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Allt handlar om kärlek

Ansvarig Utgivare

Framgång i affärer kan ha många
skäl. När jag tittar på vad som får en
verksamhet framgångsrik och omtyckt
av kunder ser jag kärlek som den gemensamma nämnaren. Att allt går bättre om du levererar med kärlek.
Låt det följa med under hela processen. Visa kunden omtanke. Arbeta för
att dina medarbetare ska gilla sin arbetsplats och sina uppdrag. Förpacka
produkten med kärlek. Se till att kunden
gillar den och dig.
Älskar du det du gör, får du dina
medarbetare att känna samma sak.
Då kommer dina kunder känna denna
genuina känsla. Det kommer hjälpa dig
i det du gör för att orka och lyckas långsiktigt.

Den företagare som stressad och
ointresserad kastar på dig sina tjänster
tappar snart kunder och glädjen i sitt
arbete. För som kund söker vi den som
pysslar om oss lite extra och visar genuint intresse. Man kan kalla det mycket,
jag kallar det kärlek.
Vi satsar hårdare i Strömsund
Affärsnytt Norr som är en del av Visitkort.se flyttar ut från Järnvägsgatan
och in i Sickatorpets gamla lokaler på
Ramselevägen. Besök gärna vår mysiga nya redaktion.
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-Strömsundspärla
Under sommaren har turisttillströmningen varit utöver det vanliga. Busslaster
har samlats på den vackra Hembygdsgården. Men några pengar lämnar de
sällan efter sig.
När kommunstyrelsen hade sitt möte under
augusti månad blev de inbjudna till Hembygdsgården för att bli informerad om
den verksamhet som bedrivs på området.
Strömsunds vackra pärla invid Vattudalen.
Vackert och välbesökt kan man säga, men
ingenting gör sig självt. Det ideella arbetet
hos medlemmarna tar på krafterna och
undan för undan lämnar folk uppdraget.
Antingen på grund av åldersskäl eller att
man helt enkelt inte orkar.
Att hålla alla byggnader och området i
trim och dessutom jaga pengar för att få
snurr på verksamheten är en tuff uppgift.
Christer Birgersson och Lars Edin i
Hembygdsföreningen berättar för kommunstyrelsen:
-Vi har nog aldrig haft så många turister
tidigare som vi haft i år. En dag kom tio
busslaster med besökare, varav sex bussar

Hembygdsföreningens ordförande Christer Birgersson tv informerar Komunstyrelsen.
kom från samma bolag i Tyskland. Givetvis är det smickrande att de väljer att stanna
till här. Många besökare uppger att de fått
berättats av researrangörer, att Hembygdsgården i Strömsund är en vacker plats som
de gärna vill besöka. Men trots alla bussresebesökare så lämnar de inga pengar efter
sig. För det mesta börjar de med att fika
vid bussen innan de går in på området. Det
innebär att den som arrenderar Café Tomten inte får några gäster. Däremot blir toaletterna välbesökta och det innebär stora
extra kostnader för toapapper, handdukar, städning m.m. Förslaget att sätta upp
myntautomater tror vi inte går. De är dyra
att köpa in och blir förmodligen rätt snart
sönderslagna och plundrade.
En förening på egna ben
Under informationen berättade Birgersson
och Edin att de flesta som besöker området
berömmer hur vacker och välvårdad Hembygdsgården är och att allt är så välskött.
De berättar vidare:
-Vi uppskattar och tycker det är roligt
att folk stannar till här. Och att besökarna
upplever platsen vara värt ett besök. Många har uttryckt hur väl kommunen tar hand
om bygdens Hembygdsgård. De tror att
den drivs i kommunal regi. Men så är det
inte. Vi får söka bidrag, bland annat Byg-

Faktaruta för sommaren
på Hembygdsgården
- Uppskattningsvis 50.000
besökare.
- I utställningshallens gästbok
har 4.508 skrivit sitt namn.
- Besökare från 26 olika nationer.
- Upp till tio busslaster per dag.
- 250 företag har sponsrat
och fått skylt uppsatt.
- Uteservering byggdes
tack vare bygdemedel.

demedel, ragga sponsorer och söka ideell
hjälp från människor som har intresse för
att bevara det gamla och utveckla området,
uppger de.
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Med dagens studiebesök vill man från
Hembygdsföreningens sida göra kommunstyrelsen uppmärksam på att det måste till
ekonomisk förstärkning för att klara fortsatt skötsel och underhåll av Hembygdsgården.
-Vi börjar tröttna på allt ansvar med
ideellt arbete för att hålla Hembygdsgården på fötter. Det måste till extra hjälp
för att få det här att snurra vidare, uppger
Christer Birgersson och Lars Edin.
Text och bild: Cathrine Ericson
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Vi utför elinstallationer från fritidshus till industrier
i områdena kring Strömsund, Hammerdal och Föllinge.

Passa på att använda rotavdraget!

Erik

070-648 13 40

JAKT & SKOGSDAG
DEN 15/10

TRAR
2012 ÅRS SKOMA IN!
BÖRJAR KOM

PROVKÖRNING PÅ TERRÄNGBANA
MED ETT FLERTAL OLIKA MODELLER
DEN 15/10 I JUNSTERNÄS GRUSGROP
Norgevägen 2, Gäddede | 0672-103 12 | info@sgtijamtland.com

Vi säljer torr björkved,
vi levererar veden kapad
och kluven och i en längd som
passar din spis eller panna.
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Ingen tjuv känner sig trygg
Det går framåt med Grannsamverkan. I
stort är hela Strömsund uppdelat i områden och med kontaktombud.
Vid ett ”supermöte”
som närpolis Daniel
Andreou vill uttrycka
sig, börjar Grannsamverkan med kontaktombuden
vara
väl mobiliserade om
ett inbrott är på gång.
-I början av augusti hade vi en träff
på
Polisstationen
med ett antal ombud
från de nio områden
som Strömsund är
indelat i. Intresset
var verkligen stort
och jag kan inte annat säga än att det var
ett supermöte. Alla
närvarande var laddade och taggade till
tusen. Nu närmast kommer de att värva ytterligare ombud samt gå ut till grannar och
berätta vad Grannsamverkan är till för. De
skall informera om små enkla tips. Bland

annat att öka medvetenheten hos sina grannar så de lär sig att iaktta om något avvikande händer i ens omgivning.
Viktigt är också att ge upplysning om

att det är Polisen som i första hand skall
kontaktas om man uppmärksammar att ett
försök till inbrott är på gång. Absolut inte
ringa ett ombud om något verkar misstänkt. Tiden är ofta knapp från att inbrottet är

Välkommen på
värmepumpsdag!

på gång till förövaren försvinner och då
gäller att vi har chans att hinna på plats innan det är för sent, uppger Andreou.
Under utbildningen fick samtliga ombud ta del av ett utbildningsmaterial
som finns samlat i
pärmen ”Grannsamverkan - Samverkan
mot brott”.
Nästa steg kommer bli att ett antal
skyltar, större och
mindre, sätts upp
inom området. Dessutom kommer man
dela ut klistermärken
till de fastighetsägare
som ingår i samverkan. En dekal som
skall sitta väl synligt
på huset som visar att
man är ansluten till
Grannsamverkan. Det här innebär nog att
ingen tjuv ska känna sig trygg i framtiden.
Text och bild: Cathrine Ericson

Kampanjpriser!

Tisdag 4 oktober kl 07-19.
Mycket generösa
För dig som
vill vara helt erbjudanden! Kom
och var med.
säker på att
du sparar mer Vi bjuder på fika
än din granne.
Vi chansar heller aldrig.

1495:UNDERSKÅP
inkl.tvättställ.
I vitt eller ek.
Exkl blandare.
ord. 2242:-

Nyhet!
Sveriges effektivaste
bergvärmepump.

från

3995:-

DUSCHVÄGG
med dekorglas DIA,
90x90 cm. Finns
även i klarglas,80x80
& 90x90 cm.
ord. 4995:-

Anlita en auktoriserad vvs installatör

Proffs på rör
IVT PremiumLine EQ

Torsgatan 5 • Strömsund • 0670-120 77 • Anders Funseth 070-384 33 03
Butiken öppen vardagar 07.00-16.00 • Lunchstängt 11.30-12.30
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Tändvätska för
hockeyn i Strömsund
Skellefteå AIK, fjolårsfinalisterna i Elitserien, som lade sitt försäsongsläger i
Strömsund för femte året i rad, tycks
vara rena tändvätskan för IFK Strömsunds hockeysektion.
-Ja, detta är riktigt välgörande för vår
verksamhet, säger Sten Strömgren, ordförande i Strömsund Hockey.
Strömgren berättar om årets läger vilket
började med egna ispass för elitlaget.
Senare under kvällen gick de ut på is i
tre omgångar ytterligare för att träna med
ortens och de närliggande klubbarnas ungdomar.
Allt från de riktigt små upp till A-laget
fick en riktig träning. Ledd av de svartgula elitspelarna samt deras tränare som
visade allt från grunderna till riktigt svåra
teknikövningar.
-Dessa träningskvällar är verkligen
uppskattade och även Skellefteås killar gillar att träffa våra ungdomar, berättar Sten
Strömgren.

Jakten inleddes naturligtvis av stor
spänning med anledning av fjolårets jakt
som var ovanligt lyckad. Då spelaren
Yared Hagos, naprapaten Mattias Hallberg
och fystränaren Stefan Thomson fick vara
med när en stor björn fälldes.
Något som uppmärksammades över
hela Sverige och inte minst av Aftonbladet
som slog upp detta på en helsida.
Årets jakt resulterade endast i en älgkalv men de fem gästerna var ändå nöjda
över såväl mottagandet som själva naturupplevelsen.
Fiskedeltagarna fångade bra med fisk
och enligt obekräftade uppgifter tappades
tyvärr de allra största fiskarna!
-Laget uppskattar helhjärtat den
rekreation som vi bjuder på och de säger
att detta är en bra del av den uppladdning
som sker inför elitseriestarten, berättar
Sten Strömgren.
Som de flesta säkert redan läst, spelade
Skellefteå AIK en träningsmatch mot Timrå på kvällen dag två och vann med 3-2.

Jakt & Fiske
Dag två erbjöds Skellefteå AIK älg- och
björnjakt med Långåsens jaktlag. Samt
Trollingfiske på Vattudalen, ledd av Håkan
Carlsson, Mikael Blomqvist, Ronny Sidén
och Ulf Danielsson, vilka ställde upp med
egna båtar och utrustning.

Sponsring som ger orten återbäring
På frågan hur det kommer sig att vi har förmånen att få se riktig elithockey i Strömsund varje år, förklarar Sten Strömgren att
detta är en del av ett treårigt sponsoravtal
som är skrivet mellan Skellefteå AIK och
engcon.
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-Ja, vi har just skrivit på ett nytt avtal
som förlängning på förra tre-årsavtalet
berättar Strömgren och fortsätter:
-Grunden i avtalet är att mot en ej
nämnd summa pengar får engcon reklam
på Skellefteå AIK:s matchtröjor, på sargen
i Skellefteå Kraft Arena samt en helsida i
varje hemma-matchprogram.
Dessutom finns ett så kallat, ”Letter of
intent” och där står det bland annat skrivet
att Skellefteå AIK ska lägga ett försäsongsläger per år i Strömsund. Att IFK Strömsund hockey får ta del av ledarutbyte, samt
att hemortsalternativiet ishockey på Hjalmar Strömerskolan får förlägga delar av
sin utbildning med hockeygym i Skellefteå
AIK.
-Alltså har vi en sponsring som ger
orten återbäring, avslutar Sten Strömgren.
Text och bild: Barbro Ericson

BUTIK

EXTRALJUS

Kontakta oss när det gäller
byggjobb - stora som små!

Välkommen
till vår butik på
Industriområdet
i Strömsund.

• Skickliga murare och
snickare
• Egen plattsättning/mattläggning
• Vi ombesörjer även el,
vvs och målningsarbeten
• Byggmaterialförsäljning

NBB 225 xenon.......................1990:Hella 3003 halogen blue..........528:Hella 3003 halogen white........420:Moms tillkommer
Gilltig t.o.m 2011-10-30

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

Välkommen till oss!
Storgatan 26, 830 80 Hoting
Tel: 0671-107 43
Fax: 0671-108 00
Mobil: 070-653 06 81

Nöjda kunder Vår reklam
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HOTELL ÅSGÅRDEN
Storgatan 50
830 70 Hammerdal

0644-710 01

• Dagens lunch 1100 - 1400
• Helgöppet 1100 - 0100
• Fullständiga rättigheter

Välkommen!
Hälsar Ingela och Patrik.
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Visitkort.se och Affärsnytt växt ur kostymen
Verksamheten har utökats och nu räcker inte de gamla kontorslokalerna på
Järnvägsgatan längre till. Därför har
Affärsnytt Norr flyttat till andra lokaler
på Ramselevägen.
Efter att reportrarna på Affärsnytt Norr varit utan lokaler ett antal månader, på grund
av utökad verksamhet, så finns vi nu tillgängliga igen i nya lokaler på Ramselevägen. Där kommer vi att husera under den
tid vi inte är ute på uppdrag. Av den anledningen kan vi inte uppge några fasta
öppettider utan finns som sagt på plats rätt
sporadiskt.
Däremot nås vi alltid på telefon där vi kan
bestämma möte på redaktionen om så önskas.
Ni är alltid välkomna till Affärsnytt Norr
Telefon: 0730 424 116
Mejladress: affarsnyttnorr@visitkort.se
Text: Barbro Ericson
Bild: Marlene Stenehäll
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Mingel från motorträff i Hoting
Raggarbilar lockade närmare 2000 motorintresserade till Veteranbilsträff i
Hoting sista helgen i augusti. Arrangör
var Mosquitos och tillställningen ägde
rum på Hotings camping där man också lottade ut en Chrysler Imperial -55.
Veteranbilarna cruisade sedan genom
samhället i kortege för uppvisning.
Under fredagen började folk droppa in på
campingen och klockan 17.00 gick startskottet för veteranbilsrally där 12 ekipage
deltog.
Motorentusiaster från bland annat
Norberg, Härnösand, Junsele och Dorotea visade upp sina bilar och givetvis
fanns också Strömsunds veteranbilsklubb
”Cruising Strömsund” på plats med 60
ekipage.
Mosquitos med 35 medlemmar arrangerade träffen för åttonde året i rad
med aktiviteter under både fredag och
lördag. Hotell Raivi stod för serveringen i
pubtältet och på scenen spelade ZZ Rock.
Patrik Danielsson från Avaträsk var den
som köpte vinstlotten i Mosquitos billotteri och fick med sig en Chrysler hem från
årets bilträff i Hoting.
Familjen Anders, Ulrika, Elis och Signe Nolsjö från Bölen Junsele är trogna
besökare på motorträffen i Hoting. (Bild
uppe till vänster och framsidan)
-Det här är en mysig familjehelg säger
Laila Östlundh, vice ordförande i Mosquitos. Vi har ordnat med knallar och matservering och här finns en enorm maskinpark av fina bilar. Vi har skapat en populär
tillställning där både stora och små motorentusiaster besöker oss år efter år.
Se fler bilder på www.affarsnyttnorr.se
Text och bild: Cathrine Ericson
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Bengt 070-518 50 75 Johan 070-31 88 447
Ingemar 073-277 03 89
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Björnjakten avslutad

Det finns många vackra vyer att se när man sitter på jaktpass.
Årets björnjakt var avklarad första
veckan i september. Då hade totalt 90
björnar fällts inom Jämtland-Härjedalen fördelat mellan södra och norra
sidan E14.
Nu är det knappast någon som höjer på
ögonbrynen när en björn fälls. Det är inget
ovanligt varken för skytten eller gemene
man som titt som tätt stöter på björn.
Antingen i skogen eller hemma på gården.
Ja så är det faktiskt inom Strömsunds
kommun som efter en björnspillningsinventering 2006 visade att här har vi en av
världens högsta björnpopulationer. Medan
Härjedalens jaktvårdskrets når bara upp
till två tredjedelar av den tätheten.
Framgångsrik inventering
Björnstammens storlek i Jämtland har
alltid diskuterats mycket flitigt. Sedan
tidigare vet vi att det i Strömsunds- och
Härjedalens jaktvårdskrets finns mycket
björn. Däremot, i de centrala delarna av
länet är det betydligt glesare mellan björnarna. Så hur många björnar finns det
egentligen i länet?
För att få reda på detta så genomförde
Länsstyrelsen tillsammans med Jägareför-

Thomas från Skåne ingår i Ringvattnets jaktlag, sköt en björn som var
tio meter från honom vid skottillfället.

bundet Mitt Norrland en insamling av
björnspillning i Jämtlands län hösten
2006. Från den 21 augusti fram till den 1
november insamlades drygt 5.200 björnspillningar in av jägare, samebyar och
allmänhet.
Resultaten bearbetades av Skandinaviska björnprojektet och nedan presenteras några preliminära beräkningar av
björnstammens storlek i Jämtlands län:

Världens högsta
björnpopulationer
Totalt samlades det in 5.268 spillningsprover varav 3.000 av dessa analyserades.
Från de 3.000 slumpvis utvalda spillningarna har man funnit DNA från björn
i 80% av dessa. Detta är ett bevis på att
bland annat jägarna varit väldigt duktiga
på att hantera de spillningar man hittat.
Och inventeringen tyder på att det fanns
mellan 700-1.000 björnar i länet vid inventeringstillfället. Det går att särskilja
684 unika individer varav 323 stycken

(47,2%) är hanar och 361 stycken (52,8%)
är honor
Tack vare resultatet från inventeringen
kunde Länsstyrelsen öka den årliga tilldelningen till 90 djur.
Jaktens betydelse
Flera personer inom jägarkåren, är helt
överens om att med den tilldelning som är,
så håller man inte nere tillväxten för att få
balans i täthet. När den sista björnen på
norra delen E14 fälldes, var det många
pågående björnkontakter som fick avbrytas.
I Ringvattnet fälldes en mindre björn
och i samma stund var det läge på ytterligare en björn i grannjaktlaget några kilometer bort. Tilldelningen måste höjas för
att få ner antalet stora rovdjur. De flesta är
överens om att rovdjur skall finnas, men
inte i den nuvarande omfattningen. Så är
den allmänna uppfattningen i glesbygd.
Upplevelserna under jakten har varit många. I Långåsens jaktlag utanför
Strömsund fick ett ungerskt filmteam närvara när en björn fälldes. Dessutom fick
några hockeyspelare från Skellefteå AIK
delta, dock utan jaktlycka men med en rik
upplevelse. Text och bild: Barbro Ericson

Bli en nöjd
kund hos oss
du också!

STRÖMSUND
12 • AFFÄRSNYTT NORR

Vi säljer både
fabriksnya och
regumerade
personbilsdäck

Ramselevägen 19, 0670-100 12 070-305 42 65
Under högsäsong har vi ofta öppet kvällar och helger.

Inga vattenskador!
Vi är auktoriserade i Säker Vatteninstallation.
Anlita oss - för din trygghets skull.
Då vet du att det är folk som kan sin sak.
0670-132 70
Öppet 07.00-17.00
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S V E N S K

K O RS OR DSM

Asfaltläggare Nils Gunnar Sjödin från
Hallviken slog ut hela svenska eliten i
korsordstävling. Därmed blev han korad till Svensk mästare 2011. En final
som avgjordes på finlandsbåten Vikinglines Mariella.
För 24:de året arrangerade tidningen
Hemmets Veckotidning SM i korsord där
fem finalister tävlade om att bli Svensk
mästare och den titeln tog Nils Gunnar
Sjödin, som berättar:
-Så fort jag får tag på ett korsord så
löser jag det. Skickar in svaren gör jag
inte i vanliga fall men när jag i vintras
såg delkorsorden som kvalificerade till
SM-mästerskap bestämde jag mig för att
delta. Efter fyra delkryss med olika konstruktörer var jag en bland fem som gick
till final som arrangerades på en båtresa
till Finland.
Ända sedan Nils Gunnar gick lågstadiet
i skolan har han löst korsord. Något som
gett honom färdighet och så småningom
ledde till titeln Svensk mästare.
-På den tiden var det korsord i Kamratposten och Ungdomsnytt. Sedan hoppade jag in och hjälpte mamma när hon
körde fast. Med tiden har det blivit åtskilliga korsord och visst skaffar man sig lite

ST
ÄA R E

teknik med tiden.
När SM-krysset löstes satt vi kring
samma bord och med Karl-Uno Sjöblom som tävlingsledare. På 18 minuter
var jag klar och fick lämna lokalen. Jag
hann faktiskt ut på däck och ta en rök innan nästa tävlande var klar. Men resultatet
fick vi reda på först dagen efter, visst var
det spännande. Då öppnades ett kuvert
och jag ropades upp som Svensk mästare
2011. Korsordet hade en hel del fallgropar
och det var inte alls säkert att den som
först blev klar var vinnare. Vinsten bestod
av ett diplom och en resecheck på 10.000
kronor, uppger Nils Gunnar.
Fantastisk seger
Då kan man fråga sig. Vem är Nils Gunnar Sjödin egentligen. Är han akademiker
månntro?
-Jag har bara sjuårig folkskola så jag
är absolut inte högutbildad. Men jag har
väl ändå skaffat mig en hel del ”onödigt
vetande”, uppger han och skrattar.
-Visst, jag läser ganska mycket och nu
kan man få stor hjälp med problemfrågor
via datorn. Före datorns tid blev det biblioteket.
Nils Gunnar är alltså ingen akademiker,

utan en riktig arbetskarl från Hallviken
som är van krafttag. Nu är han inne på sitt
42:a år som asfaltläggare, tidigare var det
både skogsarbete och anläggningsarbete.
Men nästa år är det dags för pension. Och
givetvis gav SM-titeln honom blodad tand
och kanske blir det en repris 2012. Nästa
år när Nils Gunnar blir pensionär tar han
sambon Britt med sig på vinstresan som
planeras till Salzburg.
Text: Barbro Ericson
Bild: Cathrine Ericson

Tävla och Vinn!

Lös vår ordfläta och sänd in Ditt svar senast den 10/10. Vinnare presenteras i nästa nummer. Lycka till!

1

1. Svensk mästare kommer från...
2. Är värmande och kan köpas på pall
3. Har Affärsnytt Norr gjort
4. Han har en allservice som
fixar det mesta
5. Vilket måleri firar 20 år?
6. Ger Wisy på sina fönster
7. Vilket jaktlag tog emot Skellefteå AIK
8. Finns det många av i Jämtland
9. Håller privatlektioner
10. Gör studiebesök hos bl a skogsbruk

2

1:a pris: 500 kr
2-5:e pris: Trisslott
Sänd Ditt tävlingssvar till:
Affärsnytt Norr,
Järnvägsgatan 20,
833 35 Strömsund

3
4
5
6
7
8
9
10

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Vinnare från förra månadens tävling
500kr går till: Magda Sandberg, Gäddede
Trisslotter får: Nils Nilsson, Hoting. Helena Barrewall, Rossön.
Gunnel Ivarsson, Hammerdal. Gerd Larsson, Strömsund.
Gunnar Bygseth, Lidsjöberg.
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Årlig skogsexkursion i Äspnäs
För tolfte året i rad håller Göran Espmark i samarrangemang med Norrskog
skogsexkursion på egna domäner i
Äspnäs. Besöket består av elever och
professorer från Skogshögskolan.
Varje sommar gör elever från Skogshögskolan i Umeå och Uppsala studiebesök på
olika platser i landet. Vissa besök sker hos
storskogsbruket men också bland privata
skogsägare. Som i det här fallet, med ett
besök i Äspnäs tre mil norr om Strömsund
på Göran Espmarks domäner. Syftet med
att titta på privatägd skog är bland annat
att se skillnad mellan småskaligt skogsbruk och det helmekaniserade storskogsbruket som drivs i högt tempo. Man vill
studera hur de olika ägarna sköter slutavverkning, återplantering och röjning. Samt
hur en gallring ser ut med uppföljning av
eventuella skador på kvarvarande träd.
-Det här är tolfte året i rad som elever
och professorer kommer till Äspnäs för
att studera hur ett privatägt skogsbruk
drivs. Vi som privata skogsägare har en
lite annan känsla hur skogen skall skötas

i jämförelse med de stora aktörerna. Vi
ser andra värden än ett maximalt ekonomiskt resultat. Studiebesöket har därför
till syfte att studera en privat skogsägares
syn på skogsbruket. Vid studiebesöket är
det mellan 80-100 elever samt professorer
som deltar, uppger Espmark.
Efter lite information om Norrskog
gick sällskapet ut till skogen för diverse
diskussioner om olika skogsbestånd och

dess skötsel. Där den stora delegationen
möttes av ett exemplariskt skött område.
Ett besök som sträckte sig från morgon
till sena eftermiddagen med servering av
lunch i gårdens fäbodar. Efter en summering av dagen, så var det med stort intresse
som den 12:e exkursionen genomfördes i
Äspnäs.
Text: Barbro Ericson
Bild: Peter Lomander
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