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Fostras

till soldater
Sid 3

Folkes Bil

Se annons på baksidan

Ljusglimtar

på Granbacken
Sid 12

Tävling
Se sid 11

Om konsten att dela med sig av ansvar.
Få saker är så svårt att få grepp om som
ledare, som konsten att delegera. Att lämna
ifrån sig arbetsuppgifter till medarbetare
och lita på att de blir utförda lika bra som
om du gjort dem själv.
Att inte dela med sig av ansvar bromsar
utveckling. Men om jag delegerar kan det
ju bli fel. Som ledare måste jag lära mig
delegera, att dela med mig av ansvar. Lära
mig lita på medarbetare, och inse att det
inte är hur uppgiften utförs som är viktig,
utan att målet nås.
Får man inte prova, göra annorlunda, eller
till och med göra fel, sker ingen utveckling
och företaget stagnerar.
Jag blir allt bättre på att delegera och lämna ifrån mig ansvar.
Vilka fantastiska människor det finns, som
är villiga att förvalta ansvaret jag ger.
Välkommen till Affärsnytt Norr

Thomas Östensson

Thomas Östensson
Ansvarig Utgivare

Barbro Ericson

Affärsnytt och Visitkort
jobbar under samma tak
mot gemensamma mål

Reporter - Foto - Annonssälj
0730-424 116
affarsnytt@visitkort.se

Cathrine Ericson

Reporter - Foto - Annonssälj
affarsnytt@visitkort.se

Boka din annons 0670-440 515
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Här ska de fostras
till soldater
Christer Mattsson och Jesper Svedberg
från Strömsund är två av totalt 43 personer som gör frivillig militärtjänstgöring på Frösön utanför Östersund.
Under tre månader går de en grundutbildning för att fostras till soldater. Utbildningen är en bra merit att ha om man till
exempel vill söka till polishögskolan men
Jesper siktar på att fortsätta jobba inom det
militära efter avslutad grundutbildning.
Det var Jespers farbror som själv jobbat
inom försvarsmakten som väckte hans intresse för det militära.
Första dagen av utbildningen får hela

gruppen hämta ut uniform och utrustning
och göra sig hemmastadda. En vecka in i
utbildningen får de testa på att bo i tält ute i
fält under sex dygn. Efter två veckor får vi
kontakt med Jesper som fortfarande är fast
besluten att han gjort rätt val som sökt sig
till försvarsmakten.
-Jag trivs bra här säger han. Jag har
förberett mig väl innan jag ryckte in med
löpträning bland annat för att få igång konditionen för att orka med alla övningar. Det
här kommer bli en värdefull erfarenhet för
oss som vill bli fostrade till soldater.
Text: Cathrine Ericson
Bild: Love Cederberg
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Smirres Tyger & Ting, så heter nya
butiken som öppnat i TV-Profilens
gamla lokaler på Bredgårdsgatan
i Strömsund.
Anne-Christine Östman kommer
ursprungligen från Sjulsåsen mot
Gäddede. Hon flyttade till Stockholm i sin ungdom och senare drev
hon en bensinmack i Ljustorp/Timrå.
För cirka ett år sen flyttade hon hem
till Jämtland igen. Idag bor hon med
man, barn, hund och fem katter i
Bredkälen.
Favoritkatten Smirre har fått ge
namn till företaget som Anne-Christine slår upp portarna till den 24 september. Efter timmar av målande
och byte av mattor så blev det äntligen dags att välkomna gästerna in till
Smirres tyger & ting där man bland
annat hittar tyg, garn, handarbeten
och kuriosa. Man kan även lämna
in mindre sömnadsjobb som till exempel byte av dragkedjor, något
som annars kan upplevas som lite
krångligt för en nybörjare.
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Anne-Christine är kunnig inom hemtextil och lämnar gärna tips och råd för
den som behöver. Det kommer även bli
tal om temakvällar i butiken under hösten
och vintern.
Anne-Christine som äger företaget
kommer jobba heltid med en halvtidsanställd. Andra företagare i Strömsund
välkomnar Smirres Tyger & Ting med
öppna armar och tycker att det är bra att
inte lokalerna gapar tomma. Sortimentet
har fram tills öppnandet varit hemligt och
många har undrat vem som ska flytta in
den gamla TV och radio butiken.
-Flera har frågat om jag är galen som
tänker satsa och starta eget företag, men
jag tror på Strömsund och att det går att
göra något bra av det här. Jag har större
delen av mitt liv sysslat med någon typ av
handarbete och sömnad så det här känns
helt rätt att göra. Och jag har ända sedan
tiden i Stockholm haft hemlängtan så nu
känns det som om pusselbitarna börjar
falla på plats, säger Anne-Christine.
Anne-Christine Östman och Ritva Modin

Text och bild: Cathrine Ericson
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Blev egen företagare i glesbygd
Peter Dahlstedt och hans fru kom till
kommunen för att söka en vacker och
fridfull plats att bosätta sig på. Det blev
Kycklingvattnet. Men det blev svårt att
finna en anställning. Då startade han
eget inom Data och vaktmästarservice.
Att komma till glesbygden och hitta en
anställning är inte det enklaste. Den erfarenheten har Peter Dahlstedt sedan han bosatte sig i Kycklingvattnet. Därför blev han
sin egen arbetsgivare med enmansföretag
inom data och vaktmästarservice.
-När jag kom till Kycklingvattnet för
sju år sedan byggde vi ett hus och flyttade
in. Jag fick tillfälligt arbete på åldringsboendet Uddebo. Därefter blev det ett tag på
Erikssons bageri. Jag hjälpte Rid i Jorm att
bygga klart hotellet.
Eftersom jag har utbildning inom fastighetsskötsel, som min far också jobbade med, så föll det sig ganska naturligt
att pröva något inom den branschen. Jag
kände att det fanns ett behov av en hjälpande hand här uppe. Därför kom jag
igång med företaget “Dahlstedt Data och
Fastighetsservice” för exakt ett år sedan,
berättar han.
Peter hörs inte tacka nej till något
jobb och han tar allt från kurser i data till
trädgårdsarbeten, vedhuggning, fönsterputsning och gardinuppsättning. Allt vad
kunden behöver hjälp med.
Byvaktmästare vore något
Peter berättar om sina idéer:
-Att jobba som byvaktmästare var min
första tanke och hjälpa folk i Frostviken
med olika sysslor. Jag kontaktade Kommunen men det blev inget resultat. Men
genom mitt enmansföretag har jag ändå en
del jobb. Bland annat var jag i Håkafot och
byggde om ett uthus i sommar. En annan
familj som hyr ut fastigheten lejde in mig
för att sköta om den. Ja, det är exempel på
några sysslor jag utför. Då ska man komma ihåg att här finns möjlighet till ROTavdrag.
-Jag hjälper pensionärer eller de som
bor hemma men har svårt att utföra
gräsklippning, snöskottning, hugga ved
eller husgöromål. Att putsa fönster och
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byta gardiner är jag inte främmande för.
Då kan kunden göra RUT-avdrag, framhåller han.
Ett annat område i Peters företag är
att reparera gamla foton, både pappersoch diabilder. Att göra förstorningar och
kopiera brev och handlingar.
-Dessutom erbjuder jag enklare
datakurser för seniorer och kan till och
med tänka mig att komma hem och undervisa den som vill, tillägger Peter som är en
optimist i glesbygd.
Vackraste platsen
Peter Dahlstedt med fru kommer ursprungligen från Örebro men har bott i
Hemavan innan de kom till Kycklingvattnet. Med stor förkärlek till skoteråkning och den fina naturen kring Ströms
Vattudal och områdena däromkring, beslöt
de sig för att göra en upptäcktsresa.
-Vi åkte runt och tittade och när vi kom
hem såg vi en annons att en fastighet i
Kycklingvattnet var till salu. Då var saken
klar. Nu bor vi på en vacker plats som
omges av vatten på tre sidor, berättar Peter.
Text: Barbro Ericson
Bild: Privat
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Från skog på rot till sågad vara

Fritz Persson är sågoperatör vid Sikåssågen.

Tomas Näsström med timmerlass från Espnässkogarna.

Det går bra för skogsägarna och Norrskog och många levererar nu när virkespriserna är högre än någonsin. Vid en Skogsdag i Sikås fick vi följa hela vägen från skog på rot till sågad vara. Demonstration av skogsmaskinen Timbear samt vedprocessor från Ede Industriteknik.
Göran Espmark är ordförande för Norrskog Strömsunds Skogsbruksområde
(SBO) och han berättar:
-Efterfrågan på skogsprodukter är stor
och Norrskog håller marknadsmässiga
priser och idag är priserna de högsta som
någonsin varit och många medlemmar
passar på att leverera. Inom vårt distrikt
som sträcker sig ända längst upp i Frostviken, Strömsund – Hammerdal – Tåsjö,
så levereras det mesta av virket till sågen
i Sikås. Norrskog levererar sitt sågtimmer
till dotterbolaget NWP (Norrskog Wood
Products).
NWP har tre sågar, Östavall, som säljer
mycket på utlandet, samt Hissmofors och
Sikås. Dessutom har NWP hyvleri i Hammerdal, Hissmofors och Forsa.
När Norrskog under hösten bjöd till
Skogsdag vid Sikåssågen kom ett hundratal medlemmar och allmänhet. Det gavs
information om marknadsläget, en rundvandring i sågen samt en demonstration
av nya skogsmaskinen Timbear samt en
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visning av en vedprocessor från Ede Idustriteknik. Dessutom bjöds på fika vid öppen eld.
Liten och lätt
Örjan Westerlund är VD för Timbear i
Strömsund och han informerade om den
nya maskinen och dess egenskaper. En
maskin som är byggd för att i första hand
gå i klenare avverkning och gallring och
på svaga marker och naturreservat.
-Maskinen är liten, lätt och smidig och
byggd för att klara avverkning på svaga
marker. Den håller ett jämnt marktryck
och därför undviker man markskador efter
hjul och band. Och vagnen lastas med två
travar som ger ett jämnare marktryck. Fler
och fler hör av sig och är intresserade av
maskinen och under den här veckan sålde
vi en maskin till Småland. Det var till en
entreprenör med jobb åt Växsjö stift, som
krävde en lättare maskin, berättar Örjan
och tillägger:
-Så fick Skogsstyrelsen vetskap om att

entreprenören skaffat sig en mindre skogsmaskin och då ville de ha honom till
ett jobb i ett naturreservat.
Timbear är en väl anpassad maskin för
gallring och klenare slutavverkning, och
framför allt på svaga marker.
Sågar så det ryker
Sågverket i Sikås kör så det ryker och efterfrågan är stor.
-Nu under hösten är det högsäsong,
berättar Henrik Jönsson som är platschef,
och vi kör med 1,4 skift. Här kör vi bara
gran med dimensioner från 8 upp till 35
cm. Allt över 35 cm går till sågen i Östavall. Där sågas kort och grovt virke, som
klyvs till panel och levereras till hustillverkning.
Idag har vi drygt 30 anställda på
Sikåssågen, därav två egna elektriker och
tre montörer. Mycket av den sågade varan
går till vårt hyvleri i Hammerdal och inhemska förädlingsindustrier. Ungefär
60% säljs inom Sverige, 20 % till Norge

Ordförande för Norrskog
Strömsunds Skogsbruksområde (SBO) Göran Espmark t.h på bild informerar
intresserade åhörare.

och en del till Tyskland och Nordafrika.
-För fyra år sedan brann Sikåssågen ned och efter uppbyggnaden är allt
helmodernt.
Idag sågar vi 20.000 m³ mer på enkelskift i jämförelse med vad vi gjorde på två
skift i gamla sågen, uppger Henrik Jönsson.
Sågens historik
Sikåssågen grundades 1972 och första
stocken sågades 1973. Första året sågades
3.000 m³, idag sågas 95 000 m³. Sågen är
idag en av världens snabbaste såglinjer
med en matningshastighet av 200 meter
i minuten (ca 40 stockar/minut. Daglig
sågproduktion ca 350 m³/skift och antal
anställda är 30 personer, samma antal som
1973.

Örjan Westerlund VD för Timbear t.v
på bild i samspråk med en intresserad
besökare.
Minsta besökaren var Julia, tillsammans
med pappa Anders och morfar Pelle.
Samtliga med efternamnet Stjernström.
Text och bild: Barbro Ericson

Virket anländer och stockmäts
Tomas Näsström med Ringvattnets Åkeri
anländer till Sikåssågen med tre travar
timmer från en avverkning i skogarna
kring Espnäs. Vid sågen lastas hela ekipaget av med traktor, som är utrustad med
en gigantisk grip som lyfter halva traven
åt gången. Därefter stockmäts virket.
Erik Kölegård är virkesmätare på sågen
och anställd av VMF. Han följer hela händelseförloppet via fyra dataskärmar och
han berättar hur mätningen går till:
-Allt virke stockmäts av en opartisk
virkesmätare från Virkesmätningsföreningen (VMF) och sorteras efter ägarnummer. De som jobbar med virkesmätningen
kör två skift och all mätning sker med laserteknik.
På sågen i Sikås tas allt från stocken tillvara. Den sågade varan går till
förädlingsindustrin. Flisen går till Väja
och SCA och all spån går till sågens egen
panncentral.
Nu har vi fått följa hela händelseförloppet hos Norrskog, från skog på rot till
sågad produkt. Där skogsmaskinen Timbear visade bra kapacitet på en mark med
mycket dålig bärighet.
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Invigning
Granengallerian
tors 30 sep kl.
18.30-21.00
Specialerbjudandengällerunder
en halvtimme i respektive butik.
Fr v Månica Näslund, Kerstin Holmberg, Görgen Åström och Helena Åström.

Första gallerian i Strömsund
Nu kör Skocentralen, JoJo!, Sportringen och Bomiljö med öppna portar i
Granenhuset. En ombyggnad som fått
snurr på kundkretsen.
-Det här blev bra säger Månica Näslund
med företaget JoJo! och Görgen Åström på
Sportringen fyller i, det blev mycket bra.
Samtycker gör också de andra två affärsinnehavarna Kerstin Holmberg på Skocentralen och Helena Åström, Bomiljö.
-Vi har redan sett att affärerna har fått
bättre tillströmning på kunder. Ofta kan det
vara en affär de tänkt handla i men eftersom vi har öppet emellan så går de vidare
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också till de andra, säger Kerstin. Helena
fyller i, när det spöregnade härom dagen,
märkte jag att många tog sig tid och gick
runt i samtliga fyra butiker. De behövde
inte gå ut för att komma in.
-Extra roligt är det eftersom vi har den
första gallerian i Strömsund. Spännande
att förnya sig och ännu roligare när det ger
ett så positivt resultat, säger Månica och de
övriga instämmer.
Text och bild: Barbro Ericson

19.00
19.30 Bomiljö
20.00
20.30

sport ringen

Underhållning,
dryck och tilltugg.

Välkommen!!

PN Motor – ännu ett nytt företag i Strömsund
Peter Nordström i Tullingsås är en
företagare som trappar upp. Nu bygger han om den egna verkstadslokalen
i Granngården till butik för skotrar och
4-hjulingar. Invigningen beräknas till
Skoterns dag.
I verkstadslokalen i Granngården byggs
det nu om till butik för skotrar och 4-hjuling, samt skoterkläder i varierande design. Det är en imponerande planlösning
i två öppna plan och sista helgen i oktober öppnas den nya verksamheten där två
nyanställda tar plats.
-Vi ska ha skotrar och 4-hjulingar av
två märken på båda plan. Nu förhandlar vi
med de två leverantörerna. Dessutom kommer vi ha reservdelar och väldigt mycket
kläder. Roliga och spännande modekläder
för skoter, bland annat från Fox och Tobe.
Men vi kommer också ha lite vardagligare
skoterkläder, berättar Peter Nordström.
I nedre planet inreds verkstad för båda
märkena samt ett reservdelslager. Än har
inte den rätta säsongen infunnit sig, men
det blir.

-När vi öppnar till skoterns dag, sista
helgen i oktober, ska vi ha fått in ett antal
visningsobjekt. Både nytt och gammalt.
Anställda ökar
Peter Nordström med företagen PN Tek
och PN Motor, har 15 anställda. Hans företagande varierar mellan fastigheter, VVS/
Fjärrvärme, maskiner och nu tillkommer
också försäljning av skotrar och fyrhjulingar.
Under alla år tidigare har Peter själv
skött hela organisationen samt den ekonomiska delen. Men nu har han anställt en
person på halvtid för att sköta det administrativa.
-Det känns bra att få lägga över det administrativa. Alla år tidigare har jag skött
den delen, antingen på sena kvällar eller
helger. Men det började bli lite väl mycket
så det var dags att tänka om, uppger Peter
Nordström, företagaren som trappar upp.
Text och bild: Barbro Ericson
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Ljusglimtar på Granbacken

Karl Ivar Pettersson
Det är glada miner som möter oss vid
ett besök på Granbacken i Strömsund
som är ett särskilt boende. Nu är det invigningsfest av nya lokaler med kolbullar och dragspelsmusik

Gun Sandkvist och Maud Pettersson
Ingalill Näsström hyr en av lägenheterna
på Granbacken och hon tycker det känns
riktigt bra att bo här.
-Eftersom jag har så besvärligt med
mina ben och svårt att gå, så känns det
tryggt att vara här. Och roligt har vi också,
framhåller hon.

Alla som bor på Granbacken har egna
lägenheter men får hjälp när det behövs.
Idag har de flesta boende och personal Karl Ivar Pettersson spelade dragspel och
samlats för att inviga den nya lokalen. På sjöng och därutöver blev det både en och
plats finns dragspelaren Karl Ivar Petters- annan historia.
son, kanske mera känd som ”Tjärnmyrbergarn” och hans fru Maud och syster
Text: Barbro Ericson
Gun Sandkvist som steker kolbullar. LisBild: Cathrine Ericson
beth Olsson är enhetschef och hon berättar
att här finns också ljusglimtar.
-Det är så mycket indragningar och
omorganisation som skrivs om men vi
har också ljusglimtar här och inte bara
tråkigheter, berättar hon.
-Idag har vi invigning av samlingslokalen och här kommer vi att träffas många
gånger och utöva olika aktiviteter. Vi ska
baka tunnbröd, spela bingo, samlas till
fika och en hel del annat. Att vi fick en
riktig samlingslokal betyder mycket eftersom många vill träffas och göra något
gemensamt, framhåller Lisbeth Olsson.
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Inga Lill Näsström
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Familjeföretag tar över skrovmålet
Här har vi familjen Thellbro som tog
över gatuköket Sibylla i Strömsund.
Mamman med fem döttrar.
Carina Thellbro bor i Dorotea men tog
över gatuköket Sibylla i Strömsund när
det var till salu. Den första september tillträdde hon och hennes fem döttrar den nya
verksamheten.
-Jag köpte företaget och var spekulant
redan då Mats Mårtensson, förre ägaren,
skulle sälja. Vi tycker det är roligt att jobba nära människor och det får vi göra här.
Dottern Malin är platschef och hon jobbade också här när Mats ägde gatuköket.
På kvällar och helger är tvillingarna Elin
och Erika här samt Eva, som går i skola.
Som förstärkning ibland kommer Jenny
som bor i Östersund.
Vi har haft mycket folk sedan vi tog
över och när vi hade öppningserbjudanden
så var det hemskt. Vi hade inte plats för
alla. Man känner att vi är välkomna hit,
för många privata har skickat oss blommor.
Stor stab
På Sibylla jobbar också Filip och Ahmet,
två kockar som jobbat här tidigare, som
sköter pizzabaket och grillen. Så ingen
ting har försvunnit från menyn i och med
övertagandet. I stället kommer familjen
Thellbro att utöka med husmanskost.
-Först ska vi bygga om en del och därefter kommer vi också att servera husmanskost. Vi börjar med en dagens rätt så
får vi sedan se om vi utökar. Så var det när
Mats hade gatuköket och nu frågar folk
efter dagens igen, berättar Carina.
Här i gatuköket källsorteras allt och efter ombyggnaden kommer det finnas sorteringskärl så gästerna själva kan sortera
rätt.
Carina Thellbro är väldigt nöjd över
köpet av Sibylla och framhåller just nöjet
med att träffa människor.
-Jag har under flera år haft administrativt jobb inom vårt företag i Dorotea. Och
då sitter man bara framför en hög med
papper och en dator. Men dessförinnan
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Fr v. Erika, Ahmet, Eva, Carina, Elin, Jenny, Filip och Malin
hade jag lanthandel och det trivdes jag bra
med. Därför känns det här alldeles ut-

märkt och så har också mina fem flickor
jobb, avslutar hon.
Text och bild: Barbro Ericson

Folkets hus laddar om kanonerna
Styrelseordförande för Folkets hus i
Strömsund Annica Nyholm satsar extra på teater och dans under hösten och
vintern. De kommer även ha ett nära
samarbete med Riksteatern Strömsund
med Malin Eidin i spetsen där de tar
draghjälp av varandra för att locka fler
till Folkets hus.
Det kommer även under hösten och vintern att visas film i biografen. Där satsar
man främst på barnmatinéer i första hand,
då det visat sig vara den åldersgruppen
som är mest intresserad av att gå på bio.
-Vi har haft färre besökare än vad som
krävs för att få det hela att gå runt för biodelen menar Annica. Därför satsar vi på
dom yngre mer trogna biobesökarna. Det
har också varit svårt att få de enstaka danser som varit att gå runt. Men orsaken till
det kan vara att danserna varit från 15 år
och man har inte kunnat ha alkoholservering. Men det blir ett nytt koncept även
där. I höst har vi tre populära dansband
på scenen, Chapelle, Gamblers och Svänzons. Vi kommer ha Corner Foodhouse på
plats som serverar mat och dryck. Olika
band kommer stå för underhållningen i
Oasen under danskvällarna. Åldersgräns
18 år. Vi som är arrangörer på orten kan

Malin Eidin med dottern Tilla Eidin och Annica Nyholm.
inte mer göra än att erbjuda tillfällen som
dans, musik, teater eller film, och hoppas
på att det kommer besökare. Jag ser det så,
att ju mer som händer i kommunen desto
bättre är det för oss alla! säger Annica.
Efter
sommaruppehållet
kommer
Folkets hus i Strömsund att ladda om

kanonerna och bland annat visa en helaftonsföreställning den 11/11. Med bland annat Peter Harrysson i Kvinnans list. Annica
och Malin välkomnar till en fartfylld kväll
med många skratt.
De två eldsjälarna är eniga om att
Virveln på Folkets hus bör användas i större
utsträckning än tidigare. Med en stor A-klassad scen och utrymme för att ta in mycket
folk samtidigt vore det synd att inte utnyttja lokalerna. Därför läggs nu lite extra krut
på arrangemang som lockar kulturintresserade till Virveln.
-Riksteatern Strömsund lever annars
på små medel och ser gärna att kommunen
bidrar med ett tillskott till kassan, säger
Malin. Men vi ser fram emot ett samarbete
med Folkets hus föreningen i höst och hoppas på att vi blir mera stadd i kassan. Det
skulle innebära att vi säkert kan fortsätta
berika Strömsund med teaterkultur för alla
åldrar.
Text och bild: Cathrine Ericson
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