ska en
Citroen lackas. Den har haft en skada på
framskärmen som nu blivit åtgärdad och
det är dags att spraya på lite färg. Anders
blandar först till färgen och byter sedan
om till lite mer oöm klädsel. Framskärmen
maskeras och sedan lackas den i flera lager
och avslutas med en topplack behandling.
Torktiden mellan varven är bara på några
minuter innan det är dags för nästa lager.
Detta tack vare modern teknik med torkmaskin som snabbt tar vattnet ur färgen.
En uppfinning som han själv konstruerat

PLAST
PLÅT
LACK
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för att göra arbetsprocessen mer effektiv.
Anders har tidigare kört timmerbil och
målning har alltid legat honom varmt om
hjärtat. Han gjorde sedan arbetspraktik
i fyra månader hos dåvarande ägaren av
Hoting Lack, Ivar Hansson.

Det är upp till
bevis varje gång
-Som lackerare blir man utdömd om
man inte lyckas med sitt jobb och det gäller
varje objekt, säger Anders. Det är upp till
bevis varje gång. Det måste bli bra, annars
tappar man kunderna. Efter fyra månader
som lärling kände jag att det var dags att

bli egen och då tog jag över firman.
Företaget har idag två anställda. Göran
Jakobsson som är plåtslagare vid företaget
sedan 1 ½ år tillbaka reparerar plåtskador
innan det är dags för Anders att blanda till
färgen. Sedan har de även en praktikant sedan två år tillbaka, Jonas Korsen.
Byggnaden består av kundmottagning
och verkstad och i kundmottagningen
finns hunden Morris, en kär vän som blivit
en del av Hoting Lack.
Bilar, motorcyklar och båtar skickas
från Näsåker, Ramsele, Strömsund och
närområdet Hoting för olika slags jobb.
Det mesta är försäkringsjobb. Det finns
lackeringsfirmor närmare till hands men
man har ett stort förtroende för Hoting
Lack och därför blir det mycket jobb för
Anders och Göran i Hoting.
Text och bild: Cathrine Ericson

HOTINGS
LACK
Storgatan 9, 830 80 HOTING
Tel: 0671-106 84
Mobil: 070-370 52 89
Mail: hotingslack@telia.com
www.hotingslack.se

NÄSVIKENS
BRÖD
ETTÅRSJUBILEUM
Öppet hus i bageriet
Fredagen den 28/10
kl 11.00-17.00
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vid avbrott om någon av de anställda blir långvarigt sjuk eller råkar ut för
en olycka.
ersätter01
inte bara de fasta kostnaderna utan också uteBacke Vi0624-100
Backe 0624-100 01
blivenMyrviken
vinst. En
ovanlig15
försäkring för vanliga småföretagare, helt enkelt.
0643-101

Barbro 070-64 31 485
Wilsongränd 1, 833 35 STRÖMSUND

Myrviken 0643-101 15
www.dina.se
www.dina.se

Backe 0624-100 01
Myrviken 0643-101 15
www.dina.se

KAMPANJ

EXTRALJUS
NBB 225 xenon.......................1990:Hella 3003 halogen blue..........528:-

Batteriladdare DYNAMIC 320 .......................................... 2060:-

Hella 3003 halogen white........420:-

Slangvinda 20 BAR 10 M 3/8” ......................................... 750:-

Moms tillkommer. Gilltig t.o.m 2011-11-30

Slangvinda 20 BAR 20 M 1/2” .......................................... 1300:Optisk glykol/syra provare ............................................... 470:Moms tillkommer. Gilltig t.o.m 2011-11-30

Verkstad Strömsund 0670-100 84, Industricentragatan 10
Verkstad Hammerdal 070-510 02 62 Servicebuss Strömsund 070-559 29 27
Servicebuss Hammerdal 070-251 83 15, 070-510 02 62
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Bra ved
Godsgatan 6

833 36 Strömsund

i Strömsund

Vi tillverkar och
levererar kompletta
produkter utifrån

Kapad och kluven
björkved av bra kvalitet!

kundens ritning

Säljes i storsäckar
Ved från 25-50cm.

lackat och klart!

Vi kan även hjälpa er
med transport av veden.

VD Robert Gjersvold
tillsammans med Mattis
Olsson och Jimmy Eriksson
som nyss börjat på svetz.

Välkomna önskar Peder!
073-839 75 58

”Det är

fantastiskt

att slippa glasögon och linser!”
Carolina Klüft, elitidrottare

Gå på informationsmöte hos Memira
Med en ögonbehandling hos Memira kan du leva ett aktivt liv
på dina villkor utan linser, glasögon och läsglasögon, oavsett ålder.
Plats: Strömsund, Folkets hus, När: 1/11 kl 18, BOKA din plats nu,
ring 020-61 62 00

Ränttet
fri
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Ring Memira på 020-61 62 00 för personlig rådgivning,
eller besök oss på kliniken i Östersund, Prästgatan 32.

Ledande inom ögonlaser

Memira
På Memira i Östersund finns olika typer
av behandling för dig som har dålig syn.
Man utför två olika sorters laserkirurgi
och även linsbyte. Affärsnytt fick följa
med Lina Eriksson in på operationsrummet när hon skulle genomgå en FSLASIK behandling.
-Det ska bli skönt att slippa ha glasögon
mer, säger Lina som sitter i väntrummet
på Memira i Östersund. Jag har använt
glasögon i 20 års tid. Det här känns lite
spännande att göra och jag hoppas att det
blir ett bra resultat.
Det är snart hennes tur att få komma
in till ögonläkare Börje Lignell för FSLASIK kirurgi. Lina uppfyller kraven för
att genomgå en sådan behandling. Det har
man kollat upp i en synundersökning som
gjordes innan datum för behandlingen blev
spikat. Inför behandlingen kan en del känna oro och då finns Mia Maynard till hands
med en lugnande tablett. Hon informerar
också om vad som kommer hända både
före, under och efter behandlingen.

Ögonläkare Börje Lignell utför FS Lasik och assisteras av Maria. Patienten heter Lina
Eriksson.

Själva proceduren
tar bara några minuter
och är smärtfri
Efter en stund kommer ögonläkaren och
tar med oss in i behandlingsrummet. Lina
lägger sig på britsen och operationssköterskan lägger bedövningsdroppar på hennes
ögon. Under behandlingen får hon ligga
och titta upp i laserns mikroskop. Själva
proceduren tar bara några minuter och är
smärtfri. Det synfel som korrigeras genom
ingreppet är slutgiltigt och förändras inte
med tiden. Helt stabilt resultat uppnås så
gott som alltid inom 3-6 månader. Lina får
med sig ögondroppar mot infektion och
smärtstillande med sig hem. Nu väntar
återbesök för att se vilket resultat ingreppet har gett.
Vem kan behandlas
med FS-LASIK kirurgi?
Personer med närsynthet till cirka -10,
översynthet till cirka +5 samt astigmatism
till cirka -6 kan behandlas med FS-LASIK
och LASEK. Hur mycket som kan behandlas och vilken behandling är individuellt
och avgörs bland annat av tjockleken på
hornhinnan. För tunn hornhinna och för
högt tryck i ögat kan innebära att man

Fr.v Optiker Marie-Louise Danielsson, Operationssköterska Maria Karlsson och Klinikansvarig Mia Maynard.

inte kan genomgå en laserbehandling. För
att få fram om du är lämpad för ingreppet avgörs vid en grundlig synkontroll av
optiker eller läkare. Detta sker även strax
innan behandling för att försäkra sig om
att behandlingen är lämplig för just dina
ögon.
Förväntat resultat
Målet med FS-LASIK och LASEK kirurgi
är att slippa använda glasögon och kontaktlinser i vardagen. Man kan förväntas
uppnå samma synskärpa som man annars
skulle ha haft med bästa glasögon/kontaktlinser innan behandlingen. På Visitkort.se
i Strömsund har vi två nöjda kunder som
genomgått laserbehandling hos Memira.
Denna form av kirurgi är en ökande trend

då den är så effektiv. Under början av november kommer personal från Memira till
Strömsund för att informera om klinikens
olika metoder för att avhjälpa synfel.
Återbesök
Det har nu gått tre veckor sedan Lina
gjorde sin FS-LASIK behandling och det
är dags för återbesök hos Memira. Synen
förbättras nu gradvis och vare sig glasögon
eller kontaktlinser behövs mer. Och för
mig som fick vara med under ingreppet
är hela proceduren numera väldigt avdramatiserad. Jag skulle faktiskt kunna tänka
mig laserbehandling den dagen ögonen
börjar svika.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Hann fylla 100 år
Den 27 september fyllde före detta fabrikören Rune Pålsson från Lövberga
100 år. Det firade han med Öppet Hus
på Strömbacka. Men några veckor därefter somnade han in efter ett långt och
strävsamt liv.
När Affärsnytt Norr besökte Rune Pålsson
några dagar efter hans 100-årsdag var han
trött och på grund av en tidigare stroke
hade han svårt att kommunicera. Men när
han tog tid på sig kunde vi förstå varandra. Pålsson var glad över vår uppvaktning och med en gest visade han på alla
blommor som prydde rummet. Födelsedagen firades med Öppet Hus på Granbacken, som var hans hem den sista tiden. En
stor dag som han lyckligtvis fick uppleva.
Sonen Anders får berätta lite om pappans
verksamma liv.
-Den dagen pappa fyllde år och hade
Öppet Hus var han riktigt pigg och kunde
vara med under en stor del av dagen. Det
var han själv som ville att vi skulle ordna
med mottagning på Granbacken för släkt,
vänner och bekanta. Gästerna kom till och
med från Berlin och Paris. Det var fru och
dotter till en man från Tyskland som hade

sommarjobbat
på Cementvarufabriken
under
50-talet.
Pappa
annonserade då
efter arbetskraft
för sommaren och
den här tysken var
en som fick jobb.
Jag tror han hette
Wolfgan. Då var
han ung och studerade till arkitekt, nu är han avliden men hans familj
fortsatte hålla kontakt och hälsade på ibland.
Fabrikör i Lövberga
Det var någon gång under 1945-46 som
bröderna Rune, Verner och Jöns Erik Pålsson startade Lövberga Cementvarufabrik.
Deras verksamhet växte snabbt och redan
på 50-talet hade de 12 anställda och var på
den tiden en rätt stor industri. Anders får
berätta vidare:
-Det är ju otroligt att det i lilla Lövberga fanns en industri som sysselsatte
så pass många. Men eftersom det var

dåligt med maskiner i produktion
på den tiden behövdes folk. Allt
gjordes i stort sett
för hand och det
var ett tungt arbete.
Företaget
hade egna lastbilar som de körde
ut
leveranserna
med och i övrigt
var det järnvägen.
All cement kom på järnväg. Stordelen av
produktionen gick till Vägförvaltningen
och i huvudsak var det cementplintar till
vägräcken och vägtrummor. Men med
tiden började de också tillverka hålsten
som gick till husbyggen. Pappa och hans
bröder höll på i 30 år och då köptes fabriken upp av en från Ryssland, tror jag det
var. Han drev Cementvarufabriken några
år men gick i konkurs och därmed blev
det slut på verksamheten i Lövberga och
pappas livsverk, avslutar Anders Pålsson.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson

Nu har Niklas fått förstärkning i
verkstaden av Wincent. Han reparerar
de flesta slags fordon och redskap.
Slangtillverkning
Oljor & Kedjeslipning.
Välkommen med era
förfrågningar!

Vi utför verkstads- och svetsarbeten till både
industrier, företag och privatpersoner.
Maskintransporter och grävarbeten.
Vi utför gallring och slutavverkning
på uppdrag av

Ring för pris eller frågor!
Verkstad 0644-10034
Pär Olofsson 070-305 81 46
Dunderbygge 070-305 10 95
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Lys upp
höstmörkret
med en
lampa
från

a

Många fin
nyheter
Öppet:

Vardagar 09.00-18.00
Lördagar 09.00-14.00
Edevägen 9 • Hammerdal
Tel. 0644-711 54
www.wiksmobler.com
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Konfirmationsträff
iAlanäskyrka

För dig som vill
vara helt säker på
att du sparar mer
än din granne.
Vi chansar heller aldrig.

Torsgatan 5 • Strömsund • 0670-120 77
Anders Funseth 070-384 33 03
Butiken öppen vardagar 07.00-16.00
Lunchstängt 11.30-12.30

50-år sen sist, uppställda för fotografering. Det totala antalet konfirmander året
1961 var 24 ungdomar, av dessa hade från vänster nedre raden Birgit Persson,
Laila Yttergren, Britt-Inger Bengtsson, Anne-Marie Berglund, övre raden; Barbro Ericson, Reinar Sundin, Frans Strömgren, Anna Maria Näsström, slutit upp
till denna dags jubileum.

BORRNING
BORRNING
BORRNING
ENERGI
ENERGI
ENERGI
& & &

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

TINBAK
TINBAK
TINBAK

Kakuåsen
4716,
830
70 Hammerdal
4716,
830 70 Hammerdal
Kakuåsen
4716,Kakuåsen
830
70 Hammerdal
ENERGI
ENERGI
ENERGI
Mobil 010-250
05 00 •070-540
90 00 90 00
Mobil
010-250
05
05
00 •070-540
90 00 •070-540
Tel. 0644-410
23
Tel.
23Mobil 010-250
Tel. 0644-410
23 0644-410
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Bilden är tagen av församlingsprästen i
Alanäs Mikael Aspelin.
Efter söndagsmässan i kyrkan serverade
prästparet Mikael och Ritva Aspelin i Alanäs församlingshem en hemgjord korvsoppa med kaffe och kaka som efterrätt,
en måltid i vilken de övriga gudstjänstbesökarna den söndagen också fick en
del av. En trevlig tillställning för alla och
envar.
Text/bild: Mikael Aspelin

Helens Kläder
istörrekostym
Vissa behöver mindre storlek med åren
men hos Helens Kläder blir man bara
större och större. Nu välkomnas man
också till nyöppnade presentshopen.
Torsdag den 27 oktober öppnar Helen
Jönsson den nya presentavdelningen i anslutning till klädbutiken. Det blir i den avdelning som Ågevalls Ur och Guld hyrde.
Dagen till ära är det både Spökkväll och
långöppet till klockan 20.00 samt överraskning till kunderna.
-Efter att Ågevalls Ur och Guld upphörde när Kjell Ågevall gick i pension
blev den lokalen ledig. Då kände jag för
att göra något själv av den ytan och varför inte öppna en presentshop. Nu har allt
kommit på plats och det är dags att öppna.
Här finns presenter som passar alla, från
barn upp till vuxen. Mycket för hus och
hem samt utemiljö, i smått och gott. Jag
har saker från Kosta Sweden, Interstil,
Sagaform, Interiörhuset med mera, berättar ägaren Helen Jönsson.

Butiks- och
fastighetsägare
1 april 1998 gick affären
Lagerköp i konkurs. Då
hade de under flera år haft
lokalen som så småningom
Helen tog över. Men hon tog
inte enbart över lokalerna utan
köpte hela fastigheten i samband
med att Helens Kläder öppnades.
-Jag hade klart med allt i juni 1998
och kunde öppna klädaffären i augusti.
Fastigheten inrymmer Handelsbanken,
Swedbank och Carinas hårvård. Dessutom
har jag nu själv en affärsyta på 425 m². Eftersom jag med tiden har byggt upp en stor
kundkrets så har jag också kunnat utöka
sortimentet undan för undan. Jag har en
kundklubb där man kan samla poäng och
få information och erbjudanden via sms.
Jag har ordnat med buss som plockat upp
folk längs vägen från Junsele till Näsåker
och Ramsele för modekvällar. Och det har
verkligen varit uppskattat, uppger Helen.

Helen Jönsson, Emma Forsström och Jessica Mårtensson.
I dagsläget jobbar Helen Jönsson själv
heltid samt Jessica Mårtensson och Emma
Forsström, Margareta Ebbesson deltid och
nu hälsar de gamla som nya kunder välkomna till öppningen.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson

Vilken tur att Maskin & Motor AB hade
nyservat vår dragare så vi fick hem björnen.
Vi utför även
all sorts
brandbesiktning!
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Lena

Carola

Elin

Välkommen till ICA H-center
I hjärtat av Hammerdal finns ICA Hcenter med Carola Englund som ägare
och butikschef med tio anställda. Hon
är en kvinna med många järn i elden
och en brinnande vilja att sätta Hammerdal på kartan.
2002 blev dåvarande maken Göran Jonasson och Carola Englund ägare till ICA Hcenter i Hammerdal. De drev butiken tillsammans i ur och skur, men efter Görans
bortgång axlar Carola uppgiften med 17
anställda.
-Det här är min familj, säger Carola och
menar sina anställda som var och en är en
viktig kugge i hjulet för att få nöjda kunder
och tillväxt i företaget. På frågan vart Carola tycker sig passa bäst in i butiken så
svarar hon, att det är ute bland kunderna.
-Jag spenderar alldeles för mycket tid
på kontoret så därför har jag anställt en
person som ska sköta pappersexercisen
framöver så att jag får mer tid ute bland
kunderna i butiken.

Kalle

Ella

Lotta

gen med ICA/TOBE Waterchallenge där
man tävlade med skoter på vatten och på
kvällen med dans till två olika dansband
och pubservering. Vi slog rekord i antalet
kunder i butiken den dagen också. Det är
sånt här som sätter Hammerdal på kartan.
Carola berättar vidare, den 5 februari
arrangeras ett snöskorace i byn. Det innebär löpning på ett nygammalt sätt i obruten terräng med snöskor på fötterna. En
annorlunda och rolig motionsform utlovas.
Fler projekt
-Vi har alltid haft som tradition att
Göran steker kolbullar på julskyltningen
säger Carola. Folk har frågat hur det ska
bli med kolbullarna nu när Göran inte finns
längre, men dottern Gabriella som vid 15
års ålder dessutom är delägare i butiken
för pappas tradition vidare med att steka
kolbullar på julskyltningen. Något som
alldeles säkert kommer bli uppskattat av
kunderna på ICA H-center i Hammerdal.
Text och bild: Cathrine Ericson

Mikaela

Carina

Elisabeth

Ett framgångsrikt år för ICA H-center
Under 2010 gjordes en kartläggning över
butiksbolag med störst tillväxt och där hittar vi H-center bland topp tio i Norrland
med en ökning av 17 %. Resultatet publicerades sedan i ICA nyheter i september
i år, ett ex av den tidningen ligger såklart
framme i fikarummet på H-center som ett
kvitto på framgång.
Framtidstro
-I Hammerdal finns framtidstro, säger
Carola och berättar om senaste succén
med Joelmässan, en tradition som var nära
att dö ut men som jag och några eldsjälar
från HIF lyckades blåsa liv i igen. Vi hade
fantastiskt många besökare både på da12 • AFFÄRSNYTT NORR

Wikströms Måleriservice
Lagmansgatan 41
833 31 Strömsund
Mobil: 0730-42 43 26
Tel: 0670-128 48
www.wikstromsmaleri.se

Det lokala måleriföretaget
Tänk på att utnyttja rot-avdraget!

Vi finns även i Hammerdal

Förskola
hösten 2011

Vill du engagera dig och
få mer inflytande över
ditt barns vardag?

Föräldrarkooperativet Torsäng
i Hallviken, har möjlighet att ta
in ytterligare några barn till
hösten 2011. Vi erbjuder god
barnomsorg med tonvikt på hög
personaltäthet, daglig utevistelse
i unik närmiljö och stimulans
till fysisk aktivitet.
Vid intresse kontakta Kristina:
0670-40105
torsangsforskola@hotmail.com

DAGS FÖR SNÖSKOTTNING? - JAG HJÄLPER DIG!
Boka mig för snöröjning med traktor i vinter.

50%

D
RABATT ME
ET
ROTAVDRAG

VÄGAR

TAKSKOTTNING

GÅRDAR

BORTFORSLING
AV SNÖ

PRIVAT / FÖRETAG
INFARTER

EGNA ÖNSKEMÅL?
PLOGKANTER

RING FÖR INFO: 076-10 55 55 3

PARKERING

Registrerad för moms & F-skatt
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Tävla och Vinn!
Lös vår ordfläta och sänd in Ditt svar senast den 11/11.
Vinnare presenteras i nästa nummer. Lycka till!

1
2
3
4
5

6

7
8

1:a pris: 500 kr 2-5:e pris: Trisslott

9
10
11

Namn:
Telefon:
Sänd Ditt tävlingssvar till:
Affärsnytt Norr, Järnvägsgatan 20, 833 35 Strömsund
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Vinnare från förra månadens tävling
500kr går till: Carola Eriksson, Strömsund
Trisslotter får: Jöns Jönsson, Strömsund. Ruth Bengtsson,
Gäddede. Gunhild Sundeqvist, Backe. Ingrid Edman, Strömsund.

1. Heter föräldrakooperativet i Hallviken
2. Fabrikör från Lövberga som blev 100 år
3. Erbjuder sig Andreas att skotta
4. Vems dag är det 29/10
5. Får större kostym
6. Kallas Anders Johansson för
7. Heter Alanäs församlingspräst i efternamn
8. Samarbete med ICA vid Waterchallenge
9. Ett företag som finns för din skull
10. Slipper du efter ett besök hos Memira
11. Kan du köpa hos Peder

Kontakta oss när det gäller!
Matjord, Grus, Sand, Bergkross
Kranarbeten Sopcontainers Dräneringsarbeten
Grävmaskin Hjullastare Schaktarbeten
Slamsugning, Ledningsrensning
Alla typer av transporter

www.reaxcer.se
Anlägg: 0670-127 60, 61 Skog: 0670-127 62 Miljö: 0670-127 65
14 • AFFÄRSNYTT NORR

jobbade på skolan.

Sammansvetzat och starkt
Det går bra för Svetz i Strömsund.
Produktionen utökas och nyrekrytering börjar bli till vana. Dessutom
har företaget gjort sig förtjänt av
Ratingintyg AA God kreditvärdighet i
Soliditets Kreditvärderingssystem.
Legoföretaget Svetz på Industriområdet i
Strömsund är riktigt på frammarsch. I dagarna har delägaren och VD Robert Gjersvold, eller Robban som han kallas, tagit
in ytterligare två svetsare och nu kan han
räkna ihop styrkan till totalt 30 anställda.
Företaget som ägs av Robert Gjersvold till
67 % och Engcon Holding 33 %.
Allt tyder på att den konjunktursvacka

som fanns för något år sedan är passerad
och ytterligare kunder har tillkommit.
Dessutom sköts företagets ekonomiska del
exemplariskt vilket lett till en Rating AA,
som är ett bevis på ett välskött företag. Nu
låter vi Robban själv berätta lite om sig
själv och företaget.
-Ska jag börja från början så är jag
född i Södertälje men kom som ettåring
med föräldrar till Rossön där de kommer
ifrån. Jag är 39 år, gick industriprogrammet på Hjalmar Strömerskolan 1989.
Och var lärare under ett läsår 2002-03
på samma linje som jag själv hade gått.
Under sammanlagt 12 år jobbade jag hos
Mählers i Rossön med uppehåll året jag

Egen företagare
Så drog Stig Engström, Mählers och Robert Gjersvold igång Logosvets i Strömsund. Vid flytten från Rossön följde sju
anställda med som jobbade för Mählers i
Dorotea.
-Vi fortsatte med legojobb åt Mählers
och Engcon och 2009 tog jag över de övriga fem svetsarna från den andra delen
i Rossön. Jag var ensam tjänsteman med
17 anställda ända tills vi kom upp till 23
anställda 2008. Då anställdes Tomas Östensson från Rossön som jobbar med inköp
och ekonomi. Nu är vi tre tjänstemän efter
att Klas Andersson anställts som produktionsledare, berättar Robban.
Under lågkonjunkturen hade Svetz som
sämst 13 anställda. Då började Robban
jaga nya kunder för att hålla sysselsättningen igång.
-Tack vare våra nya kunder kunde
vi behålla de kvarvarande 13 anställda.
Bland annat fick vi Attacus Power i Östersund och Timbear i Strömsund som nya
kunder. Dessutom hade vi Vattenregleringsföretag dit vi levererade dammar och
dammluckor.
Idag är vår största kund Engconkoncernen (Engcon och Mählers) med 70 % av
produktionen.
Ratingintyg
Så kan vi avslutningsvis återge det senaste
erkännandet som företaget Svetz tilldelats.
Ett diplom med ordalydelsen:
”Har på dagens datum, 2011 09 30 rating
AA, God kreditvärdighet i Soliditets kreditvärderingssystem. Tilldelas företaget
Svetz Strömsund.”
Först när det finns tio års historia i företaget kan man uppnå Trippel-A. Vilket är
den finaste utmärkelsen i sitt slag. Ett mål
för framtidsföretaget Svetz i Strömsund.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson
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MITSUBISHI FÖR OMG LEVERANS
HEMMA I STRÖMSUND

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE

RE
VÄRMA
MOTOR
&
GÅR
HJUL IN
VINTER

www.folkesbil.se

ASX 1,8 D 4WD

www.folkesbil.se

Colt 1,3 AS&G

Kontakta oss för offert!

ALLT INGÅR

www.folkesbil.se

ASX 1,8 D 4WD Edition 30 - Omgående leverans - Kontakta oss för offert
FOLKES BIL ERBJUDER: 3 års fri service på alla nya Mitsubishi t.o.m 31/12-11

Trygghetspaket

www.folkesbil.se

L200 Double Cab Man & Aut

www.folkesbil.se

Outlander 4WD Man el Aut

Kontakta oss för skräddarsydd offert
på din nya firmabil el. privatbil

• 8-års bilgaranti
• 3-års vagnskadegaranti
• Mitsubishi Assistanspaket

Sveriges
eriges längsta bilgaranti
bilgaran
Bränsleförbrukning bl. körning från 5,9l/100 km. CO2 från 135g/km.

TIPS PÅ BEGAGNAT - SE MER PÅ NÄTET

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE

FINNS FÖR
OMGÅENDE
LEVERANS!

VW Golf 1,6 -04

VW Passat 3,2 4M DSG -09

www.folkesbil.se

www.folkesbil.se

VW Pickup EH 140 -10

Citroen Berlingo 75 HDI -09

www.folkesbil.se

www.folkesbil.se

Ford Mondeo TDCi Aut -08

MB Sprinter 14 kbm 6-sits -07

SISTA
CHANSEN
PÅ

KVARVARAND
2011 ÅRS E
MODELLER

6 sits MAXI

MITSUBISHI L200 4-DÖRRARS
PRIS FRÅN 229.900 KR EXKL MOMS
KÖP TILL:

SPORTPAKET 4.900 KR, BUSINESSPAKET 14.900 KR,
AUTOMATLÅDA 8.800 KR.

Samtliga priser är cirkapriser och exkl. moms.

www.folkesbil.se

www.folkesbil.se

www.folkesbil.se

