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Jag skrev för några nummer sedan om hur
jag upplevt mitt föräldraskap som tonåring.
Det är även en intressant resa man får uppleva som förälder till en tonåring.
Tonåring är ingen ålder, det är en mognadsfas. En period av ”learn by error”.
Jag menar, hur många lyssnar på vuxna
när man anser att man förstår och behärskar världen själv. Man kliver in i vuxenvärlden, tar för sig och provsmakar alla
nya friheter och förmåner. Vilken tur då
att det finns en prova-på-period, med möjlighet till reträtt när man väljer fel. Det är
just det tonårstiden är till för. Att kliva upp
från barnets trygga värld, till denna vuxna
spännande, men okända tillvaro. Då behövs ett skyddsnät.
Vad jag vill säga är att tonåringar behöver
vuxna. Att vi inte får backa undan för
snabbt utan stå ”stand-by” och betrakta på
håll. Beredd att kliva fram om det behövs.
Men ändå lämna utrymme för misstag och
egna försök.
En tonåring tycker kanske inte de behöver
vuxna men behovet är lika starkt som hos
ett barn, bara annorlunda.

Hormontroll och rikets säkerhet
Man vet att man fått en tonåring i huset när
regler som gällt i många år plötsligt granskas och ifrågasätts, när goda råd plötsligt
är förmaning och kritik. Man vet att man
är tonårsförälder när vistelse utomhus innebär att man går 10 steg bakom sitt barn,
och under inga omständigheter får ge sig
till känna, för att inte framstå som pinsam. Eller när dagsljus plötsligt verkar
vara något skrämmande för barnen. Man
vet att man fått en tonåring när kompiskontakt är viktigare än världsfreden. Eller
när en varm kram kort efter ersätts av en
utskällning. När Clerasil kommer med på
inköpslistan och vattenräkningen skjuter i
höjden. Du vet att Du blivit tonårsförälder
när hallen är överfylld av skor i storlekar
som för tankarna åt jättarnas rike.
Har man sen en tonårsdotter blir plötsligt
varje pojke ett hotfullt hormontroll att betrakta som ett hot mot rikets säkerhet.
Själv har jag just fyllt 36 och bestämt mig
för att sluta skylla misstag på ungdomligt
oförstånd!
Varmt välkomna till septembernumret av
Affärsnytt Norr.

Thomas Östensson

Mångfaldsfestivalen satsar i år igen. Det blir en tvådagarsfest med
många spännande inslag. Missa inte festivalen som pågår den 31/10 och 1/11
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Sätter färg på tillvaron
Nordqvists Billack i Strömsund är både
färgstarkt och välkänt med en vidsträckt kundkrets. Företaget startades
1958 av Ruben Nordqvist och efter
drygt 20 år tog sonen Kent över. Med
åren har mycket hänt.
Det var hos pappan som Kent Nordqvist
lade grunden till sin yrkeskunnighet. Han
började jobba direkt efter skolan och med
tiden tog han över företaget. Idag arbetar
fyra killar på billackeringen. Jobben
strömmar till och nu börjar det bli trångt i
lokalerna på Näset i Strömsund. Det mesta av jobben är försäkringsuppdrag. Men
det finns ett problem anser Nordqvist.
-Enda problemet idag är att det utbildas
för få billackerare. Det är stor brist och
därför är det bra att Plamcrantzskolan i
Östersund dragit igång en treårig yrkesutbildning. Det krävs mycket mer av en
billackerare idag än vad det gjorde när
jag började. Utvecklingen har varit snabb
med nya metoder och bättre miljötänk. Nu
är färgerna vattenbaserade. För ett antal år
sedan var det två-komponentsfärg som innehöll tinner, uppger han.

Erik Holmqvist, Nick Hofving, Kent Nordqvist och Jesper Johansson. Ännu en
bil lackad och klar för leverans tillbaka till bilverkstaden.
Inget slit och släng
Mycket i vårt samhälle är slit och släng
men inte när det gäller skadade bilar.
-De skall repareras i större utsträckning
än någonsin. Vi ska ta vara på allt som
går eftersom det ligger mycket pengar i
många bilar. Det är inte bara plåt vi jobbar med utan mycket i plast, berättar Kent
Nordqvist.
Hit kommer bilar från Åsele i norr till
Östersund i söder och efter tvätt, slipning
och spackling är det dags att sprutmåla.

-Vi har mycket jobb och det ser ut att
öka. Att vi får så mycket kan bero på att
den gamla stammen har slutat och de har
ingen att lämna över till, förklarar han och
tillägger:
-Allt vi gör är ett hantverk och kunderna
är nöjda över resultaten. Det är ett roligt
jobb, och vi sätter färg på tillvaron. För
två år sedan fick en av våra kunder priset
”Bästa lack” vid en utställning. Det var ett
jobb vi hade gjort här, berättar Kent Nordqvist.

Vinnare av priset “Bästa Lack”
Robert Leandersson från Östersund fick priset “Bästa Lack” på bilutställningen
Mantorp park 2006. Färgen Lamborghinis orange.
Ett arbete utfört av
Nordqvists Billack Strömsund.

50-års jubileum
1958-2008

Näset. Box 58, 833 21 STRÖMSUND
Tel: 0670-61 11 50, 070-650 97 04
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Mon Paradise
För den som vill koppla av i sommartid
bland blommor och blad skall bege sig
till Mon i Tåsjö. Platsen som ger varje
besökare en fröjd för ögat och ett lugn
för själen.
Berit Eriksson driver företaget Mon Paradise som ligger i den vackra Tåsjödalen.
Under 20 års tid har hon med hjälp av
maken Ove arbetet fram en praktfull
trädgård där många besökare kopplat av
bland massor av olika blommor och träd.
Och den nybyggda Japaninspirerade delen
är något både ovanligt och exotiskt. Hit
kommer busslaster av besökare som hört
genom bekanta om den vackra platsen.
Vid vårt besök fanns besökare från Hushållningssällskapet i Lorås. Trots ett ihållande regn var upplevelsen magnifik.
-Jag har aldrig gjort någon reklam för
stället utan det är besökarna som sköter
den delen. De berättar för sina bekanta
och på den vägen är det. Men visst undrar
jag ibland hur folk kan veta om platsen.
Som exempel kom en grupp italienare hit
och det var givetvis extra roligt. Nyligen
hade jag en grupp sjukskrivna från Vilhelmina. Tänk om sjukvården kunde inse
värdet av att folk kommer ut i naturen, får
se blommor och känna alla dofter. Det är
en utmärkt medicin för att må bra. Det
framförde jag också när Landstingets oppositionsråd från halva Sverige var här på
besök, berättar Berit.
Gröna Rum
Ja, det är en härlig upplevelse att ta en stilla promenad i Erikssons vackra trädgård
där Berit och Ove guidar. Det ligger ett
mastodontjobb i all denna prakt och båda
har slitit och släpat för resultatet.

VVS

Fjärrvärme
Värmepumpar
Jordvärme
Bergvärme
Vedpannor
Pelletsbrännare
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Japaninspirerade trädgården är den
senaste attraktionen.
Men så finns också den fina
trädgården i boken Trädgårdsguiden.
-Ja visst, vi blev utvald bland 600
trädgårdar i landet för att tas med
i Trädgårdsguiden. En bok skriven
av Gunnel Karlsson som är känd
från tv-programmet Gröna Rum.
Givetvis var det roligt eftersom
det här är mitt liv, säger Berit och
fortsätter:
-Det har varit jobb både natt och
dag under 20 års tid. Nästa sommar kommer vi bara att ta emot
förbokade besökare. Nu måste vi Berit Eriksson guidar Hushållningssällskapet
bromsa upp lite för att orka med. från Lorås i hällande regn.
Trädgården kräver arbete och det
kostar pengar. Pengar som vi tagit ur egen strålning, amalgam och alla andra gifter
ficka, framhåller Berit och tillägger:
som sprids ut i vår natur. Mycket lärorikt,
-Här finns ingen konstgödsel, bara vita- framhåller Berit Erikson.
miner och mineraler. Jag anser att vi håller
Nu är det höst och dags för den fantaspå att förgöra vår natur genom allt konst- tiska trädgården Mon Paradise att lägga
gjort. Men människan förstår inte det. Nu sig till vintervila och hämta krafter inför
är jag på väg till Lingbo utanför Gävle på nästa sommar.
en stor miljöfestival. Där skall diskuteras

Maskiner
Grävning

Fjärrvärme
Jordvärme
Vatten & Avlopp
Husgrunder
Planeringar

Fastigheter

Vi äger och förvaltar
38 lägenheter
i Strömsund

Peter Ronny Michael
Stefan
Jonas

Det här är ett roligt arbete, säger projektledaren Inger Kraft Etzler. Sedan i juli arbetar hon med att utreda
förutsättningarna för utökad godstrafik.
Och i förlängningen en återupptagen
persontrafik på järnvägssträckan Forsmo/Långsele – Hoting.
Projektet ägs av Fjällsjö Framtid som fått
stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden att utreda förutsättningarna för den
12 mil långa sträckan, som för närvarande
endast trafikeras av SCAs timmertåg.
-Kommunikation är en grundläggande
förutsättning för företagsetableringar och
befolkningen i det norrländska inlandet. Jag
har under ett par månader haft kontakt med
en mängd företag som kan tänkas ha intresse att använda Fjällsjöbanan. Har gjort intervjuer med länsstyrelserna, landsting och
politiker i Västernorrland och Jämtland. I
styrgruppen för projektet ingår representanter för Strömsunds och Sollefteå kommuner, eftersom järnvägen går mellan två
regioner, berättar Inger Kraft Etzler.
Lägger grund för möjligheterna
Men det är oerhört viktigt att inte bara se
till den här järnvägslinjen. Man måste se på
möjligheterna att knyta an till både Inlandsbanan i Hoting och stambanan i Långsele.

På spåret

Järnvägssträckan Forsmo - Hoting
Inger Kraft Etzler projektledare.
Och kanske kan det också bli en förbindelse med Botniabanan.
-Jag möts av många uppmuntrande tillrop, och nu har vi fått ett gyllene tillfälle
att berätta om vår studie när Inlandsbanan
ställer upp med en rälsbuss på sträckan.
Som för första gången på länge kommer
att trafikeras av en motorvagn. Till den här
unika turen har beslutsfattare från olika
håll inbjudits, liksom byalag och företagare längs linjen. Tågresan blir en del i
förstudien, och förhoppningsvis kommer
nya kontakter att knytas, som föder nya
idéer och tankar, berättar Inger.

Foto: NordVäst

Att få igång en utökad godstrafik lägger
grunden för möjligheten att persontrafiken
också kommer igång, men det är en lång
process. När förstudien presenteras i slutet
av januari nästa år blir det politikernas och
infrastrukturspecialisternas sak att ta tag i.
-Ja, där kommer vi att jaga på. Det handlar om miljöaspekter, att minska transportkostnaderna i en tid med ökande bränslepriser och inte minst att göra våra
trakter attraktiva för nyetableringar och
nyinflyttningar. Kommunikation mellan
människor är grundbulten, avslutar Kraft
Etzler.

Kom och ställ frågor till Peter Nyman från IVT!
Tisdagen 7 oktober 07.00-18.00 Vi bjuder på fika!

Torsgatan 5 • Strömsund • 0670-120 77 • Anders Funseth 070-384 33 03
Butiken öppen vardagar 07.00-16.00 • Lunchstängt 12.00-13.00
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Tack vare idogt arbete av Åke Mattsson
i Norråker finns fortfarande bensinstationen kvar i byn. Men Preem som äger
pumparna har haft funderingar att dra
in stationen.

Macken pumpar på
Leif Nilsson fyller tanken hos Åke Mattsson Preem Norråker.

Behöver Du hjälp? Ring Charlie!
. 31/10

Gäller t.o.m

Boka snöröjning nu
så får du 10% rabatt!

Hushållsnära tjänster!

070-676 41 98

Klipp ur

∙ Tak- och mattläggning ∙ Fönsterbyten
∙ Om- och tillbyggnader ∙ Totalrenoveringar
Monterar även snörasskydd inför vintern!

0670-129 11 ∙ 0730-36 34 71
Välkommen!
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Det är tufft att driva en bensinstation ute
i glesbygd. Det finns inte ekonomi att
anställa folk och ägaren Åke Mattsson har
aldrig haft en riktig semester sedan han tog
över stationen 1999.
-Jag håller öppet varje dag och finns alltid
här själv. Jag tar väl några halvdagar ledigt
ibland och jagar. Men det är allt. Jag har
inte ekonomi att anställa och jag vill givetvis att Norråker skall ha bensinstationen
kvar. Ortsbefolkningen och byarna omkring behöver ha närhet till att tanka. Det
är nog dyrt ändå utan att de skall behöva
köra flera mil extra för att tanka, säger Åke
Mattsson.
Bensinstationen byggdes upp under anläggningstiden i Korselbränna på femtiotalet. Det var föresten morfar till Johannes
Collin, som vi skrivit om i detta nummer,
som startade upp.
-Preem var hit och tittade och det blev
möte eftersom de hade funderingar att
lägga ner. Men de äger bara pumparna.
De insåg att jag ligger så långt ut i periferin så macken blev kvar. Det är sagt ett
maxavstånd på fem mil och de uppfyller
vi med råge här i Norråker. Varje fredag
kommer tankbilen hit och då är det nästan
tomt på diesel. Dieseltanken rymmer 6.000
liter och bensin 95 oktan 15.000 liter, uppger han.
För att få bärighet i verksamheten håller
Åke öppet varje dag och i den lilla butiken
har han diverse varor som komplement.
-Det finns ingen möjlighet att klara sig
enbart på bränsle och oljor. Därför måste
jag ha lite annat också som passar mina
kunder. Nu när vindkraftsbygget är igång
och vi är inne i jakt- och fiskesäsongen blir
det ett uppsving som faktiskt märks av,
avslutar Mattsson.

Bli en nöjd kund hos oss du också!

Vi säljer fabriksnya och regummerade däck!
NYHET! Nu riktar vi även fälgar.
Möjlighet till delbetalning via Wasa Kredit

Under högsäsong har vi öppet
även kvällar och helger.
Ramselevägen 19 • Tel 0670-100 12
Magnus 070-305 42 65 • Krister 070-325 47 77

Montering av
motorvärmare och
extraljus mm.
Försäkringsskador
i alla bolag!

Vi gör det
omöjliga möjligt!

Passa på att serva
bilen inför hösten!

0670-106 50 Välkommen in!

Vi arbetar med berg- och asfalttransporter från
Stockholm i söder till Kiruna i norr. Allt utförs av våra fyra ekipage,
det senaste levererat av P. Högström Heavy Equipment AB.

Oswald Jonsson Åkeri
Jormvattnet
Mobil 070-312 08 75

Grattis Oswald Jonsson Åkeri Jormvattnet
till ännu en bra affär!
Försäljning av alla slags entreprenadmaskiner
och krossverk samt lastbilar och trailers.
Tunga trailertransporter utföres över hela Sverige.

Peder Högström Hammerdal 070-334 81 48
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Byggjonas
Allt inom
byggbranschen

Hjalmar Strömer

certifierad för TeknikCollege
Hjalmar Strömerskolan är nu certifierad för TeknikCollege. De program
som kommer att arbeta enligt detta
koncept är Industri-, Teknik- och Byggprogrammet.
TCMitt
Hjalmar Strömer tillsammans med skolor
i Kramfors, Östersund, Svenstavik och
Bräcke har blivit certifierade för Teknikcollege i Mittnorrland och kommer att ingå i
sk. TCMitt.

utbyggnader
•renovering
•badrum
•kakel
•klinkers
•friggebodar
•

Teknikcollege
På TeknikColleges egen hemsida står att
läsa:
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som
visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i
en region utvecklar utbildningar utifrån
de krav industrin ställer. Skolor som blivit godkända som Teknikcollege erbjuder
utbildningar som attraherar ungdomar och
vuxna samtidigt som befintliga resurser
utnyttjas så effektivt som möjligt.
(www.teknikcollege.se)

Ring om prisuppgift

070-646 00 72

Strand - Strömsund

Nöjet är på vår sida!!
Lördag 27 sep
Trubadurafton med Ulf Lindeberg i
Oakey´s pub och Gamlinska Källaren.

Lördag 4 okt
Höstfestpå Nordica med Folkes Bil
och Bla “Pumpbolaget “

Lörd 18 okt:
Tryck på knappen. Medan du ligger kvar en stund till
värms bilen upp så att den är startklar när du behöver den. Det är bra för både din ekonomi, motorns
livslängd och miljön. Och inte så dumt för dig heller
förstås. Om du använder bilen i arbetet har du dessutom anledning att trycka på knappen fler gånger
om dagen.
Med en parkeringsvärmare är du inte beroende av
garage eller eluttag, värmaren drivs istället av bilens
bränsle. Tryck igång värmaren direkt - eller programmera en starttid i förväg. Vi kallar det snooze de luxe.

0670-104 19

Järnvägsgatan 20
833 35 STRÖMSUND
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Änligen Blues på Nordica
med “ The Humbugers”
Riktig husmanskost på Nordica
Måndag-Fredag 11.00-14.00

After work
Varje fredag på Nordica 17.00-21.00

Oakey´s pub
Fredag-Lördag 20.00-02.00

Tel: 0670-61 10 00
www.hotelnordica.se

Svanbergs Däck rullar vidare JUST NU
på Granngården

Lördag 27 september
Öppet 09.00-13.00

Kommunens energioch klimatrådgivare
Örjan Eriksson ger dig tips
om hur du kan minska
din energianvändning.
Även potatisförsäljning
och ponnyridning.

Ocean tvättmedel
15% rabatt

Kawasaki 750

4-hjuling inkl. vinsch
90.000 kr inkl. moms

Daniel Engström och bröderna Krister och Magnus Svanberg säljer däck som
aldrig förr.
Det går bra för företaget Svanbergs
Däck i Strömsund. Ägarna Krister och
Magnus Svanberg bara ler åt framgångarna.
Svanbergs Däck startade på Södra Öhn
2003 i blygsam skala. Med tiden insåg
bröderna att en flytt in till Strömsund
skulle förbättra affärsmöjligheterna. Och
2007 intog de lokalerna på Ramselevägen
som tidigare varit Sandbergs Billackering.
Försäljningen ökade markant och det blev
ett ordentligt uppsving för företaget.
-Vi har kommit in bra på marknaden och
mycket tack vare flytten. Vi säljer sommaroch vinterdäck samt fälgar till personbilar
och lätta lastbilar. Vintertid är storsäljaren
dubbade däck eftersom de flesta här uppe
kör dubbat, uppger Krister.
Men nu har Svanbergs Däck också blivit stor på marknaden med försäljning och
slipning av kedjor till avverkningsmaskiner.
-Maskinägarna lämnar in kedjor för
slipning och vi håller service åt cirka 45
skördare runt norrland. Kunderna kommer
från Lycksele, Näsåker, Junsele, Ramsele,
Ljusdal och givetvis Strömsund. Men vi
har också flera kunder i Norge, berättar
Krister Svanberg.
Hårt jobb ger resultat
Under vår och höst blir det inte många
lediga stunder för bröderna Svanberg. Då
blir det faktiskt jourtjänst, dygnet runt,

helg som vardag och till sin hjälp har de
Daniel Engström.
-Det gäller att jobba effektivt för att kunna
ge bra service och hålla bra priser. Under
högsäsong bor vi nästan i verkstaden och
vi vill jobba för att få nöjda kunder som
kommer tillbaka, säger Magnus.
Däckförsäljningen har varje år tangerat
gamla rekord och omsättningen visar på
stadig ökning. Men man skall heller inte
bortse möjligheterna med service av kedjor till skogsmaskiner.
-Vi är verkligen helnöjda att kedjorna
kom in så bra på marknaden. Vi är återförsäljare för alla stora kedjemärken och
har fyra automatslipar som slipar kedjorna.
Faktiskt är vi en av få som utför det här
jobbet, avslutar Krister.

Våra höstlökar
har kommit!
Samtliga priser gäller endast
under lördagen (27/9)

Strömsund Abborrviksvägen
0670-127 95
Öppet vardagar
07.00-17.00
Sista lördagen varje månad
09.00-13.00

Älgar & Björnar
köpes!

hela hösten till dagspris!

ring nisse för mer information
070-530 37 75
0670-530 31
renålandets vilt och gårdsprodukter
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Norråker
lockar och ler

De som kan och vågar pröva något nytt
flyttar till Norråker. Platsen i centrum,
anser Ida och Johannes Collin som flyttade till byn och startade Norråkers
handel för tre år sedan.
Tack vare unga förmågor som vågar satsa
på landsbygden har Norråker fått ett ord-
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I
HOS V
På önskemål av Ströms
Kommun öppnar vi nu för
privatservice.
Kom till oss för att:
Kopiera

dentligt uppsving. När Ida och
Johannes Collin fick veta att
affären i byn skulle läggas ner
2005 såg de sin chans. De tog
den och flyttade till Norråker där
de alltid velat bo.
-Jag är född i Norråker och Johannes i Norrtälje men han var
alltid här hos mormor och morfar på somrarna. Vi hade våra
jobb i Östersund men har alltid velat bo
här. Så hörde vi att affären skulle läggas
ner och då såg vi möjligheterna. Vi flyttade hit sommaren 2005 och startade affären i oktober. Något som blev till glädje
för många, berättar Ida.
Ida är utbildad lärare och Johannes är
journalist, ett yrke som passar alldeles utmärkt även när man bor i Norråker.
-Jag fortsätter jobba som motorjournalist,
det är väl de vi lever av. Visst, jag reser
mycket men det är tur man bor centralt,
så det fungerar bra, säger Johannes med
ett förnöjt leende på läpparna.
Affären sköter Ida tillsammans med två
anställda där sysslorna är både många och
varierande. Här kan man tala om diversehandel. Förutom en välsorterad livsmedelsaffär med nygräddade winerbröd
och en ostdisk som blev det där lilla extra, finns fina handvävda textilier och små
presentartiklar. Dessutom är affären ombud för bland annat Svenska Spel.

-Nyligen sålde vi en trisslott som gav
200.000 kronor till en ortsbo och det känns extra roligt. Men vi är också ombud för
Systembolagtet, DHL, Posten och Apoteket, berättar Ida.
Flera järn i elden
Johannes är en kille som älskar att ha flera
järn i elden och Ida hänger på.
-Man måste bidra med något så bygden
kan leva vidare. Jag visste att en testbana
var något som skulle locka bilfolk. Därför
arrenderade jag sjön Gåraträsk för biltester. Banan är speciell eftersom isen lägger
tidigt och givetvis är det extra lockande för
sugna förare. Ofta är det företag som kommer för att hålla halkkurser. Och biltidningar är här för att testa bilar och göra reportage. De förenar nytta med nöje, berättar Johannes.
Nästa arbetsuppgift börjar i september då
blir de väderobservatörer för SMHI. Ytterligare ett tillskott för orten.
-Även här vill vi sätta byn på kartan.
Kanske får vi till vintern höra på radio och
TV att i Norråker har vi haft köldrekord.
Inte alls omöjligt, säger Ida och skrattar.
Blomstrande tillvaro
Norråker har blomstrat de senaste åren
och mycket tack vare nyinflyttade ungdomar. Nu är det liv och rörelse i byn och på
dagis, där sonen Valfrid två år finns, ökar
antalet barn.
-Det är flera yngre familjer som flyttar
hit. I våras var det tre barn på dagis men
nu är det nio. Kundantalet har ökat bra
med extra tillskott från anställda på vindkraftsbygget vid Rajastrand. Folk här
och byarna omkring är köptrogna och
jättetacksamma att vi driver affären. Samtidigt är vi så glada för att vi fick chansen att flytta till Norråker. Platsen vi alltid
längtat till, avslutar Ida och Johannes Collin.

- Färg, förstora, förminska

Scanna
- Dokument och bilder

Faxa
- Sända och ta emot fax

Printa
- Vi skriver ut dina filer i färg

Fotoförstoringar
- Från bild till affisch

Varje vardag 8-17

0670-61 11 80

Järnvägsgatan 20, Strömsund
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BORRNING
ENERGI &

VATTENBRUNNAR
Levererar och monterar
NIBE värmepumpar

TINBAK
ENERGI
Tel. 0644-410 23

Kakuåsen 4716, 830 70 Hammerdal
Mobil 010-250 05 00 •070-540 90 00

Stepkit -steget före

En gammal trappa blir som
ny när den klätts i Stepkits
nya material. Företaget i
Hammerdal är tillverkare av
träämnen för renovering av
trappor.

Anders Eveby visar en trappa i förvandling.

När huset är renoverat står man
fortfarande där med en gammal
utsliten trappa. Att riva trappan
är väl att ta i. Därför kan man
säga att Stepkit i Hammerdal
kom med den geniala lösningen
till mångas lycka.
-Det är allt fler som renoverar hus och hem och då vill de
givetvis göra något åt den fula
trappan. Då är det enkelt att
köpa vårt tillverkade träämne för
renovering och få en trappa i ett
nytt material. Vi har drygt 100
byggvaruhus som återförsäljare
och samarbetar med hantverkare
på olika platser i Sverige. En del
av tillverkningen går även till
Norge, berättar Anders Eveby.

Företaget har tre anställda med snickeri
i f.d Samhalls lokaler i Hammerdal. Där
inryms också Görviks Lövträ som är deras
samarbetspartners.
-Vi har lagt ut en del av jobben bland
annat till Görviks Lövträ och därför har vi
någon färre anställd idag jämfört med för
två år sedan, uppger Eveby.
Stepkits ägare är Sivert Stillesjö, Per
Stjernström och Jan-Erik Nääs som är
företagets VD.

DAGS FÖR SNÖRÖJNING?
Traktorskottning utföres
i Strömsund med omnejd.
Fastigheter, gårdar, bostads- och
hyresrätter, industrier, m.m.
Andreas Östensson

076-105 55 53

Bra priser!

Vattudalens Bygg AB
Strömsund

•
•
•
•

Nybyggnad
Om- och tillbyggnad
Renoveringar
Vattenskador
0670-137 04

Vi lagar fortfarande...

...TV-apparater, video, stereo,
jaktradio, datorer och mycket mer

Vi önskar våra kunder och
vänner en trevlig höst!
Mån-Fre 09.00-17.30 Lördag 09.00-13.00
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Ronny Eriksson, Viktor Fabricius, Julia Jonsson, Erik Fängström, Liss
Jonasson och Jesper Persson.

Föreningen Minimång visar vägen
Det finns mycket som är positivt i
Strömsund anser ungdomar i föreningen Minimång. Därför tog de initiativ
till en manifestation med sprakande underhållning och värdefull information
på Folkets Hus.
-Varför är vi här?
Vi är de positiva ungdomarna i Strömsund
som vill skapa gemenskap i samhället. Det
var Viktor Fabricius presentation till ett
välbesökt Folkets Hus. Viktor är en av initiativtagarna till manifestationen.
Föreningen Minimång stod för en sprakande underhållning av ungdomar och information av vuxna från VOIS, (Vuxen
omtanke i Strömsund), samt representanter från kommunen, Svenska kyrkan och
Pingstkyrkan.
-Kom med idéer så kan ungdomar och
vuxna göra något bra tillsammans, framhöll Anette Bergqvist som är föreningsut-

vecklare på kommunen.
Julia och Liss från Minimång berättade om
ungdomscafét som finns i Mångfaldshuset
och håller öppet fredagkvällar.
-Dit är alla ungdomar välkomna, oavsett
vilka intressen de har. Samtidigt vill vi
berätta att i fjol fick vi Unga arrangörspriset.
Både Svenska kyrkan och Pingstkyrkan
har ungdomscafé. Där kan man spela pingis, biljard, TV-spel och fika.
Monika och Per från VOIS framförde betydelsen av en ungdomsgård i Strömsund.
Där bör också finnas möjlighet att meka
med bilar. Men det viktigaste är ändå att
vuxna är ute och nattvandrar för att se vad
barnen gör. Vuxna måste stötta och finnas
till hands.
Kvällen var lyckad med en nöjd publik
och nöjda arrangörer. Visst kändes det att
vi befann oss i Positiva Strömsund.

-06 Volvo V70 2,4D Addition
Blå 129.000 km 179.000:-98 Volvo V70 AWD m SE-pkt
Röd 286.041 km 69.000:-06 Volvo V70 2,4D Addition
Blå 102.000 km 189.000:-07 Volvo V70 2,4 170 Active Edition
Grön 55.200 km 189.000:-01 Volvo V70 2,4 140 Business
Blå 289.510 km 83.000:-02 Volvo S80 2,4 140 Addition
Blå 170.000 km 104.000:-01 Volvo S60 2,4 140 Business
Grön 232.010 km 79.000:-93 Volvo 850 GLE 5-d
Grön 243.000 km 29.000:-

I butiken!
Bosch Big knick
Vita 499:- Blå 699:Hella Rallye
3003 560:- 3003 Blå 760:Hella Rallye 3003 Compact
539:Extraljusramper
Från 1095:-

Verkstaden!
Vinterdäck 969:Semperit Ice Grip 3 185/65-15
Med Volvokort så kan du dela upp det
på 4 månader. Räntefritt!

Vi utför 4 hjulsmätning
på alla märken!
0670-29 10 40 www.bilbolaget.com
Strömsund, Lövbergavägen 15

Ett stort tack till alla som ställde upp och gjorde Skellefteå AIK:s
träningsläger samt matchen Skellefteå AIK – Timrå IK möjlig.
Alla ni sponsorer, samarbetspartners & funktionärer är
otroligt värdefulla och viktiga, för att kunna genomföra dessa
arrangemang. Tack också alla ni som gick och såg matchen.
Nu tar vi nya tag och siktar på nästa års elitmatch.
Än en gång tack!

IFK Strömsund hockey
www.stromsundhockey.se
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Havsnäs Wind Farm är Europas största vindkraftpark

Ritjelsberget

Ursåsen

Vi är stolta över att vara leverantör av berg, grus, betongmaterial
samt en del av de maskinarbeten som utförs.
Reaxcer AB Torsgatan 7, 833 35 Strömsund
Karl-Enar 070-655 55 66 Ronny 070-323 92 11
Tel 0670-127 61 Fax 0670-105 59
www.reaxcer.se

Nyanställd på vårt kontor
Helen Olsson

Här servar Hansi en
tiltrotator

En av våra välutrustade servicebussar

Vi utför reparationer, svarvning, byggsmide och licenssvetsning.
Även auktoriserad serviceåterlämnare av
tiltrotatorer.
Verkstad Strömsund 0670-100 84 • Verkstad Hammerdal 070-510 02 62
Servicebuss Strömsund 070-559 29 27 • Servicebuss Hammerdal 070-251 83 15 / 070-510 02 62
AFFÄRSNYTT NORR • 13

Maskin & Motor AB
Vi servar och reparerar allt!
Tel 0670-61 11 69 · Fax 0670-108 00
Journr 070-219 99 39 · 070-326 72 85
Risselåsvägen 83 · 833 93 STRÖMSUND

Vi har lokalen! Ni ideérna!

Kontors-Företagshotell i Strömsund?
• 369 m² kontorslandskap
fördelat på 2 våningar.
• Hiss.
• Möjlighet att hyra önskat m² finns.
• Tillgång till gemensamma utrymmen.
• P-platser (motorvärmare)
Kontaktinformation:
HSB:s Brf Rönnen
Birgitta Eriksson 070-300 06 42
Jan Rönngren 070-344 08 03

Brf Rönnen i Strömsund

Vicevärd Mona Sehlin
mona.sehlin@stromsund.se
HSB:kontoret 0670-169 93

Sön-Mån
Sön-Mån
Sön-Mån
Sön-Mån

Kl 21.00-01.00
Fredag den 7/11
14 • AFFÄRSNYTT NORR

5-6/10
12-13/10
19-20/10
26-27/10

19.00
19.00
19.00
18.00

Hancock
Mumien: Drakkejsarens grav Fr. 11 år
VARG
Fr. 7 år
Flyga drake
Fr. 11 år

www.bioprogrammet.nu

Rosa Lördag i Gäddede
-Min mamma drabbades av bröstcancer
för 15 år sedan och tack vare forskning och
god vård blev hon bra. Jag har vänner som
inte ens är 30 år som drabbats men som
blivit friska, berättar Ulla Jonsson Gäddede.
I fjol drog hon igång en insamling på Rosa
Bandets hemsida som hette Ullavillekullahjälpen. Detta för att samla in pengar till
Bröstcancerfonden.
-Lördagen den 27 oktober i fjol var det en
stor manifestation över hela Sverige, Rosa
Lördag. Det blev kulmen på Ullavillekulla-hjälpen. Det blev en succé med över 100
besökare. Företagare hade skänkt priser till
lotterier och folk köpte både lotter, mat och
fika. En härlig dag med folk som umgicks
och trivdes och som inbringade 4000 kronor till bröstcancerfonden, uppger Ulla.
Nu skall evenemanget åter genomföras i
Gäddede och Stora Blåsjön, lördagen den
28 oktober.

-Vi har inte riktigt bestämt program än men
tror absolut på en succédag för Brösten och
Livet, framhåller Ulla Jonsson.

Vi byter bilrutor
Vi säljer Hörmann
garageportar
Vi säljer fönster av
märkena Elit, SP
och Traryd

Foto: Ulla Jonsson

Fjolårets satsning Ullavillekulla-hjälpen
blev en succé och nu blir det repris. En
speciell dag, Rosa Lördag, för att samla
pengar till Bröstcancerfonden.

Fjolårets Rosa Lördag, dagen till ära var
Björg Fors iklädd rosa väst och handväska.

0670-107 11

Strömsvägen 53 - Box 18
833 21 STRÖMSUND

Suverän lösning för
både ekonomi och miljö
Du sparar pengar varje månad. Hör
av dig för mer information om
IVT Energilån och fullständiga vilkor.

Midnatt råder och snart kommer tomten
När du tänker “Personalvård”
tänk på Lilla Krogen!
Vi komponerar ihop all världens
önskemål efter era behov.
T.ex. Thaibuffé, tacobuffé, jultallrik,
mindre julbord, smörgåstårtor m.m.

Boka i tid 0670-61 42 60, 070-258 41 92

Salong
Klipper barn,
dam och herr
Öppet dagtid

måndag till fredag
samt kvällsöppet

tisdag och torsdag
0670-10508 • 070-6379491
Jahles Väg 4 • 833 33 Strömsund
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Ta kontakt med

Partiet med fötterna på jorden
Partiet som går ut med fakta
Partiet som alla kan lita på
Partiet som vågar ta ställning
Partiet som vågar granska
www.rattvisdemokrati.se

Dags att anmäla kandidater till

k

C2

kraftcentrum2

...arbetslös...ett tufft jobb!
Om... du står en bit ifrån arbetslivet
Om... du vill utvecklas/prova nytt
Om... du vill kan vi hjälpa dig
Om... du själv vill

Strömsund: Studieförbundet Vuxenskolan Storg 4
Tel:0670- 126 10
Sven Eklund:070-207 75 26
Sven E Frank:070-287 75 27

Hoting: Solgården
Hervor Dahlén 070-360 75 28
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Strömsunds Lucia 2008
Vi söker glada, öppna tjejer som är beredda att medverka i
Luciafirandet i Strömsunds tätort. Alla tjejer som är
bofasta i kommunen kan komma ifråga,
lite sångröst har vi inget emot.
Åldersgräns 15 år. Anmälan är bindande.

2007 års Lucia
Sandra Lind

Skicka in ett eller flera foton på Ert förslag till:
Strömsunds Lucia 2008
Lions Club c/o Karl-Erik Goetzinger
Öhn 310, 833 92 Strömsund
SENAST 17/10 2008

Anmälningskupong - Strömsunds Lucia 2008
Namn................................................................................
Adress.........................................................................................
Telefon.........................................................Ålder.......................
Kandidaten föreslagen av, namn ..........................................................
Adress..........................................................Telefon......................

Arrangeras av Lions Club i samarbete med Ströms Församling.
Strömsunds Köpmannaförening, Musikskolan och Affärsnytt Norr.

Begravningsbyrån 100 år
Strömsunds Begravningsbyrå fyller 100
år och förre begravningsentreprenören
Göte Jönsson trivs att vara på jobbet
trots sina 91 år. Det var Götes far och
hans bror som startade firman i början
av förra seklet.
När Affärsnytt gör ett besök på Strömsunds Begravningsbyrå är det Göte Jönsson som tar emot. Han är stiligt klädd i
mörk kostym, fin skjorta och slips, som sig
bör i den här branschen. Det är med viss
stolthet han berättar om företaget och hur
han efter konfirmationen började arbeta.
Till en början var det att snickra kistor men
så småningom växte kraven och därmed
uppgifterna.
-Jag minns min pappas ord när han sa:
”Nu har du gått å lese så nu är det dags
och börja jobba”. Det var ju inget konstigt
på den tiden. Pappa var själv bara 17 år
och hans bror tre år äldre när de startade
Begravningsbyrån. Kistorna tillverkade
vi själva men så småningom gick vi över
till halvfabrikat och därefter fabrikstillverkade, berättar Jönsson.
Fram till början av 1900-talet var det
kyrkvaktmästarna som sålde kistor och
i byarna fanns någon äldre kvinna som
skötte svepningen.
Strapatsfyllt
Göte Jönsson har mycket att berätta. Och
trots att vi pratar om döden är han glad till
sinnet och har lätt till skratt.
-Det är många märkliga äventyr man varit
med om. Och mycket går att skratta åt, åtminstonde i efterhand. Om vintern hade vi
en kälke efter bilen som säkerhet för att ta
oss fram med kistan. Vägarna var oplogade och på många platser fanns ingen farbar
väg alls. Då kom kälken till användning.
Ibland fick vi ta en roddbåt för att hämta

Mona Berg, Göte Jönsson och Agneta Johansson.

Göte Jönsson 91 år trivs på arbetsplatsen
den som dött. Jag minns en gång uppe
i Bonäset, isen hade nyligen lagt så den
varken bar eller brast. Vi skulle över sjön
för där skulle vi hämta en avliden person.
Då fick vi stå i båten och gunga sönder
isen så det blev en ränna. Ibland fick vi
bära kistan genom skogen i flera kilometer.
Det var besvärlig terräng och svårt att gå.
Ja, faktiskt tänkte jag ibland, men varför
håller jag på med sånt här, berättar Göte
Jönsson.
En fråga som ligger nära till hands är:
Kan man i det här arbetet koppla av någon
gång, ha roligt och släppa tanken om
döden?
-När man klär av sig inför kvällen, då tar
man också av sig bekymren, säger Göte.
Kvinnliga medarbetare
Varje dag är Göte Jönsson in på arbetet,
kanske mest för att hälsa på Mona Berg

och Agneta Johansson som arbetar här.
-Vi har det så trevligt tillsammans. Nu för
tiden uträttar jag väl inte så mycket men
det är roligt att komma in och prata ett tag.
Men jag vill inte lägga av helt. Nä, inte än,
säger han övertygande.
Mona och Agneta berättar:
-Den 1 oktober när det är hundraårsjubileum bjuder vi på kaffe och tårta på begravningsbyrån.
Idag ägs Strömsunds Begravningsbyrå
av Fonus men drivs precis som tidigare och i samma anda som varit. Varje
byrå måste ha egen bärande verksamhet och idag är det Mona Berg och Agneta Johansson som ansvarar för Strömsunds Begravningsbyrå.
Här är arbetsplatsen där man tar döden
som något naturligt och har lätt att skratta
åt gamla minnen som Göte Jönsson har att
berätta.

100 år den 1 oktober 2008!
Välkommen till öppet hus den 1-3 oktober!
Vi berättar om vår verksamhet och delar ut Vita Arkivet.
Har du frågor om familjejuridik? Fredag den 3/10 får vi besök av
Familjens jurist och du får möjlighet att ställa just din fråga.
Vi bjuder på kaffe och tårta!

Varmt välkommen!

15/10 kl.19.00
Jubileumskonsert
i Ströms kyrka

STRÖMSUNDS
Begravningsbyrå

Skogsstigen 9, Strömsund, tel. 0670–101 41
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Ingen höst- eller julmarknad vid Granngården
Lantbruks- och hantverksdagarna i
Strömsund har lagts ner efter 22 år. Det
blev följden när SUAB beslutade upphöra att ge ekonomiskt stöd. Nu blir
det varken höst- eller julmarknad. Och
knappast någon vårmarknad heller.
-Det kändes verkligen tungt när beskedet kom att vi inte längre får något ekonomiskt stöd från SUAB. Marknadsdagarna
har varit en tradition med tre marknader
per år. Vår- höst- och julmarknad har vi
ordnat under 22 år och platsen har varit
vid Granngården. Tack vare ekonomisk
stöttning från SUAB har vi kunnat återkomma år efter år. Det har blivit en tradition. Under senare år har vi fått totalt
20.000 kronor, ett bidrag som hjälpt oss
täcka kostnaden. Men nu är det slut, berättar en besviken Ebbe Olsson som varit ordförande 18 av 22 år i marknadsgruppen.
Givetvis är beslutet en besvikelse för
många. Intresset hos folk har varit stort
och så är det fortfarande och besökssiffrorna steg med åren.

-Från början kom ungefär 2000 personer och de senaste åren var vi uppe i drygt
6000. Vi har haft omkring 35 knallestånd,
det enda vi fått in lite pengar på, där såldes
lokalt producerade varor. Givetvis var vårt
jobb ideellt och vi gjorde det för att det var
roligt och för att det skulle hända något på
byn. Med enkla medel gjorde vi något för
ortsbefolkningen och folket i byarna omkring och allt stod och föll på ett ynka bidrag från Kommunen, famhåller Olsson.
Daniel Perfect VD på SUAB tycker det
är tråkigt att inte Lantbruks- och hantverksdagarna blir av. Väldigt trevliga marknader
för oss som bor här och företag som vill
delta. Bidrag kan vi ge till de som kör
igång för första året men inte till de återkommande marknaderna. Ankarede, Fjällsjö och Hoting är exempel med återkommande marknader som klarar sig själva.
Jag ser gärna att Ebbe Olsson hör av sig
så vi tillsammans kan diskutera en lösning
hur marknaden kan bli självgående, hälsar
Perfect.

Gårdsbutik ∙ Gårdsslakteri
Legoslakt ∙ Utegrisar
Catering
Vi syns på Folkes bil´s marknad!
4 oktober
Jompa Wolgers
0670-330 88 • 070-311 41 80
Fax 0670-330 89

STRÖMSUNDS

BILDEMONTERING

Vi har
Toyota service
Passa på att serva
bilen inför vintern!
0670-61 17 80
www.bildemont.com

Kallt inför
hösten?
p
ia värmepum
rm
e
h
T
n
e
p
ö
K
der
värmekostna
a
in
d
k
n
ä
s
h
oc
70%
med upp till

Allt inom VVS

Installation & Försäljning
Kenta 070-303 08 65
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Högkonjunktur i skogen men för vem?
Fr.v. Evert Salomonsson, Lennart Mårtensson, Sune Stridh och Thomas Karlsson.
I skogarna kring Äspnäs utanför Strömsund träffar vi Thomas Karlsson 34 år,
skogsentreprenör med tre anställda.
Han kämpar hårt för att få ekonomin att
gå ihop och står frågande. Högkonjunktur? Det har då inte vi sett något av.
Thomas Karlsson med företaget Strandbergets Skog AB är optimistisk och känner
arbetsglädje i skogen trots pressade förhållanden. Alla kostnader stiger men uppdragsgivaren är hård i avtalsuppgörelsen.
-Vi har det jäkligt tufft i skogen idag.
Jag har faktiskt haft funderingar på att
sälja maskinerna och lägga av som entreprenör. Utgifterna stiger, inte minst dieselkostnaden. För två år sedan kostade den
7:50 per liter och idag är den uppe i 11:30
exkl moms. Det motsvarar en ökning med
300.000 kronor per år. Men det tar inte
storskogsbolagen någon hänsyn till utan
pressar oss till max. Under senare år har
det pratats om högkonjunktur men det har
vi då inte sett något av. Det känns inte rättvist att vi skall köras i botten när bolagen
tar in stora vinster som går till aktieägarna.
Många skogsentreprenörer har det ekonomiskt tungt idag på grund av allt för pressade prisuppgörelser, framhåller Karlsson.
Rutin är kravet
Tack vare duktiga medarbetare med flera
års erfarenhet går verksamheten runt. I avverkningsgruppen ingår en skördare och
en skotare som körs av Thomas själv samt
Lennart Mårtensson, Sune Stridh och Evert
Salomonsson.

-Det är ett måste att ha rutinerade anställda annars skulle det inte gå, uppger Thomas Karlsson.
Innan gruppen kom till slutavverkning
i äspnässkogen hade de två månaders
avverkning av väglinjer för vindkraftsbygget vid Ursvattnet. Nästa anhalt blir
vid Täxan.
-Vi har ett humant pendlingsavstånd på
max sex mil och det är i alla fall positivt,
anser Thomas och de anställda.
Investeringar i maskinparken ligger på
drygt fem miljoner kronor. Skördaren
köptes för ett år sedan till ett pris av 2,7
miljoner kronor. Skotaren är ny för i år och
kostade 2,5 miljoner.
-Det rör sig om stora investeringar och
givetvis borde de generera en skälig
avkastning, anser Thomas Karlsson.
Förra året gjorde sågverken storvinster medan skogsentreprenörerna fick allt

sämre betalt. Det visar en genomgång som
ATL gjort. De har tittat på lönsamheten i
557 bolag med skogsanknytning som redovisat sina resultat för 2007.

Jag tar på mig alla
förekommande snickeriarbeten!
Urban Olsson 0670-300 07

Delägare i Reaxcer

Håkan
Lars
Åke

Lastväxlare
070-344 15 27
Hjullastare Grävmaskin 070-344 15 29
Hjullastare Grävmaskin 070-344 15 26
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Vi har anställda från Dorotea
i norr till Sikås i söder.

Unna dig
en skön dusch!

Duschpalats från

Fr.v. ägaren Robert Gjersvold och arbetsledaren Gunnar Eriksson.

Här har Svetz tillverkat ett ställ som visar olika sorters skopor,
redskapsfästen och tillbehör. Utställningsmodulen kallas System
Engcon. Den ska snart skickas vidare till en stor maskinmässa i
Tyskland.

Auktoriserad bilskrot.

Utrustad med
Steam/ångbastu,
massagedusch,
takdusch mm.
20% rabatt på duschar och
badrumsmöbler från Macro

Passa på nu innan snön och vintern
kommer så hämtar vi era skrotbilar!
Tel. 0624-600 70

. 070 223 87 97 . Micke och Anita

www.skogensbilskrot.com

Butiken öppen
Vardagar 07.00-17.00
Strömsund 0670-132 70

Gräver, lastar, planerar,
transporterar. Vi utför alla
förekommande entreprenadarbeten
– även grusförsäljning
Janne 070-333 05 45
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| Kontor 0670-611 225 Delägare i Reaxcer

Utposten i Övre Tåsjödalen

När skolan i Norråker las ner miste
Lena Harrysson jobbet på bespisningen.
Då äntligen fick hon och maken Rickard
göra något de drömt om.

-Vi hade länge funderat på
att starta företag med slädhundar, något som ligger oss
varmt om hjärtat. När mitt
jobb på skolbespisningen
försvann då gavs möjligheterna. Samtidigt började vi
driva café som vi kom igång
med 2002. Två år senare
blev det dagens lunch och
a la carté. Så småningom kom
beställningar på middagar
och grillaftnar vid släktträffar, födelsedagar och bröllop.
Vi åker ut på plats och arrangerar det som gästerna vill
ha, berättar Lena Harrysson.
Många av dagens gäster är
arbetare, de äter middag och
får matlåda med sig till nästa
dag. Under vintertid är det
draghundar som är väldigt attraktivt, inte
minst för utlänningar.
-Vi äger 24 Sibirian Huskys och det är
populärt när vi ordnar slädturer. Nytt för i

år är våra fjällvandringar där vi använder
oss av klövjehundar, som bär en del av
packningen.
Då hjälps jag och Rickard med att guida
och sköta övrig markservice. Vi har ett bra
samarbete med Fjällsikten på Tåsjöberget
och Borga, säger Lena.
Mat som levereras
Utposten har en väldigt trevlig och annorlunda inredning. Här finns rustika möbler
och härlig design med inslag av gamla traditioner. I den vedeldade bakugnen gräddas tunnbröd och tack vare en utbyggnad
av lokalerna går det ta emot en busslast
gäster. Härifrån levereras också mat till
barn och gamla i byn.
-Allt fler har lärt sig att vi finns och förutom våra matgäster här levererar vi mat
till dagis och pensionärer. Det är ungefär
20 personer. Vi serverar lunch måndag till
fredag året om. Därutöver är det beställningar, som ökar i antal, uppger Lena Harrysson som älskar sitt jobb på Utposten i
Övre Tåsjödalen.

Vi trycker tidningen!
Vad kan vi göra för er?
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•
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Daushuset

N

Projektledning
Tidningar
Trycksaker
Förlag
Formgivning
Förmedling
Utställningar & Events
Informationsteknologi

893 80 Bjästa 0660 26 61 00

www.daus.se
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stinformatörerna Carita, Lillian

Värna fjällrävens överlevnad

yrelsen i Ösd som håller i projekh på ca 20 av platserna även ett
a skall placeras vid utgångspunkKaritjärn, Bjurälven, Korallgrottre språk om resp område samt
EUontakta

a nya
ivet
sett
dessa
kött
Fjällrärtsätta
Håkan Berglund Naturbevakare i

ababababababa
Frostviken, är flitigt engagerad i fjällill alla errävens
somöverlevnad.
uppmuntrar de
obbar ide
ideéllt
éllt i föreningar och
t är så skönt att få ett uppara med och ordna saker men
rd till de kraxande olyckset var nog bra, om ni inte tror
att ”det inte händer något”
Nu samarbete med Däckonomen!
ED OCH HJÄLP
! låga priser
Då TILL
kan vi hålla

Den hotade fjällräven går en svår tid till
mötes. Det är stor brist på både lemmel
och sork och nu krävs stödutfodring.
Håkan Berglund Gäddede är Naturbevakare och han är bekymrad över fjällrävens
existens:
-Det har blivit en rejäl krasch både av
lemmel och sork. Och för att rädda den
starkt utrotningshotade fjällräven krävs
stödutfodring med torrfoder. Men det är
givetvis bra om de också kan få kött att äta.
Därför har jag uppmanat folk att när de städar frysen och kanske kastar gammalt kött,
att ta kontakt med mig. Det skulle passa
alldeles utmärkt som föda för räven, uppger Berglund.
För andra året i rad har det fötts många
Fjällrävar på Stekenjokk. Inventeringen
visar att det finns totalt 14 lyor och 114 årsvalpar. Fem lyor och 53 valpar finns registrerade på Jämtlandssidan. Men tyvärr är
det smått om mat eftersom tillgången på
lemmel och sork är mycket dålig. Därför
behövs extra insats så Håkan kan fortsätta
hjälpa dessa utrotningshotade fjällrävar.
Ring Håkan Berglund tel 070-382 19 41

Var ligger dina
viktiga papper?
Välkommen in så ska vi
berätta om Livsarkivet.
Vänd er med förtroende till
Strömsunds kommuns enda
auktoriserade begravningsbyrå

på däck och fälgar.
Kolla först hos oss - Det lönar sig!

ababababababa
Passa även på att boka tid för

mling

vinterservice av i bilen i vår verkstad.
Alltid låga priser!
Under oktober bjuder vi på
skift vid köp av däck.

r
samlingshemmet. Musik
l

äldres dag” i FörsamlingsForsmark/ M.Swanström

Storgatan 28, 830 90 Gäddede
rsamling@svenskakyrkan.se
akyrkan.se/frostviken
Höstpremiär! Disco 27/9
sexp. 0672-100 02 är öppen tisdaNya öppettider!
10-12. Gåvor till Blomsterfonden,
Mån-Tor 09.00-21.00 Fre 09.00-02.00
älpen förmedlas. Församlingens
Lör 12.00-02.00
Sön 12.00-21.00
- 1 Övriga fonder hänvisas
till
Bokföring22 •0672-102
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A la Carte
Pasta
Grekiska rätter Kebab
Pizza
Salladsbar

I Sikås sätter
man gränser

Roland Svensson, Peter Månsson, Ola Strindlund och längst till
höger ägaren Tore Enoksson.
På hemgården i Sikås driver Tore
Enoksson Stabil Stängsel. Ett företag med inriktning att sätta gränser.
Kunderna är i huvudsak kraftbolag,
myndigheter och djurparker.

och kraftigt. Stängslet är fyra meter högt
och försett med eltråd och monteras fast
i ett nergrävt cementfundament så inte
djuren kan gräva sig under och ut, berättar
Roland Svensson.

Tore Enoksson köpte företaget 2002
som då var etablerat i Kälarne. Han tog
företaget till Sikås, anställde folk och
körde på som tåget. Vid övertagandet låg
omsättningen på sex miljoner och bokslutet 2007 visar dryga 16 miljoner kronor.
Det går bra med andra ord.
-Vi har fått och får bra referenser från
våra kunder och vi har mycket stora jobb.
Bland annat har vi varit tre år på Botniabanan och byggt stängsel för minst 5 miljoner kronor. Vi sätter stängsel runt idrottsarenor, skolor, industriområden och vid
djurparker med björn, varg och tiger. Och
nästa projekt blir att hägna in isbjörnar,
berättar Enoksson.
Han brukar ha mellan sex till tio montörer, vissa är underentreprenörer. Här i
verkstaden jobbar han tillsammans med
tre anställda. Nu är det våldsamma grejor
på gång. Nämligen ett stängsel till Orsa
björnpark där inte mindre än den stora
Kamtjatkabjörnen huserar.
-Det är specialbeställning allting. Högt

Behöver förstärkning
Nu söker Stabil Stängsel ytterligare två
montörer. Vad som är lite speciellt, är att
företaget aldrig haft någon säljare och
ändå växer orderstocken hela tiden.
-Vi har aldrig haft någon säljare utan vi får
förfrågningar och så räknar vi på jobben.
Nu har vi ett stort uppdrag hos E.ON.

Perssons persiennoch markisservice

• Industri
• Kraftanläggningar
• Idrottsanläggningar
• Djurparker
• Daghem och skolor

Det skall byggas stängsel runt ett antal av
deras anläggningar, uppger Tore Enoksson.
Visst har Stabil Stängsel stora uppdragsgivare med stora jobb men de tackar heller
inte nej till mindre jobb.
-Nej, inget jobb är för litet och inget är
för stort. Nu bygger vi en ny verkstad på
380 m² i anslutning till övriga verkstadslokalen och tillsammans med lagerutrymmet
får vi då 1000 m², säger Enoksson.
Eftersom företaget har egen tillverkning
av grindar, stolpar och andra tillbehör till
stängsel så kan de göra måttanpassade
beställningar. De arbetar med projektering, tillverkning och montering av kompletta anläggningar.
Här kan man tala om ett Stabilt företag
som kan sätta gränser.

UTHYRES

Uppställningsplats inomhus för
båtar och husvagnar.
Näsviken, Strömsund.
Ring 070-514 91 30

Motordrivna grindar och bommar
offereras. Vi utför montage och
entreprenader i hela Norrland. För
prisuppgifter och hjälp med projektering, hör av dig.Titta också in på
hemsidan, www.stabil.se

STABIL STÄNGSEL AB
Sikås Myrtagsvägen 105
830 70 Hammerdal

Tel 0644-64 32 10
Fax 0644-64 32 11
stabil.stangsel@telia.com

Hej!

Jag heter Johanna Ottosson och
börjar på Klippcenter den 7 oktober.
Jag kommer att jobba tisdag till torsdag
med kvällsöppet på onsdagar.
Innehar gesällbrev.

0670-128 64
070-285 62 21

0670-104 78
Plattsättargränd 4, Strömsund
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Höstmarknad på Folkes Bil
Lördag 4 oktober 10.00-15.00

Folkes bil och Hotel Nordica presenterar

Höstfesten 2008 på Nordica
Pumpbolaget, Three hot sausages med flera.

Prisutdelning

Folkes Bil open i samarbete med Strömsunds Golf klubb
se kommande annonser.

Ditt naturliga val
när det gäller:
•
•
•
•
•
•

Målning/Tapetsering
Utvändig målning
Kakel/Klinkers
Badrum
Golvmattor/Väggmattor
Försäkringsskador

NYBYGGNAD
OMBYGGNAD
RENOVERING
För mer info & tider kontakta oss på:

Pigg & Frisk AB

Verkstadsgatan 41 0670-614003
www.piggofrisk.se
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Martin Nilsson
070-513 07 34
Strömsund

