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Min morfar och jag
Natten mot den 26 augusti somnade min
morfar för gott. Dagen innan fick jag min
sista kram av honom. Bara timmar senare
skulle jag smeka hans livlösa kind för sista
gången.
Jag har haft förmånen att växa upp med både
mor och farföräldrar vid min sida. Min farfar förlorade jag för 18 år sedan. Jag var då
19 år. Med nytaget körkort åkte jag ensam
till mina farföräldrars stuga i Äspnäs. Där
hade jag flest minnen av min honom, där
kände jag hans närvaro starkast. Jag blev
som så många gånger tidigare sittande vid
den grillplats han byggt. Så många gånger
tidigare hade jag delat elden med honom.
Nu brann ingen låga, jag blev sittande ensam. Men känslan av hans närhet gav mig
värmen elden utelämnade.
Norge blir kär i Sverige
Min morfar var dock en man med en speciell historia. Som nittonåring kom han
som flykting till Sverige. I Norska Saltdalen där han växt upp hade tyskarna under andra världskriget etablerat arbetsläger.
Arbetskraft hämtades in från närliggande

gårdar. Som familjens äldsta son togs han
av tyskarna att arbeta i dessa läger. De historier jag fått berättade för mig skrämmer,
men är ändå intressant, då de ger en bild av
min morfar och vad han upplevt. På flykt
undan tyskarna tog han sig på skidor till
Sverige och kom slutligen att bli dräng på
den gård min mormor var dotter. Norge
blev kär i Sverige.
Som barn hade jag tät kontakt med både
mor och farföräldrar, men när jag fick egna
barn och själv blev vuxen glesnade kontakten. På senare år har dock kontakten växt
sig starkare igen och jag har fått flera fina
minnen att bära genom våra möten.
Jag är som så många andra, inte speciellt
bra på att hälsa på familjens äldre. Visst
träffas vi på födelsedagar och högtidsdagar, men det där lilla extra, att åka över på
en kopp kaffe en vardag sker allt för sällan.
Jag gissar att du får samma samvetsklump
i magen som jag när du tänker på det. Jag
vet att många gör det i alla fall.

på mötet med dessa människor, så full av
visdom och erfarenhet. Du har dem att
tacka för ditt liv. De måste få plats i det.

Veta vem jag är
Jag är av den inställningen att vill du veta
vem du är, måste du veta var du kommer
ifrån. Därför blir vikten av möten med
familjens äldre stor.
Jag vill därför uppmana dig att ta vara

PS.
Om jag är troende? Nej det kan jag inte
påstå. Kyrkan är för mig mer en plats för
ceremoni vid lycka och sorg. En plats som
ger värdigt avslut eller högtidlig start. Men
visst undrar jag ibland...

Återgäldat Norges gåva.
Jag ser min morfar som en gåva från
Norge. Nu har jag en bror som flyttat till
hans land, bildat familj och fått norska
barn. Min familj har återgäldat Norges
gåva dubbelt upp.
Två starka kvinnor
Min mormor och min farmor har jag ännu
kvar. Två starka kvinnor med ett långt liv
av händelser bakom sig. Två vackra kvinnor som ännu har en historia att berätta.
Älskade morfar. Min mor gav du den
största gåvan av alla. En gåva hon skulle
komma att föra vidare till mig, och som jag
fått förmånen att ge mina barn. Du gav liv.
Älskade morfar, genom den gåvan lever du
för evigt.

Thomas Östensson
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Fiskodling ger ringar på vattnet
Sten Åke Carlsson är delägare och VD i Vattudalens Fisk.
Varje nytt arbetstillfälle som tillförs
kommunen är guld värt. Vid fiskodlingen utanför Gärdnäs har sex man från
byarna runt om fått helårsanställning.
Dessutom ger verksamheten i övrigt
positiva effekter som ringar på vattnet.
Fiskodlingen i Ströms Vattudal utanför
Gärdnäs börjar nu ta form. Åtta man, sex
från bygden och två finländare med specialutbildning, jobbar med uppbyggnaden.
Dessutom har flera underleverantörer fått
jobb, E-on, Rogers Gräv, Strömsunds Cementvarufabrik och Reaxcer. Nästa etapp
blir en fiskodling i Äspnäs. Sten Åke Carlsson är delägare i Vattudalens Fisk och VD
under uppbyggnaden, han berättar:
-Förutom fiskodling var tanken att
bygga slakteri i Strömsund. Tyvärr fick vi
tillstånd bara för halva mängden fisk och
det är för små kvantiteter för ett slakteri.
Men vi har överklagat beslutet.

Gärdnäs vara klar för en normal avsalu till
grossister och dagligvaruhandlare.
-Förutom Sverige så blir det avsalu till
Finland, Ryssland och Baltikum, där vi har
en god marknad. Varje leverans kommer
att omfatta ungefär 20 ton och transporteras med långtradare. Efterfrågan är stor
och det skapar möjlighet till nya arbetstillfällen, uppger Sten Åke Carlsson.
De sex anställda kommer från Äspnäs,

Strömsund och Lidsjöberg och intresset
för att få arbete har varit stort.
-Väldigt många har hört av sig om jobb
och när vi kommer igång med uppbyggnaden i Äspnäs behöver vi anställa flera.
Så småningom kanske det blir en utbildning för fiskodlare i Östersund, den enda i
Sverige, uppger Carlsson.
Text och bild: Barbro Ericson

Fisk i ton
Fiskkassarna i Gärdnäs rymmer ungefär
1000 ton fisk och i Äspnäs är kassarna
avsedda för 600 ton. Hit kommer tankbilar med småfisk på 10 gram och vid slakt
väger den 2-3 kg.
-Nu odlar vi bara regnbåge men vi kommer även att odla röding. Vattudalen håller
en perfekt vattentemperatur. Vattnet och
markytan arrenderar vi av privatpersoner.
Vi har tillsyn av anläggningen året om,
dygnet runt samt TV-bevakning. Vintertid hålls vattnet öppet med strömbildare,
berättar Carlsson.
Klart för leverans
I början av 2011 skall anläggningen i
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Tänk på RD nu och välj oss vid valet 2010

•
•
•
•
•

Partiet
Partiet
Partiet
Partiet
Partiet

med fötterna på jorden
som går ut med fakta
som alla kan lita på
som vågar ta ställning
som vågar granska

Ordförande

V Ordförande

Partisekreterare

Tel. 0670-22017

Tel. 0624-20586

Tel. 0670-10705

www.rattvisdemokrati.se

*Jämfört med obehandlat hår

Stortorget 6 B, 833 35 Strömsund
0670-105 43
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Helens Kläder

På Helens kläder är hyllor och ställ
fyllda med hösten och vinterns mode i
ett brett sortiment. Och en modevisning
och ”killkväll” är i antågande, men även
en modekväll för tjejer.
Helen Jönsson öppnade klädbutik i Strömsund 1998. Ganska stora kontraster med
tanke på att hon under 23 år jobbat med
redovisning på Strömsunds kommun. När
lokalen som tidigare användes av Lagerköp
plötsligt stod ledig så var det nu eller aldrig
som gällde för Helen. För drömmen om att
driva en egen klädbutik hade funnits där
länge.
-Jag har tidigare sytt mina egna kläder
och det har varit mitt stora intresse, säger
Helen som idag har fyra anställda i butiken. Nu under hösten fylls hyllor och ställ
med tunikor, leggings och stickat som hör
höst och vinter kollektionen till. I färgerna
grått, svart och plommon mm. Utbudet
vänder sig till kunder från 0-100 år. Butiken är återförsäljare för stora märken som
Jack & Jones, selected, Vero Moda, Only
och många fler. Det stora utbudet lockar
kunder från Strömsund med omnejd men
även från ställen som Östersund.
I vanliga fall hade Helen suttit på älgpasset så här i jakttider och visst längtar hon ut i

Emma Forsström, Helen Jönsson, Jessica Kärnlund och Jessica Mårtensson.
skogen och tillbaka till Lillvikens Jaktlag
men det finns helt enkelt ingen tid över för
det, säger hon.
-Butiken tar all min tid men det var jag
förberedd på när jag bestämde mig för att
starta upp företaget. Och beslutet är inget
jag ångrar, tvärtom tycker jag att det känns
fantastiskt bra och jag gillar den sociala
biten med yrket.
Helen kommer under oktober månad att
anordna en kväll bara för killar med man-

liga modeller på catwalken och representanter från Jack&Jones och Selected kommer vara på plats för att visa upp vinterns
kollektion. Så det ligger många ideér i
pipeline just nu.
-Men först och främst siktar vi på modevisningen som kommer hållas på Folkes
bil i samband med höstmarknaden i slutet
av september, avslutar Helen.
Text och bild: Cathrine Ericson

KILLKVÄLL
hos Helens Kläder

Torsdag 1 okt kl 19-21

Anmälan görs på Helens Kläder, 0670-61 42 48.
Begränsat antal platser, först till kvarn!
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TIMRÅ ENTREPRENAD BYGGER

Företagets ägare Göte Andersson öppnar filial i Strömsund.
Timrå Entreprenad AB utför alla möjliga uppdrag inom bygg och anläggning.
I skrivande stund befinner sig företaget
i Strömsund hos Inger Johansson och
bygger ett tunnbrödsbageri på Lövbergavägen intill E45.
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Och för Göte Andersson som är ägare av
Timrå Entreprenad AB är inte tunnbrödsbak något främmande.
-Bakat tunnbröd har jag gjort sedan jag
var 4 år men i dagsläget har jag lagt kaveln
på hyllan och sysslar i huvudsak med

grävning, dränering, husbyggnationer och
renoveringar, säger Göte.
Företaget har idag 23 anställda och expanderar för varje år. Under intervjun med
Göte framgår att de blivit bokade för så
många uppdrag så de ständigt behöver mer
arbetskraft. Vilket såklart ses som ett lyxproblem.
-Folk kommer ofta fram när de ser oss
ute på fältet och frågar efter offerter på diverse jobb. Under dagar vi jobbat i Strömsund har ett flertal tagit kontakt med oss
både för uppdrag och för att söka jobb. Och
fortsätter jobben strömma in som hittills så
kommer jag anställa flera för att tillgodose
efterfrågan, menar Göte.
Det ska också tilläggas att Leif Öhman
som tidigare är känd från TV4 morgon
och som vann husmanskostens trofé, ett
svenskt mästerskap för kockar -95- tagit
anställning vid Timrå Entreprenad. I övrigt
har även företaget anställda från Rumänien, Polen och Tyskland.
Företaget tar på sig jobb över hela Sverige men håller i huvudsak till i mellannorrland vid Sundsvall och Timrå.
Text och bild: Cathrine Ericson

INGERS BAGERI

samhet och jag har nära till jobbet, anser
Inger.
Företaget kommer att drivas helt och
hållet i egen regi. Tunnbrödsbageriet skall
ligga i anslutning till butiken som kommer
att erbjuda tunnbröd och småbröd och det
finns en plan att även kunna ha servering
direkt på plats i framtiden. Ett så kallat
”stutfik”. Och med tanke på att det ligger alldeles intill E45 så kommer många
kunder lätt kunna dofta sig till nybakat
tunnbröd och hitta till Ingers bageri.

Bild: Christer Birgersson

Text: Cathrine Ericson

Det gamla uthuset förvandlades till ett bageri
på 10 dagar. Nu ska bara
ugnen på plats för Inger
står redo med kaveln.
Inger Johansson gläds över att tunnbrödsbagerit hemma på gården i Strömsund börjar ta form. Att driva eget är
för Inger ingenting nytt.
-Jag har tidigare drivit getgård i
nio år och gillar att gå mina egna vägar så därför passar det mig perfekt att
driva eget, säger Inger och fortsätter:
-Drömmen om ett bageri har länge funnits där och jag köpte in en bakugn för två

Czestaw, Daniel och Inger
vid uthuset som ska bli ett
bageri.

Bild: Cathrine Ericsson

år sedan, sen la jag hela projektet åt sidan
fram tills idag. Men det är som jag brukar
säga: ”En bagare är seg precis som degen”,
säger Inger och skrattar.
Det gamla uthuset hemma på gården på
Lövbergavägen hos Inger i Strömsund som
nu rustas upp av Timrå Entreprenad AB
kommer att bestå av ett bageri kombinerat
med butik.
-Fördelen med att ha företaget hemma
är att jag slipper hyra lokaler för min verk-
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Bild: Christer Birgersson

Bo Ottosson ägare av Bo Ottosson Åkeri i Strömsund ger Jobbresurs höga
poäng.
-Jag tycker att Jobbresurs är en jättebra
produkt och jag hoppas att den får finnas
kvar säger Bo. Så fort bladet landat i min
brevlåda så läser jag den. Jag har ännu
inte anställt någon via Jobbresurs, men jag

kommer att göra det om någon annonsör
har dom kriterier som passar in på mina
arbetsuppgifter. Det bästa med Jobbresurs
är att det går snabbt att få tag i den arbetssökande eftersom det är ett smidigt
utfört register och ett bra komplement till
Arbetsförmedlingen. Ibland kan det handla
om blixtutryckningar och jag kan behöva
anställa någon snabbt för ett uppdrag och
då är det bra att man kan få snabb info från
Jobbresurs om vilka som finns tillgänglig
för jobb. Där finns namn, utbildning och
telefonnnummer så det är ett smidigt verktyg som jag kommer använda mig av vid
rekryteringsbehov.
-Nu när SUAB drar tillbaka sitt ekonomiska stöd tycker jag att man borde undersöka andra sätt att finansiera Jobbresurs i
framtiden. Det gagnar hela kommunen att
arbetssökande på ett smidigt sätt når ut till
oss företagare och att vi företagare kan ge
ett snabbt gensvar på det. Vi borde sträva
mot samma mål både företag och privatpersoner för att få ett trivsamt och lukrativt
samhälle att leva och bo i, avslutar Bo Ottosson, Bo Ottosson Åkeri.

Bild: Privat

Bo tycker till

Erbjuden jobb

Hans Ringbert från Sikås blev kontaktad
av personalansvarig på ett äldreboende
som sett hans annons i Jobbresurs. Hans
gick vårdprogrammet på Hjalmarströmer
skolan i Strömsund. Han har sedan dess
jobbat som vikarie på Åshamra i Hammerdal.
-Jag tycker att Jobbresurs är ett jättebra
verktyg för att nå ut på arbetsmarknaden
säger Hans och fortsätter:
-Mina chanser till jobb ökar tack vare
annonsen jag satte in i Jobbresurs och jag
hoppas verkligen att bladet även i framtiden kommer finnas kvar då det är ett
bra komplement till Arbetsförmedlingen.
Detta var en bra idé som fler kommuner
borde ta efter. Det är ju lite oroligt på arbetsmarknaden idag så alla hjälpmedel i
jakten på jobb är välkomna. Så håll utkik
efter mig i nästa nummer.
Text: Cathrine Ericson
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RS Motor tar över
Motor & Marintjänst
Från oktober får Motor och Marintjänst i Strömsund ny ägare. Då upphör Per
Blom med företaget och Roland Svensson, RS Motor tar över. Verkstaden
kommer drivas fullt ut men affärsdelen
blir något annat.
I före detta Bussgaraget har Motor och
Marintjänst huserat sedan 2005 med
försäljning av bland annat skotrar, gräsklippare och snöslungor samt en verkstad. Nu
när Roland Svensson, eller Rolle som han
kallas, tar vid kommer han att ägna sig
åt verkstadsdelen och försäljning av reservdelar till skotrar. Affären kommer han
inte att driva vidare utan den byggs om. I
och med ägarbytet ändras också firmanamnet till RS Motor. Enhetligt namn med
hans bilverkstad i Ringvattnet.
RS Motor sju år
-För sju år sedan byggde jag upp en bilverkstad hemma på gården där jag också
lagar skotrar. När jag fick möjlighet att
utöka slog jag till efter lite funderingar.
Jag vet ju av erfarenhet att det finns behov
av skoterverkstäder. Därför passar den här
lokalen utmärkt, förklarar Rolle.
-Det är roligt att Rolle tar över och jag
har lovat att ställa upp och hjälpa till i början om han vill, lovar Per Blom.
Reparerar alla skotermärken
Roland Svensson berättar att han efter
övertagandet fortsätter med verkstad och
service av Polaris men han tar också emot
andra skotermärken. Bilverkstan hemma
har han kvar även om jobben kommer att
bli begränsade framöver.
-I de nya lokalerna kommer jag att
driva en auktoriserad verkstad för Polaris men jag kommer också att ta emot
andra märken för service och reparation.
En del av affären kommer att byggas om
för att utöka verkstaden och andra delen
blir utrymme för reservdelar. Här kommer inte att bli någon försäljning längre av Polaris skotrar utan den läggs på
Motorhuset i Östersund. I fortsättningen
kommer de att komma hit och ha visning och demonstration, utlovar Roland
Svensson som tror på en vinter även i år.
Text och bild: Barbro Ericson
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Per Blom t.v. överlåter den 1
oktober Motor & Marintjänst
till Roland Svensson, på bild
tillsammans med jämthunden
Dunder.

DRÖMSTÄLLET
DU ALLTID LETAT
EFTER FINNS HÄR!

Fastigheten ligger vid Ströms Vattudal (25 steg till bryggan). Tomten är
på 2750 m². 2 km till centrum. Nära till golfbana och friluftsbad.
Huvudbyggnaden har 5 rum och kök, 110 m². Gammelstugan är på
40 m² med mysig uteplats. Stall, 110 m² med tre spiltor. På innergården
finns en ridpaddock. Liten mysig sjöstuga med badtunna och brygga.
Visning enligt överenskommelse. Budgivning (Högstbjudande).
Ring Björn 070-313 99 40 0670-101 53 Carina 070-212 12 01
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Hästmassage
Malou Mattsson från Enköping följde
kompisens råd och flyttade upp till
Strömsund för elva år sedan. Hon driver
idag eget med hästar som patienter.
-Det var en gammal kompis från Enköping som fick mig att flytta hit. Och
varför sitta där nere och ha tråkigt när man
kan vara här uppe i Jämtland och fiska
säger hon och skrattar. Malou`s hästservice registrerades som företag 1 juli nu i år
och har sitt säte i Strömsund. Hon går idag
en ettårig utbildning på distans för att få
certifikat som hästfysiotherapeut.
-Mina huvudsakliga uppgifter är att
göra en bedömning av hästen, ge massage
och titta på om sadeln kan vara orsak till
hästens ohälsa. Man kan säga att jag är
”hästarnas sjukgymnast”.
Varför massage?
-Massage ger jag främst för att förebygga skador. Om hästen har en infektion, är
nyvaccinerad eller dräktig så masserar jag
inte. Är hästen sjuk så föreslår jag att en
veterinär behandlar problemen. Massage
gör dessutom hästen lugn inför till exempel en tävling.
Muskelspänningar uppstår av flera olika orsaker såsom överansträngning, dåligt
anpassad sadel, stress och felverkade hovar. Massage hjälper också till att få igång
blodcirkulationen och ämnesomsättningen. Så har din häst attitydproblem och
humörsvängningar så kan det bero på
spänd muskulatur.
-När jag var sju år fick jag min första
häst. Det var en shettlands ponny som
hette Putte. Sen den dagen har hästar alltid
funnits i mitt liv.
-Jag drev senare Noppcys arabstuteri
nere i Enköping under flera år där jag av-
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Moa, Malou och Zakarias Mattson samt Kevin Lundquist.
lade fram rid och tävlingshästar. 1982
köpte jag mitt första arabsto och hade
rörelsen mest på hobbynivå till en början.
Men allteftersom åren gick så blev det till
slut en heltidssyssla.
Jag sålde sedan stuteriet och tänkte byta
karriär men med tanke på att jag har många
års erfarenhet av hästar och avel var det
svårt att lägga av med ett så kärt yrke. Så
därför antog jag utmaningen att starta eget
igen och börja med hästmassage.

Räddare i nöden
Idag har Malou en gammal märr på gården
som är 21 år och har gått i pension. Märren som tidigare levt ett hårt liv under
piskan hos en vårdslös ägare får idag beta
fritt som en riktig pensionär på ängen vid
Landön i Strömsund. Och självklart får
hon en och annan massagebehandling av
sin nya ägare.
Text och bild: Cathrine Ericson

Sommarens bästa bild
Så är det dags att bli lite nostalgisk och visa de vinnande bidragen i vår tävling.
Tack för alla bidrag och med juryns hjälp blev följande fem bilder uttagna att representera ”Sommarens bästa bild”.
Vinnarna kontaktas via telefon.

1:a pris - 500:Lena Wikström Strömsund.
Motiveringen lyder:
Fotografen har fångat stillhet och förväntan. Det är försommar och taxen blickar
ut över det stilla vattnet och skogen i skir
grönska.

2:a pris - Trisslott

Katarina Olofsson Strömsund.
En djup och klar bild där man riktigt känner doften av nyplockade jordgubbar.

3:e pris - Trisslott
Ulla Melander Strömsund.

En härlig bild i orörd terräng där
hunden kan kopplas lös och få
känna frihet.

4:e pris - Trisslott
Ann Kvemo Gäddede.

Nu börjar det lida mot höst och det är dags
för svampplockning.

5:e pris - Trisslott

Lovisa Persson Strömsund.
På lätta vingar flyger
en fjäril från blomma till blomma och
det har fotografen
fångat.
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Modern utsikt
När man passerar Alavattnet kan man
nu beskåda de första elva vindkraftssnurrorna på Ursåsen. En ny vy för ögat
som ingen har klagat över, berättar bybon Henry Engkvist.
-Det här är enbart positivt och jag tycker inte alls det är något som stör. Jag har
heller inte hört någon i byn klaga över att
snurrorna skulle störa på något sätt. Vindparken ger ju arbetstillfällen och så hoppas
givetvis byföreningen att få några kronor
som ersättning. Som jag hört så kommer
de byar som berörs att få en viss ersättning,
säger Henry Engkvist.

Han ser bara fördelar och menar att man
kan inte vara rädd för nyheter.
-Man kan säga att vi fått en lite modern
utsikt, framhåller han.
Vindkraftsparken i Havsnäs skall bestå
av 48 vindkraftsverk. Parken kommer att
försörja 50.000 hushåll om året med el. Nu
är första etappen på elva snurror klar och i
mars 2010 beräknas hela parken vara i drift
för leverans av miljövänlig el.

Text och bild: Barbro Ericson
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Backlunds
Byggtjänst
Man kan säga att Backlunds Byggtjänst
är ständigt i tjänst. Ena veckan är de
på hemmaplan och nästa vecka kan de
vara i Stockholm eller Åre. Jobb inom
byggbranschen ser inte ut att sina.
Jörgen Backlund är snickare och driver
företaget Backlunds Byggtjänst i Strömsund. Han har en anställd och de känner
sig nöjda över efterfrågan. Deras agenda
är fulltecknad och ordet lågkonjunktur
känner de inte till. Idag möts vi på ett
hustak på Vallgatan i Strömsund. En solig morgon som redan börjar värma. Med
handväska, kamera och anteckningsblock
tar jag stegen upp. Nu är det ett nytt plåttak som läggs och måttstocken är ett viktigt hjälpmedel.
-Det här är det åttonde plåttaket vi lägger
i sommar. Vi har rivit bort det gamla taket
och allt därunder. Nu är det nytt, från tjärpapp till reglar och plåt, berättar Jörgen.
Uppe vid nocken kommer ett rör ut
genom taket och det är här det exakta
måttet räknas ut. Det skall klippas bort en
bit och så skall den plåten passa med den
plåt som redan är lagd. Det gäller millimetrar, som jag kan förstå.
Både Jörgen och hans anställde, Patrik
Jonsson, har gått bygglinjen på gymnasiet. Båda fick jobb efter skolan. Med tiden
kände Jörgen för att starta eget och det är
han glad över idag.
-Jag har massor med byggjobb, men vill
inte ta på mig mera än vad vi två klarar av.
Ibland brukar min pappa hjälpa till när det
är alldeles för mycket. Men jag aktar mig
för att bli för stor. Som det är nu är det som
bäst, framhåller Jörgen.
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Fr. v. Jörgen Backlund och Patrik Jonsson är nöjd över arbetssituationen.
Rotavdrag en extra puff
-När jag första gången hörde talas om
hur rotavdraget skulle hanteras av oss entreprenörer blev jag lite fundersam. Jag
trodde det skulle bli besvärligt. Mycket
byråkrati och att det skulle ta lång tid att få
tillbaka pengar från staten. Men där hade
jag fel. Jag skickade in de papper som
krävdes efter slutfört jobb och nio dagar
därefter hade jag pengarna tillbaka, berättar Jörgen Backlund.
Backlunds Byggtjänst har som sagt
inte bara jobb på hemmaplan utan de är
flitigt efterfrågade på andra ställen. Jörgen
berättar:
-Det kan vara folk som både ringer och
skickar sms och som vill få något gjort på
sitt hus. Det kan vara kunder från Stockholm, Uppsala, Härjedalen eller Åre. Vi
blir kontaktade tack vare mun till munmetoden. Vi kan ha utfört jobb på ett ställe
och så tipsar de i sin tur någon och så går
ryktet vidare. Vissa kunder har jag aldrig
träffat. De kan skicka ett sms där de framför vad de vill ha utfört och frågar vad det
kostar. De får ett svar de är nöjda över, jag
utför jobbet, skickar faktura och så är det
uppdraget klart.

Det är alltid lika trevligt att möta unga,
positiva entreprenörer som gör allt för att
få bo kvar på orten. De trivs med att bo
och verka i Strömsund och som upplever
att här är man trygg och säker. Och en perfekt plats för barnen att växa upp på.
-Att ha ett litet företag här i Strömsund
passar mig alldeles utmärkt, tycker Jörgen
Backlund.
Text och bild: Barbro Ericson

Spelmansstämma
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För 20:de gången kommer Spelmansstämman i Tullingsås att arrangeras.

Nästa år blir det 600-års jubileum för byn
Tullingsås. Nu i oktober jubileras den
Levererar
och monterar
Levererar
och monterar
Levererar
och monterar
20:de spelmansstämman i byn. Under tre
NIBE värmepumpar
NIBE värmepumpar
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dagar kommer byn och hela samhället att
ljuda av allsköns musik. Ett gäng kommer
att spela för boende på Strömbacka. Det
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830 70 Hammerdal blir allmän spelmanssamling samt tränKakuåsen
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23Mobil 010-250 05 00 •070-540 90 00 •070-540
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detta Tullingsås skola. John Rieslund, en
av eldsjälarna i spelmansstämman har med
sitt outtröttliga spelande fått titeln ”nyckelharpans järnman”. Han satte världsrekord
och kom med i Guinness rekordbok, med
att på nyckelharpa spela sexton och en halv
timma på Jamtli i Östersund.
-Vi har alltid haft Spelmansstämman
i Tullingsås första lördagen i oktober.
Spelmän kommer från hela Sverige, från
Engelholm i söder till Norska Lofoten
i norr. Vårt motto är att spela så länge vi
orkar och orkar gör vi, mycket tack vare
den ”hemskjutna” älgköttsoppan, berättar
Rieslund, som hoppas på stort intresse för
helgen i oktober.
Text: Barbro Ericson
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PG Marketing och Trading AB

En av kommunens nya företagare är Peter Gillgren som hittade den stora vinsten
i import av entreprenadmaskiner. En vinst som också kommer kunderna tillgodo.

Gillgrens främsta importvara är grävmaskiner som kommer lastade med båt
till svensk hamn. Ett billigt och miljövänligt transportmedel. När maskinerna nått
svensk mark kompletteras de med bland
annat skopor och rotortilt från Engcon.
Efterfrågan på dessa importgrävare är faktiskt större än vad man kan tro.
-Vi säljer ungefär 150 enheter (grävmaskiner) per år. De kommer in som ”rena
maskiner” och när de kommit i land kompletteras de med snabbfästen, rotortilt, skopor mm. I år kommer vi att köpa delar från
Engcon för ca sju till åtta miljoner kronor.
Affärsidén är att importera och sälja till rätt
pris, berättar Gillgren som driver företaget
tillsammans med hans bror sedan fem år.
Att det varit en konjunktursvacka har Gillgren känt av. Men nu har det vänt uppåt
igen.
-Det var faktiskt tvärstopp från september i fjol och några månader framöver.
Men senaste kvartalet har det vänt och
under den perioden har det sålts ett 50-tal
maskiner. Nu verkar det ha lossnat och går
riktigt bra igen.
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Tack vare EU
Peter Gillgren kommer från Dorotea och
har varit företagare i många år. Bott och
jobbat tio år i USA, Tyskland och England.
Bland annat under en period som säljare
för Engcon. Han berättar:
-Det var under mina utlandsjobb jag kom
underfund om att det fanns möjligheter
att tjäna pengar på att importera och sälja
maskiner. Inte bara för min egen del utan
kunden kunde också tjäna på affären. Tack
vare ett brett kontaktnät i utlandet kan vi
köpa in de flesta maskinmärken. Det är det
som är styrkan. Man kan inte inrikta sig
enbart på ett märke. En kund som köper
en 20-tons maskin kan tjäna ända upp till
300.000 kronor på en importmaskin. Både
nytt och begagnat importeras.
Genom medlemskap i EU är handel fri
över gränserna inom Europeiska Unionen.
Och det är det vi utnyttjar, säger Gillgren.
-Inga maskiner behöver genomgå någon
form av besiktning när de kommer i hamn.
Möjligen brandbesiktning. Maskinerna
skall bara vara maskinmärkta med CEdokumentation samt ha en instruktionsbok
på Svenska.

När Peter Gillgren flyttade till Strömsund
tillförde han kommunen nytt företag.
Tre år efter tillverkning skall maskinen besiktigas, precis som andra maskiner, berättar Gillgren och fortsätter:
-Maskinerna kommer till Sverige som
returfrakt. Med båt från England är kostnaden mellan åtta till tolv tusen kronor. En
kostnad som motsvarar 40 mil med biltransport i Sverige.
Med telefon och dator sköter jag mitt
jobb lika bra från Strömsund som om jag
fanns på någon annan plats i världen, avslutar Peter Gillgren.
Text och bild: Barbro Ericson
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Solhörnan
på Åshamra
Först startade gruppen ”Hajarna” upp
projektet och sedan fick de med sig
både företagssponsorer och privatpersoner i bygget. Och nu är deras uppgift
klar. Det blev den uteplats som så väl
behövdes på Åshamra.
En solig septemberdag träffar jag gruppen ”Hajarna” som de kallas, bestående
av Ann Karlsson, Jenny Holmqvist och
Gertrud Danielsson. Tre av de anställda
på Åshamra i Hammerdal som tog saken i
egna händer när inte Kommunen hade pengar att bygga en ny uteplats. Nu blev det en
uteplats i storformat på 80 m2, stor som en
dansbana. Att trion är både glad och stolt
förstår man när de visar nybygget.
-I stället för att bara ge upp när inte
Kommunen hade pengar, tog vi själva itu
med bygget. Vi startade upp i våras, men
körde fast när vi inte fick ihop pengar till
virket. Då fick vi hjälp av Kommunen.
Men utan all ideell hjälp från företag och
privata hade vi inte nått vårt mål. Lars
Eriksson Hammerdals Åkeri (sambo med
Ann Karlsson) var positiv från första stund
och han ställde upp med både maskiner
och arbetskraft.
Snickrade på semestern
Enligt kostnadsberäkningarna skulle
bygget gå på runt 110.000 kronor, men
nu blev det helt annat, med insatser rent
ideellt. Och under den absolut varmaste
helgen i sommar var det arbetshelg.
-Här snickrade vi på semesterdagar och
under en hel helg hade vi samlat ihop ett
riktigt gäng.

Arbetsgruppen “hajarna”. Fr v. Gertrud Danielsson, Jenny Holmqvist, Ann Karlsson.
Det var vi med våra respektive med
flera. Jag är säker på att det var 50 grader
varmt den helgen.
Det var varmt och jobbigt men roligt,
säger Ann. Så blev det invigningsfest.
-På Åshamra jobbar en tjej från Grekland, så hon hjälpte oss med både Grekisk
mat och musik, berättar trion.
Uteplatsen blev en uppskattad satsning
och beröm har arbetsgruppen fått.
-Visst har vi fått beröm. Vårdtagarna tycker det här blev bra.

Nu är det lätt att gå ut för de som kan,
och faktiskt strosa omkring lite eftersom
platsen är väl tilltagen. Det är också lättare
för personalen som skall ta ut någon rullstolsburen. Förut var det stenplattor som
pekade åt alla håll. Och så har vi fått stor
uppskattning från Kommunen, säger Ann,
Jenny och Gertrud, som tillägger:
-Nu, när vi får möjlighet, vill vi framföra ett stort tack till alla som hjälpt oss att
bygga Solhörnan på Åshamra.

Vi Tackar följande sponsorer och privatpersoner för all hjälp:
Sikås Bua				
Hammerdals Taxi			
Reaxcer				
NWP Hammerdal			
MK SME				
Strömsund Kommun Teknik o Service
Hammerdals Åkeri AB			
Fyrås Trä				
Stavagran AB				

Pelle Signal
Markus Eriksson
Hans Ringberth
Peter Rickardsson
Marita Eriksson
Bernt-Göran Roos
Kent Danielsson
Anders Holmqvist
Lars Eriksson
Text och bild: Barbro Ericson
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Sikta mot stjärnorna

Här lyfts kupolen till observatoriet på plats på toppen av Brännklumpen.
Arbetsgruppen för Observatoriet Frostviken har siktat mot stjärnorna och dit
har de också kommit. I oktober blir det
invigning med landshövdingen.
Att bygga ett observatorium i Frostviken
var en dröm som började ta form i april i
år. En månad senare var kupolen köpt och
kort därefter också teleskopet. Då var det
dags att infordra anbud på bland annat betong. Lars-Gunnar Holgersson är kassör
och ingår i arbetsgruppen som lagt ner
många ideella timmar på projektet. Han
berättar:
-Den 29 april i år satte vi igång och den
3 oktober blir observatoriet invigt med
landshövdingen på plats. Lägsta anbud på
betong fick vi från Sörli och med flyg togs
betongen upp till toppen. Kupolen köpte

22 • AFFÄRSNYTT NORR

vi från Australien till ett pris av 354.000
kronor och anlände den 20 augusti. Den
satte vi ihop och i september lyftes den
upp med helikopter. Nu har vi också
stjärnkikaren klar för att monteras upp.
Den kom förresten från USA och stativet
till kikaren från Danmark.
Rymdens mystik
Många intresserade har hört av sig för att
få komma till Brännklumpen och titta ut i
rymden. Någon brist på besökare blir det
knappast, tror Lars-Gunnar Holgersson.
-Hos Umeå Universitet finns ett stort
intresse och de har redan anmält grupper
som vill komma. Därutöver är det många
intresserade privatpersoner. Varje besökare
får betala för sig och framöver hösten kan
intresserade dessutom koppla upp sig mot

observatoriet via internet.
Att det ligger massor av ideellt arbete
bakom framgångarna råder ingen tvekan.
Och ständig jakt på pengar.
-Hela bygget är kostnadsberäknat till
2.750.000 kronor. Pengar som vi sökt och
fått från Sparbanksstiftelsen, EU-fond och
bygdemedel. Det har varit ett jäkla slit
men nu känns det bra när vi har observatoriet på plats, avslutar Holgersson.
Text: Barbro Ericson
Bild: Privat
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