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rstidernas växlingar är en under
bar del av att bo i Norrland och 
alltid något att se fram mot. Tiden 
rusar fram. Nu tänder vi ljus och 

planerar för att träffa våra familjer under en 
skön och förhoppningsvis vilsam julledighet. 
Det gäller naturligtvis inte alla, några måste 
alltid jobba för att vi andra ska få vara lediga. 
Ett stort tack till alla er som gör det möjligt.

När det gäller pandemin är vi på väg mot ett 
nytt normalläge. Vi fortsätter stanna hemma 
när vi känner oss hängiga, tvättar händerna 
ofta och är fortsatt aktsamma om våra med
människor, så kommer vi klara ut detta detta.

Vi fortsätter att välkomna nya närings
livsetableringar till vår fina kommun genom 
ett enträget arbete med en serviceinriktad 
myndighetsförvaltning och genom att, i alla 
sammanhang, sätta Ånge kommun på kartan. 
Kortversionen av vår vision funkar väl i alla 
sammanhang: ”Hej! Kaffetår? Inga problem!”

Det nya året innebär också en ny politisk 
organisation. En kommunstyrelse med fyra 
utskott. En efterlängtad förändring som kom
mer göra oss snabbare att hantera de om
världsförändringar som vi står inför. Vi har 
gått från ett förvaltningsläge, till ett utveck
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Ånge är  
på gång 
som aldrig 
förr

lingsläge, och arbetar med en detaljplan för 
industrietableringar och översiktsplan för 
en framtida befolkningsökning. Brist på bo
städer som måste åtgärdas. Nya förskolor som 
måste byggas. Ånge är verkligen på gång som 
aldrig förr.  

Det finns mycket att se och göra, men det 
viktigaste är att ladda batterierna inför att vi 
återses efter helgerna, med nya krafter för att 
gemensamt utveckla vår fina kommun.

Trevlig vinter!

Krönika
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Läs om härliga 
vinterutflykter på 

sidan 32.
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På sid 29 hittar du 
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att klara ett längre 

strömavbrott.
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Framtid Ånge lyfter saker som  
gör livet i kommunen ännu bättre. 

VÄRT ATT 
HYLLA
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Svindlande  
satsning
Vätgassatsningen i Alby 
ser ut att bli en av världens 
allra största – med investe-
ringar på hela 40 miljarder 
kronor. Planen från Res 
Renewable Norden är nu 
att göra vätgasfabriken 
fem gånger så stor som 
först sagt, vilket gör att 
anläggningen nämns sida 
vid sida om satsningar som 
Northvolt, Hybrit och H2 
Green. 

– Det man säger nu är 
upp till 750 megawatt, 
vilket betyder att vätgas-
fabriken blir en av världens 
största för grön vätgas, 
säger Erik Lövgren (S) till 
Sundsvalls tidning.

I november 2022 lade 
Ånge kommun ut detalj-
planen för granskning. Den 
innefattar hundra hektar 

mark som bland annat 
ska upplåtas åt fisk– och 
växthusanläggningar för 
foodtechindustrin, men 
framför allt en elektrisk 
infrastruktur som inom 
några år ska kunna  
producera el motsvarande 
en kärnreaktor. 

Nya hus för  
nyinflyttade
De stora investeringarna 
i Ånge, inte minst gällan-
de vätgassatsningen i 
Alby och Kriminalvårdens 
nyöppnande i Viskan, 
kommer sannolikt att 
innebära att kommunens 
befolkningsantal växer. 
Kul! För att stävja en even-
tuell bostadsbrist är ett 
nytt projekt på gång kring 
Snickarvägen i Ångebyn, 
där de nyinflyttade kan 
erbjudas möjligheten att 

själva bygga sina hus. Nu 
har kommunen ansökt om 
att få klart sex nya små-
hustomter mellan Kyrkvä-
gen och riksväg 83. 

Satsning på  
lokala besöksmål
Nu blir Ånges besöksmål 
ännu bättre. Kommunen 
ska nämligen avsätta 
medel – 750 000 kronor 
– för att bättre sköta om 
och rusta sex besöksmål 
som vi har all anledning att 
vara extra stolta över. Det 
handlar om tre bergstop-
par, två kulturhistoriska 
besöksmål och en bro. 
Närmare bestämt: Ha-
verö strömmar. Eldnäset, 

Getberget, Flataklocken, 
Vikbron och Myckelmyr-
berget. 

Våtmarken 
återställs
Nu får naturvårdsprojektet 
vid Alderängsån tillskott 
i kassan. Länsstyrelsen 
har nämligen beviljat Ånge 
drygt en miljon kronor för 
att återställa de våtmarker 
som finns utanför bygg-
området för Klevbergets 
vindkraftspark. Dessutom 
ska man stärka förutsätt-
ningarna för flodpärlmuss-
lan. Projektet ska drivas 
av vindkraftsprojektören 
OX2, Sportfiskarna och 
SCA. Det så kallade Lo-
na-stödet förutsätter att 
projektet är genomfört 
senast den 31 december 
2024. 

Bra företags- 
klimat
Ånge plockar hem den bäs-
ta placeringen i Svenskt 
Näringslivs rankning 
sedan 2013. Det innebär 
att kommunen klättrar 48 
platser (till plats 216) och 
tar det största klivet av 
alla länets kommuner när 
företagsklimaten ranknas. 
Vi säger grattis till ”Väs-
ternorrlands raket”, som 
sannolikt har satsningarna 
på vätgas och kriminalvård 
att tacka för det stora 
lyftet. 

Klimatsmart  
fordonsflotta
Enligt en undersökning 
gjord av Gröna bilister 
släpper fordonen i Ånge 
kommun ut minst koldioxid 
i hela länet. Här har man 
jämfört den genomsnittli-
ga mängden koldioxid per 
körd kilometer, och alltså 
kommit fram till att Ånge 
ligger i framkant med sina 
113,1 gram per kilome-
ter. "Generellt sett är de 
kommunala fordonen mer 
koldioxidsnåla i södra än i 
norra Sverige, och tätbefol-
kade kommuner använder 
mer koldioxidsnåla bilar än 
vad glesbefolkade kom-
muner gör", menar Gröna 
mobilister.

Ånges nya  
mötesplats
Nu ska kommunhuset återigen bli en mötesplats i  
centrala Ånge, detta med hjälp av Kod Arkitekter. 

– Tanken är att skapa mer liv och rörelse i huset,  
säger kommunchef Mattias Robertsson Bly till Sunds-
valls tidning. 

Prislappen beräknas landa på 12,5 miljoner kronor och 
det blir den första gången på närmare 50 år som huset får 
en större renovering. 

3

5 6

7

4

Kod Arkitekter  
vill att "en med 

åren bedagad pärla 
ska återställas till 

att bli bygdens 
vardagsrum." Ånge kommun-

hus är i dag på 
skisstadiet. 

Nyinflyttade 
kan erbjudas 
att bygga sina 
egna hus. 

Getberget.

Haverö 
strömmar.

Flodpärl- 
musslor.

I N T R O
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Under hösten har samtliga med-
arbetare i Ånge kommun erbjudits 
att gå en digital introduktions-
utbildning om diskriminering,  
normer och HBTQI. 

– Målet med utbildningsinsatser-
na är att öka kunskapen om HBT-
QI-personers situation och att främja 
mötesplatser för målgruppen, säger 
Moa Magnusson, folkhälsostrateg vid 
Ånge kommun.

orskning visar att HBT
QIpersoner har sämre häl
sa än övriga befolkningen. 
Detta är något som sam

stämmer med resultatet från ungdoms
enkäten LUPP som genomförts i Ånge 
kommun under hösten 2021. 

Ohälsa bland HBTQIpersoner kan 
delvis förklaras med att de i högre grad 
är utsatta för diskriminering, trakas
serier, fysiskt våld och hot på grund av 
omgivningens negativa föreställningar 
om sexuell identitet och könsidentitet. 

– Med kännedom om detta såg Ånge 
kommun sin chans att ansöka om det 
stadsbidrag som utlystes av Social
styrelsen under våren för att stärka 
kunskapen om HBTQIpersoners situ
ation samt för att främja mötesplatser 
för målgruppen, säger Moa Magnusson, 
folkhälsostrateg vid Ånge kommun.

Intresset för den digitala introduk
tionsutbildning om diskriminering, nor
mer och HBTQI som hölls under hösten 
var stort och ett urval av verksamhe
ter gick även en fysisk fördjupnings
utbildning inom samma område.

– Totalt gick cirka 200 medarbetare 
den digitala introduktionskursen och 
cirka 60 medarbetare fick fördjupade 
kunskaper under en heldags utbildning, 
berättar Moa Magnusson.

Fotnot: Hbtqi, är ett paraplybegrepp 
för homosexuella, bisexuella, tran-
spersoner, personer med queera 
uttryck och identiteter och intersex-
personer. Källa: RFSL

ÅNGE KOMMUN – EN PLATS FÖR ALL
A!

H B T Q I

Sammanlagt gick cir-
ka 200 medarbetare  
introduktionskursen. 
Ungefär  60 medarbe-
tare fick fördjupade 

kunskaper.

I D R O T T

Multiarenan!
Fotboll, basket, bandy, 
ishockey… Ja, det är nog 
bara fantasin som sätter 
stopp för vad man kan 
göra på nybyggda multi-
sportarenan i Ånge. Det 
krävdes många års hårt 
arbete för att arenan skulle 
gå från dröm till verklighet.

– Det känns otroligt ro-
ligt att den är på plats,  
säger Stefan Wallsten, 
eldsjäl i ÅIK seniorer.

Att barn och ungdomar 
ges möjlighet till rörelse 
och spontanidrott är otro-
ligt viktigt – men då måste 
även förutsättningarna fin-
nas. I drygt nio år har Ånge 
IK seniorer jobbat för att få 
till stånd en multisportare-
na i Ånge. Nio år där många 
pusselbitar skulle vändas 
och vridas på innan de till 
slut hamnade på rätt plats.

I slutet av september 
fylldes äntligen arenan av 
skolungdomar som spelade 
fotboll, sköt hockeypuckar, 
dunkade basketbollar och 
höll igång. Då multiarenan 
ligger alldeles intill grund-
skolor och gymnasium så 
är den även värdefull under 
skoltid.

– Vi har under flera år 
satsat på mer rörelse i 
skolan, då vi vet att läran-
de och hälsa hänger ihop. 
Multisportarenan har ad-
derat våra möjligheter till 
varierade aktiviteter, den 
nyttjas flitigt både under 
och efter skoltid, säger 
Lena Bjelkström, rektor.

Nu väntar man på att 
kylan ska komma så man 
får förvandla arenan till en 
skridskoplan.

H E M T J Ä N S T

Trygg känsla

Under november har Ånge 
kommun påbörjat utbyte 
av samtliga trygghetslarm 
inom hemtjänsten. Syftet 
är öka tryggheten för den 
enskilde och samtidigt 
möjliggöra att ytterligare 
välfärdsteknik kan an-
vändas för att möta olika 
typer av behov.

– De nya larmen kommunice
rar primärt via 4Gnätet och 
vi hoppas att bytet av våra 
drygt 300 trygghetslarm är 
klart innan årsskiftet, säger 

Anders Åreng, verksam
hetschef Stöd och 

omsorg, Hem
tjänst och Kom
munal hälso och 
sjukvård.

Införandet av 
de nya trygghets

larmen bedrivs i 
projektform och en arbets

grupp bestående av larman
svariga från olika hemtjänst
grupper i kommunen utför 
det praktiska bytet. 

– Vid själva utbytet så åker 
vi hem till den enskilde och 
demonstrerar de nya larmet 
samt ersätter det gamla. För
utom nya larm så har vi även 
ett uppdaterat system som 
gör att vi enkelt kan över
blicka alla larm och hante
ra eventuella problem. Det 
känns verkligen kul att vara 
igång, säger Carina Jonsson, 
systemadministratör 

De nya trygghetslarmen  
går att koppla samman med 
rörelsesensorer och annan 
välfärdsteknik. 

–  Själva enheten bakom 
tillåter att över 60 sensorer 
kan anslutas till trygghets
larmet, det kan exempelvis 
handla om dörrlarm, rök
sensorer eller möjlighet att 
styra sina hushållsapparater. 
Detta gör att vi kan anpassa 
och förfina trygghetslarmen 
mer individuellt utifrån den 
enskildes behov, säger Pär 
Näslund, digitaliseringsan
svarig för socialtjänsten. 

En dag i veckan träffas i man Kölsillre 
Folkets hus för att prata och minnas 
det som en gång fanns i byn. När 
Framtid Ånge hälsar på är det gamla 
BP-macken som är dagens ämne.

affebryggaren puttrar och 
på bordet står fat med smör
gåsar av hembakt tunnbröd. 

Runt bordet sitter ett 
tiotal bybor och har inlett en presenta
tion om sig själv, för även om alla bor 
i Haveröområdet så känner inte alla 
varandra. Agneta Haraldsson, initia
tivtagare till berättarkaféet, plockar 
sedan fram vackra svartvita bilder från 
gamla BPmacken och samtalet kommer 
snabbt igång. Mycket minnen och roliga 
historier väcks till liv.

– De flesta av oss som är här idag är 
pensionärer och det är viktigt att ha nå
gonstans att kunna träffas och umgås, 
annars blir man lätt sittande själv  
hemma, säger Agneta.

Lokalen vi träffas i var från början en 

Berättarkaféet  
väcker minnen

skola och inhyste som mest 149 barn. 
Ett antal år senare förvandlades lokalen 
till ett Folkets hus. Folkkäre artisten 
Snoddas, kanske mest känd av den äldre 
generationen, hade då sitt tredje  
uppträdande i just Kölsillre Folkets hus.

– Då var det fullt här i lokalen, vi fick 
nästan inte plats, säger 90årige Ture 
Berglind och skrattar.

I nästa stund är berättelserna igång 
kring hur kol transporterades med häst 
från kolmilor i Haverö och ner till  
Östavall, för att där lastas om på järn
väg. Förutom berättarkafé arrangerar 
man sedan i höstas trivselkvällar med 
bland annat bingo, en aktivitet som 
lockar långväga besökare.

– Ja, vi har de som kommer från både 
Sveg, Björnrike och Ånge och det är skol. 
Vi försöker hålla igång med aktiviteter

så att huset blir mer levande igen, men 
vi har en hel del som behöver renoveras. 
Vi hoppas även att vi snart får en fibe
ranslutning till Träffpunkten, det skulle 
verkligen öppna upp för fler möjligheter, 
avslutar Agneta Haraldsson.
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Många historier och skratt blir 
det runt bordet när byborna i 
Kölsillre träffas för att minnas 
tillsammans.

Nya larmet.

K

F

HBTQI på 
schemat
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ånga förvånades 
över att han han blev 
deckar författare se
dan han sålt godis
butiken Gluggen i 
Ånge. Inte minst hans 

fru. Ja, till och med han själv. Nu jobbar 
Kalle Löfgren på den sista delen i trilo
gin om rånet i Vemdalen och ett hittills 
okänt bokprojekt – som kanske kan  
orsaka en diskussion…

– Att skriva är det roligaste jag har 
gjort. Och jag har haft ett roligt liv.

KALLE LÖFGREN ÄR den före detta  
godisbutiksägaren som sadlade om till 
deckarförfattare. En produktiv sådan, 
dessutom. 2021 kom debuten Vemdals
rånet, i höstas utgavs uppföljaren  
Dramatiken i Vemdalen och planen är 
att trilogin ska fullbordas med ännu en 
bok till hösten 2023. Att det blir en hel 
trilogi kallar Kalle en slump. Lika  
mycket slump som att han blev författa
re överhuvudtaget. 

– När man går ner på noll, efter att 
alltid ha varit full fart med sina verk
samheter, så får man lite funderingar. 
Då började jag skriva på en idé som jag 
hade haft sedan en lång tid tillbaka. Och 
när jag skrev den första boken byggdes 
handlingen på. Jag kände att jag ville 
fortsätta. 

URSPRUNGSIDÉN KRETSADE kring den 
omfattande kontanthanteringen på 
Vemdalens afterski på 00talet: Tänk 
om nån rånar afterskin? Vad som börja
de som skiss på rånet har i dag vuxit sig 
större än Kalle någonsin kunde ana. 

– Genom att bara skissa på ett rån blir 
det ingen bok. Jag fick fylla på. Var bod
de de? Vad gjorde de innan? Vad gjorde 
de efteråt? Vilka ticks har de? Nu när 
jag skriver trean kommer det tre killar 
och knackar på. De har tatueringar och 
speciella västar… Jag njuter av friheten 
av att styra handlingen som jag vill. Att 
skriva är det roligaste jag har gjort. Och 
jag har haft ett roligt liv, säger Kalle. 

Hur kändes det att vinna bifall hos 
ett förlag?
– Spännande och overkligt, eftersom 

det var ett så noggrant och seriöst förlag. 

Vad gör Ånge och Vemdalen till en 
bra plats för dramatik? 
– Åker man från Sundsvall till Vem

dalen så passerar man Ånge. Där är det 
lämpligt att stanna och käka eller vad som 
helst. I första boken sker det ett rån där. 

Är karaktärerna baserade på  
verkliga personer? 
– Allt är påhitt. Jag har fått många fun

deringar från vänner och bekanta som 
tror att de själva är med i boken.  
Karaktärerna kan vara en blandning av 
20 personer som jag träffat genom åren. 
Jag la in mig själv i den första boken, 
en liten Hitchcockgrej. Det ska jag nog 
göra i trean också. 

Bästa skrivtipset till den som  
känner att de har en bok i sig? 
– Börja skriva. Var inte rädd för att 

skriva. Dessutom kan man upptäcka att 
det är roligt, som i mitt fall. 

FRAMTID ÅNGE KAN också avslöja att 
Kalle Löfgren parallellt arbetar med yt
terligare ett projekt, som han kallar för 
en autofiktion, det vill säga en bok som 
står med ena foten i det självupplevda 
och den andra i det uppdiktade. Den 
sanna delen är den resa som han och en 
kompis gjorde på motorcykel genom Eu
ropa 70talet, då de kom ifrån varandra 
på tyska autobahn – och återfann  
varandra i St Tropez. 

– Jag hade tältet, han hade tältpinnar
na och pengarna. Det var en helt osan
nolik och häftig story, säger Kalle som 
poängterar att han skriver om händel
serna med viss bävan. 

– Vi har aldrig rett ut hur det gick till. 
Han kommer nog att läsa den här tid
ningen och börja minnas tillbaka. Det 
blir intressant om han hör av sig. Sam
tidigt tar jag friheten att skriva min bild 
– och blanda in rena påhitt. 

Kalle Löfgren kan inte låta bli att  
spinna iväg. Det är tydligt att han har 
kommit att älska den konstnärliga  
friheten som fiktionen innebär. 

– Det är en fantastisk värld jag hamnat 
i. Min fru har varit förvånad bra länge. 
´Vad gör du för nåt?´ brukade hon fråga. 
´Skriver ,́ svarade jag. ´Jasså än?´ Men 
nu börjar hon förstå att det är så här det 
är, och kommer att vara. 

Kalle fullbordar 
vemdalstrilogin

M

”Att skriva är  
det roligaste  
jag har gjort.  
Och jag har  

haft ett roligt liv.”
– Kalle Löfgren

”
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Torps hembygdsförening fyllde inte 
mindre än 100 år den 10 december 
2022. Jubileet högtidlighölls dock 
redan i höstas, då vädret fortfarande 
tillät såväl inom- som utomhus-
aktiviteter. Då dukades det fram 
kakor och bjöds på boksläpp samt 
underhållning i form av historiska 
sånger av Torpskören, sångframträ-
dande av kommunstyrelsen Linda 
Mattsson och dragspelsmusik signe-
rad Nils Erik Persson. Dessutom var 
Hembygdsföreningens ordförande 
Lars Hedin på plats för att återge 
gårdens 100-åriga historia. 

– Kalaset var jättefint. Det var en 
fin höstdag och det kom ännu mer 
folk än vi någonsin hade vågat att 
hoppas på, säger hembygdsgårdens 
Eva Westin. 

Dessutom var det premiär för den 
senaste årsboken om Torps socken. 

– Den gör vi för att bevara histori-
en kring Torps hembygdsförening. 
Nu har vi hittat ett bra sätt att få in 
historier. Vi är förresten jättetack-
samma om folk, som har berättelser, 
vill sända dem till oss. 

Torps hembygdsförening bildades 
alltså 1922. Den blev då den första 

hembygdsföreningen i länet. Uppgif-
ten är i dag att bevara Torps sockens 
traditioner. Det handlar dels de 
muntliga historierna, dels om de ma-
teriella tingen. I byggnaderna finns 
nämligen alltifrån stenåldersbyxor 
till kläder från gårdens begynnelse. 

– Det är verkligen lite av varje: 
Gamla pengar, torpsdräkten, frackar, 
en brudklänning, ett helt kök som ser 
ut som det gjorde då. Utanför finns 
det växter bevarade. Det gör att det 
är väldigt fint på sommaren. Dessut-
om har klockstapeln fått ett lyft och 
går nu att klinga i. 

Vad gör Torps hembygdsförening 
speciell? 
– Läget. Det ligger mitt i Fränsta 

och har en av de vackraste utsikter-
na som finns. Det är en fin gård med 
bra servering, fint kök, en bra scen. 
Vi har kafé på somrarna, allsång och 
berättaraftnar, men också nutida 
aktiviteter som borgerliga bröllop, 
dop och andra kalas. 

Hur ska Torps hembygdsförening 
utvecklas de kommande 100 åren? 
– För det första måste vi bevara det 

vi har och se till så att det inte rasar 
ihop. Sedan ska vi fortsätta bevara 
historien med boken, marknadsföra 
oss och hitta fler verksamheter. Vårt 
viktigaste jobb är att få våra ungdo-
mar att lära sig om historien. Vi har 
klasser som tittat och ställt frågor 
om Hembygdsgården. Vi behöver 
hitta yngre som kan få skjuts på det 
hela. Man behöver ideella krafter 
som jobbar. Det gör sig inte av sig 
självt. 

En levande 
historia
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Eva Westin  
med senaste 

årsboken.

Klockargården.

V I S S T E  D U 
A T T ?

Lars-Lars-gården an-
vändes som hembygds-
gård första gången vid 
årsmötet på valborgs-

mässoafton 1947.

Personalen vid Ljunganda-
lens Bad och Sport är nu 
utbildade och diplomerade 
i arbetsmetoden ”100% 
Ren Hård Träning” för att 
motverka och förebygga 
dopning.

100% Ren Hård Träning mot 
dopning är en kampanj som 
varje år uppmärksammas 
nationellt.  100% Ren Hård 
Träning är en arbetsmetod 
som bygger på utbildning, 
diplomering och samverkan 
mellan gym, polis och  
kommunen. 

Över 100 kommuner an
vänder idag metoden och nu 
är Ånge kommun en av dessa.

Badhuspersonalen vid 
Ljungandalens Bad och Sport 
deltog under två dagar i en 
utbildning för att bland annat 
få ökad kunskap om effekter 
av dopningspreparat samt 
hur förebyggande arbete kan 
utföras.

Vad innebär det här för 
personer som vill träna i 
gymmet?
Alla som löser träningskort 

måste skriva på ett kontrakt 
som innebär att de tagit del 
av vår antidopingpolicy och 
att de medverkar till en trä
ningsmiljö fri från dopnings
medel, narkotika och alkohol, 
säger KjellGöran Thornberg. 

Följden av att bryta mot 

policyn blir avstängning från 
träningsanläggningen i två 
års tid 

Hur kommer ni att jobba 
vidare med metoden?
– Vi har en samverkan 

med polisen, så misstänker 
vi att någon använder dop
ningspreparat, eller för den 
delen narkotika eller alkohol 
i samband med träning, så 
kontaktar vi polisen. De kom
mer även att göra stickprovs
kontroller i gymmet, säger 
Magnus Lundgren.

Ljungandalens Bad och 
Sport är i dagsläget enda 

gymmet i kommunen som är 
diplomerade i metoden.

– Men alla gym har erbju
dits att gå utbildningen, säger 
KjellGöran Thornberg.

Dopning är inte något som 
förekommer enbart bland 
elitidrottare. Snarare tvärt 
om. De allra flesta som an
vänder dopningspreparat är 
faktiskt vanliga motionärer 
som vill ta en genväg till en 
snyggare kropp.

Den som dopar sig utsätter 
sin kropp för väldigt stora 
risker. Bieffekter som kan 
uppstå är ångest och ökad ag
gressivitet, vilket i sin tur kan 
påverka även den enskildes 
omgivning.

          ren träning



Ånge
ångar
på
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Det sjuder av kreativitet och framtidstro  
i Ånge. Inte bara bland de stora företagen, utan 
också bland mer småskaliga. Framtid Ånge träffar 
några av de mindre företagarna som gör  
stor skillnad. 

S T O R B O D A 
M J Ö L K

Joakim och Anna  
Vägermark driver  
Storboda mjölk  

sedan 2015.

1 3F Ö R E T A G S S P E C I A L
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et menar Mats Gustafsson, som sedan 
2019 är näringslivschef på Ånge kom
mun. 

– Det finns en utvecklingsanda och 
framtidstro som präglar hela närings
livet, från liten till stor. Det har varit en 
diskussion om att Norrlands inlands 
förestående död, men näringslivet har 
aldrig accepterat den bilden. De företag 
som har präglat den debatten är stora 
företag som lagts ner eftersom ägarna 
vill flytta verksamheterna någon  
annanstans. Vi har inga utsatta bran
scher. Tvärt om. Här har det hela tiden 
funnits en innovationsvilja och utveck
lingskraft. Investeringsviljan är stor, 
säger Mats Gustafsson. 

En av styrkorna hos företagare i regi
onen är kreativiteten. Här finns 
en uppfinningsrikedom och en 
obändig vilja att hitta nya 
vägar, enligt Mats Gus
tafsson. Dessa egenskaper 
är inte bara avgörande för 
överlevnaden. De är också 
en bidragande anledning 
till framåtandan och tillväx

ten. Mats Gustafsson tar pandemin som 
ett exempel. 
– Man ställde om blixtsnabbt och valde 
att tillfälligt syssla med saker utanför 
sina kärnverksamheter. Faktum är att 
näringslivet är starkare nu än före  
pandemin. Det har att göra med att man 
är kreativ och prestigelös här, säger han. 

Vad gör Ånge till en bra kommun 
för företagare? 
– Generellt är det naturligtvis så att en 

liten kommun har korta beslutsvägar. 
Vi är 9 200 invånare i kommunen och 
har 1 000 företag. Att företagsamheten 
är så hög har att göra med att det är så 
otvunget och okomplicerat i kommu
nen. Sedan kan man se till vår plats i 
världen. Ånge kommun ligger mitt i  
Sverige, med goda kommunikationer 
både söderut och norrut. Vi ligger nära 
en marknad, som i dag är global. 

Hur hamnade du själv i Ånge? 
– Jag kom hit med min mamma och 

min pappa – som var lärare – kring 1965. 
Sedan dess har jag blivit kvar. Jag växte 
upp i den västra delen, i Haverö, och har 
jobbat mycket inom järnvägen, som har 
präglat Ånge som samhälle. 

Hur tillbringar du helst en ledig 
dag i Ånge? 
– Jag håller på att vänja mig vid att 

inte ha barn hemma. Tills nu har livet 
varit kopplat till barn och familj, 

men nu håller barnen på att 
flytta hemifrån. Så det blir 

mycket friluftsliv. Det är 
hundarna, skogen, jakten 
och så allt jävla spikande 
som ska göras hemma. 

oakim kommer från  
Enköping och Anna från 
Björkvik utanför Katrine
holm. De är uppvuxna på 

landet och hade drömmar om ett eget 
lantbruk. Då såg de att Storboda Mjölk i 
Ånge var till salu. De köpte gården 2015 
och bestämde sig för att dela upp syss
lorna: Joakim skulle sköta växthållning
en och ekonomin och Anna ta hand om 
djuren och ladugården. Och så har det 
fortsatt. 
– Det är många grenar i ett lantbruk. 
Därför är det en fördel att dela på vår 
kunskap, säger Joakim.

Nu har Storboda mjölk växlat upp 
ytterligare. De har installerat en fjärde 
mjölkningsrobot och byggt ut för att 
kunna husera 230 mjölkkor. Mjölken går 
till Arla och slakten till Scan. 

– Det har varit en resa på många sätt. 
Helt galet. Bygget har varit planerat i 
två års tid. Och så bröt ett krig ut. ´Ska 
vi eller ska vi inte ,́ tänkte vi i vintras. 
2016, när vi kom igång med produktio
nen, betalde Arla cirka 2,60 kronor kilot. 
I år landar vi på ungefär 5,50. Det är ett 
mycket högre pris som till stor del kom
penserar de ökade kostnaderna. 

Vågar ni växla upp ytterligare? 
– Nu ska vi landa i den nya ladugården 

och den utökade besättningen. Sedan är 
det ganska tajt med mark. Vi kan inte ta 
in fler djur på den mark vi har, även om 
det hade varit spännande att växa på od
lingssidan och eventuellt utöka med kor. 

Vad är det bästa med jobbet? 
– Variationen. Mina arbetsdagar kan 

börja med att jag sitter på kontoret.  
Sedan hoppar jag ut och kör traktor och 
innan kvällen kommer har jag varit inne 
i ladugården och hjälpt till med djur
skötseln. Ibland måste man ner i skiten 
för att ett utgödslingrep har gått sönder. 
Det är inte alltid så glamoröst. Sedan 
värderar vi personalen högt. Vi är sex 
anställda och behöver bli fler nästa år. 

Hur skiljer sig den nya generatio-
nen mjölkbönder från de tidigare? 
– Jag tror att man idag värderar sin tid 

högre i takt med att jordbruken växer. 
Man ser sitt jordbruksföretag som vilket 
företag som helst. Det blir allt viktigare 
att ta tid för familjen och återhämta sig.

”Det är  
inte alltid  
så flott”

Namn: Joakim  
Vägermark 

Titel: "Vi jobbar som  
ett team." 

S T O R B O D A  M J Ö L K

J

Befolkningen i Ånge kommun 
ligger på ungefär 9 200 personer. 
Samtidigt finns det hela 1 000 
företag. Och bara under 2022  
investerades det 4 miljarder  
i kommunen. Dessutom tyder 
allt på att investeringsviljan och 
framåtandan fortsätter de  
kommande åren. 

D
Mats Gustafsson.
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ör bröderna Len
nart, Marcus och 
Sven Dahlberg 
är det mindre 
snack och mycket 
verkstad. Entre
prenörsandan har 

de sedan modersmjölken, eller rent av 
sedan komjölken, då de tillbringade 
barn domen på pappans och mammans 
jordbruk med ett 40tal kor. Där fanns 
det alltid något att göra och sedan dess 
har de alltid velat ha något att göra.  
Lennart driver Dahlbergs Elektriska. 
Sven äger SveDahl som säljer verktyg 
och arbetskläder inom industrin och till 
privatpersoner. Marcus har ett fram
gångsrikt byggbolag under eget namn. 
– På jordbruket fick vi lära oss tidigt att 
arbeta. Sedan dess har vi alltid stökat 
och jobbat, säger Marcus och får  
medhåll av Lennart. 

– Viljan kommer hemifrån. Vi har 
alltid älskat att jobba. In i kaklet bara. I 
dag har jag många bra kunder och roliga 
jobb. 

Även om de är verksamma inom olika 
discipliner drivs de av samma saker: 
problemlösningen och mötena med 
människor. 

– Att träffa kunder är alltid kul. Och 
att se när saker blir klara. Det är till stor 
del problemlösningen som driver en, 
säger Lennart. 

NÅGON SOM HAR god personlig kontakt 
med sina kunder är inte minst Sven 
Dahlberg. När andra butiker har flyttat 
online sköter han kontakten via telefon 
från sin lilla butik i Fränsta, där han 
också tar emot besök. 

– Nästa år firar jag 30 år som telefon
försäljare. Det har gjort att jag har ska
pat bra kontakter. De ringer från skogs
maskinen och så har de ett paket med 
handskar på farstukvisten dagen efter. 
Jag tar inget av deras arbetstid. När jag 
ringer mina kunder är det nästan som 
att jag ringer mina bröder. Och med 

Namn: Sven, Marcus och 
Lennart Dahlberg.
Företag: SveDahl,  

MD:s Grävtjänst och  
Dahlbergs Elektriska. 

Bästa med Ånge: "Natur-
mässigt är det en fantas-

tiskt fin kommun." 

B R Ö D E R N A  D A H L B E R G

F
tanke på de mängder jag säljer så är det 
nog telefonkontakten uppskattad. Nu är 
det framför allt stora företag i Stock
holm som hör av sig. Man får mycket 
gratis när man har hållit på så här länge 
– många som ringer har hört om mig via 
kollegor, säger Sven som ensam omsatte 
3,8 miljoner kronor förra året.  

VEM GÅR DET då ”bäst” för? Lennart 
svarar snabbt. 

– Det är Marcus det. Han har expan
derat bra med grävmaskinerna, säger 
Lennart och får medhåll av Sven. 

– Marcus har gjort en otrolig resa. Det 
ska inte vara möjligt att göra det han 
gjort. Han gick från noll och hade fan 
ingenting, skrattar Sven.

Nog har Lennart och Sven fog för sina 
ord. MD:s Grävtjänst AB omsatte runt 
en miljon när Marcus, på egen hand, 
startade och drev företaget år 2000. I 
dag omsätter företaget närmare  
40 miljoner och hade så sent som i  
somras 30 personer på lönelistan. Mar
cus själv är dock ödmjuk inför den resa 
som företaget har gjort. 

– Det där går upp och ner. Sedan har 
folk sökt sig till oss. Många yngre har 
nästan tjatat för att de velat komma och 
jobba. Det är mycket plogning också 
– eftersom det nästan inte är nån som 
vill ploga, säger Marcus och skrattar. 

NÄR DET KOMMER till byggprojekt är 
det ett som han är extra stolt över: Last
bilstvätten vid E14 mellan Ljungaverk 
och Fränsta. Ja, stolt och stolt. 

– Äh. Stolt vet jag inte, men det var en 
ganska rolig byggnad att göra och det 
har varit bra uppslutning på tvättandet 
där, säger Marcus.  

Sedan finns det ytterligare en sak som 
Sven Dahlberg känner en stolthet över. 

– Vi är tre bondsöner som har lyckats 
och vuxit som företagare, i olika bran
scher, i en liten kommun som Ånge. Vi 
visar att det är möjligt att växa här,  
säger Sven Dahlberg. 

”Vi visar att 
det är möjligt 
att växa här”
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immy Persson och Erica 
Hästdahl har alltid älskat 
skogen. Det är där som de 
har hittat inspiration och ro. 

Därför ville de också arbeta till skogs. 
Och passionen har lönat sig. Sju år efter 
starten av Bränna Natur har företaget 
vuxit från två personer till 15 heltidsan
ställda och blivit den näst största aktö
ren i Sverige inom skogsbruksplanlägg
ning. Jimmy skrattar. 

– Jag vet vad växtvärk är! När vi star
tade sa vi: ´Nu ska vi satsa på en grej 
och bli bäst på den .́ Då blev det skogs
bruksplanering. Erika läste på Gammel
kroppa skogsskola och nischade sig till 
biolog. Vi har varit noga med att satsa 
på kvalitet, oavsett vad vi håller på med. 
Det har lönat sig. 

I DAG ÄR SCA Bränna Naturs största 
uppdragsgivare, men de arbetar också 
åt aktörer som Norra skog och  
Trafikverket samt elbolag som Här
jeåns. Förutom skogsplaner gör de avan
cerad fällning, naturvärdesbedömning
ar, naturvårdande skötsel och håller i 
utbildningar för motorsåg och röjsåg. 
Det bästa med jobbet är variationen, 
menar Jimmy. 

– Det är nya saker hela tiden. Dess
utom får vi jobba utomhus och har bra 
gemenskap. Vi är ett bra gäng med en 
helt otrolig kompetens under samma 
tak. 

Faktum är att Bränna Natur har växt 
mycket att Jimmy nu hoppas att det  
”planar ut sig lite”. 

– Den stora utmaningen i branschen 
är att hitta duktiga året runt 
arbetare. I dag är vi en riktigt bra kärn
styrka. Ingen har bättre personal än oss. 
De är super och inte bangen för något. 
Men personalen måste få andas ut och 
känna att de gör ett bra jobb. 

Vad är det bästa med Ånge? 
– Placeringen. I Ånge har man nära 

till det mesta, men får ändå vara i lugn 
och ro. Jag laddar batterierna även i  
skogen. Till hundra procent. Barnen 
brukar följa med och de börjar bli  
insnöade på det här med skogen de med. 

”Jag vet 
vad växt-
värk är”

J

Namn: Erica Hästdahl 
och Jimmy Persson.

Titel: "Vi gillar inte 
titlar!" 

Utmärkelser: Bränna 
natur utsågs till Årets 
företagare i Ånge 2021 

av Företagarna.  

B R Ä N N A  N A T U R
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aroline Nielsen och  
Christoffer Lindahl var 
runt 30 år och behövde en 
ny utmaning i livet. Men de 

visste inte vad – tills en annons dök upp: 
Strömmens Gårdsmejeri var till salu. 
Paret nappade. 2018 tog de över driften 
av det ekologiska jordbruket och  
gårdsmejeriet. 

– Det var en nytändning och en  
vändning i livet. Det var också väldigt  
lärorikt. Jag minns knappt något av det 
första året och begriper inte hur vi klara
de av det. Själv kunde jag inte köra trak
tor, inte ta hand om djur och inte göra 
ost. Jag åt inte ens ost! skrattar Caroline. 

Men nu äter du ost? 
– Bara min egen. Och möjligen  

hushållsost på mackan. 
Den osannolika men ödmjuka  

osthantverkaren Caroline Nielsen har 
uppenbarligen blivit skicklig på sitt värv. 
Deras mest kända ostsort heter Boltjärn 
Blå och belönades med ett SMsilver 
år 2021 och en medalj av samma valör 
under de Nordiska mästerskapen 2022. 
Dessutom har Strömmens Gårdsmejeri 
kunder över hela Sverige. 

– Vi är ganska unika med vår fårost. 
Mig veterligen finns det bara tre meje
rier i Sverige som gör större mängder 
fårost, säger Caroline. 

Vad hade du sagt om någon, för ett 
par år sedan, berättat att du skulle 
vinna priser för sina ostar? 
– Jag tänkte verkligen inte så långt. 

Då hade vi varit glada om vi bara lyckats 
sälja en ost. Hela mejeriet är fullt av  
diplom från de tidigare ägarna, så vi 
hade en stor press. Jag minns när vi  
första gången lade ett ton ost för att 
mogna i trefyra månader. Det var några 
fruktansvärda månader! 

Men oron visade sig alltså vara  
obefogad. I dag har de precis växlat upp 
verksamheten med en ny ladugård på  
1 200 kvadratmeter. Och det finns redan 
planer för framtiden. 

– Planen med byggena är att kunna 
mjölka under fler av årets månader. I 
dag har vi bara mjölkat mellan septem
ber och februari. Det hade varit kul att 
göra en fårglass till sommaren också.  
Tidigare har vi inte haft fårmjölk då. 

”Jag åt 
inte ens 
ost!” 

Namn: Christoffer Lindahl och 
Caroline Nielsen.
Bästa med Ånge: "All positiv 
uppskattning. Den märks  
framför allt på marknaderna 
här i närheten. Det är så många 
som gratulerar och engagerar 
sig, trots att vi är utbölingar. "

S T R Ö M M E N S  G Å R D S M E J E R I

2020 vann Strömmens 
Gårdsmejeri sitt första 

SM-guld med sin  
Lammbrie och 2021 

knep man ett SM-Silver 
med Boltjärn Blå.

C
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Två år efter starten lockar hockeygymnasiet elever  
från hela Sverige. Dessutom har byggprogrammet redan 
nominerats till Årets samhällsutvecklare i Västernorrland. 
Bobergsgymnasiet i Ånge har en vinnande plan – där 
yrkesförberedande program mixas med idrott.

bra
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träna och spela tillsammans, och ges 
möjlighet att antas till Ånge IK:s J18
lag. Dessutom har eleverna friheten att 
kombinera ishockeyn med yrkesförbere
dande program inom exempelvis bygg, 
fordon och elteknik på Bobergsgymna
siet. Mer om det senare. Nu ska vi möta 
Torbjörn Pettersson, Ånge IK:s ordföran
de och dessutom far till elitspelarna Emil 
och Elias Pettersson. Torbjörn har stått 
i skeendets centrum och sett ungdoms
satsningen gå från nästan noll till succé. 

– Det är väldigt roligt. Vi fick nästan 
lägga ner, ingen orkade driva satsning
en. Nu har vi gjort ett omtag och fått till 
ett engagemang kring laget och fören
ingen. Engagemanget genomsyrar hela 
föreningen, från skridskohockeyskolan 
till hockeygymnasiet. 

– Man väljer att stanna kvar i Ånge 
och kombinerar hockeyn med program 
som fordon och bygg, säger Torbjörn 
Pettersson och passar på att berömma 
Björn Nilsson som är junioransvarig för 

Ånge IK och den lokala Idrottsutbild
ningen. 

– Björn Nilsson gjorde ett jättejobb i 
starten med att presentera gymnasiet, 
bland annat genom att ringa upp och 
skicka personliga utskick till alla re
gistrerade spelare, killar och tjejer, från 
Gävle i söder till Umeå. Denna säsong 
är det Jens Östlund som har tagit över 
ansvaret. 

Dessutom lockar Ånge hockey
gymnasium hit nya elever genom så 
kallade ”try out”dagar, där de unga får 
se föreningen och ishallen, samt träna 
med nuvarande juniorlag. 

– Allt går om man har engagemang 

och en bra produkt, säger Torbjörn Pet
tersson. 

Och vad gör er produkt så bra? 
– Det är helheten. Att det är trevligt 

att bo i Ånge. Att man får god tillgång 
till spontanidrott i ishallen, som har gott 
om lediga tider. Att man lätt kan spela 
seniorhockey i division två och tre. Vi 
har ett koncept som tilltalar många. Vi 

”Allt går om  
man har  

engagemang  
och en bra  
produkt.” 
– Torbjörn  

Pettersson

ÖR DRYGT TIO ÅR sedan hade Ånges 
hockeygymnasium en enda sökande. 
Skolan kunde alltså inte få ihop ett juni
orlag, inte på långa vägar. Satsningen på 
unga ishockeytalanger förpassades till 
malpåsen. Tills 2020, det vill säga. Då 
föreningen tog ett beslut om en nysats
ning – en nysatsning som har lönat sig  
rejält. I dag har gymnasiet 30 elever, 
varav hälften kommer utifrån, och för 
första gången har de ett helt juniorhock
eylag. Här kan elever från hela Sverige 
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Intressen: Jakt, men hockey 
är det stora intresset. 

Bästa med Ånge: Det är ett litet 
trivsamt samhälle. Dessutom 

kan man alltid ringa en tjänste-
man eller ett kommunalråd 

om det är något. Det tas 
alltid snabba beslut. 

F
F A K T A

Bobergsgymnasiet

En mindre skola med målsätt-
ningen att varje elev ska synas. 
Här hjälps eleverna att nå sina 
kunskapsmål och utveckla sina 
styrkor. Ledorden är kvalitet och 
kamratskap, och värdegrunden 
bygger på respekt och ansvar. På 
Bobergs kan eleverna kombine-
ra sina studier med en idrott, 
oavsett vilket program hon eller 
han går. 

25 elever lyssnar till genomgången 
av huvudinstruktören Niklas  

Abrahamsson. 

Torbjörn Petters-
son är ordförande 
Ånge IK.
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har legat på och verkligen velat få det att 
funka. 

DET FINNS FLER saker som gör Ånge till 
en bra plantskola för hockeytalanger, 
menar Torbjörn Pettersson. Han beröm
mer inte minst kommunen, som han an
ser vara smidiga att ha att göra med. Där 
är det aldrig långt ifrån beslut till hand
ling. Det är, så att säga, snabba puckar 
även inom kommunen. 

– De ser nyttan med att ha ishallen öp
pen niotio månader per år, redan från 
midsommar. Vill man satsa så kan man 
få jättemycket hockey i Ånge. Och nu får 
man spela i lag med andra ungdomar, 
som är i ungefär samma årskull. 

Och Ånges talanger har börjat sprida 
sig för världen. I dag har Timrå IK två 
elitspelare som har spelat i Ånge sedan 
barnsben: Noel Edfeldt och Emil Pet
tersson, varav den senare råkar vara 
Torbjörns son. Förr brukade talangerna 
söka sig till andra, mer ryktbara gymna
sium, som ligger under de större SHL 
och HAklubbarna i Sverige. I dag har 
Ånge hockeygymnasium en betydligt 
mer konkurrenskraftig utbildning än ti
digare. Ändå är Torbjörn ödmjuk. 

– Vi vet vår plats på näringskedjan, så 
att säga. Vi ligger precis under de divi
sion ettklubbar som har ett hockeygym
nasium. Vi behöver klättra där också. 
Nu är siktet inställt på att få en plats i J18 
Elit inom några år, säger Torbjörn som 
har en förmåga att gå in till ”120 pro
cent” på något han bestämt sig för. Han 
skrattar. 

– Det kan vara en fördel och en nack
del. Vissa ledare brukar kunna försvin
na när deras barn slutar med hockey, 
men jag kan inte sluta. Det är för kul att 
se föreningen utvecklas. 

ELIAS PETTERSSON ÄR proffs i Vancou
ver och Emil i Timrå. Kan det vara så att 

sönerna ärvt lite av Torbjörns envis
het? Han funderar ett slag. Sen kommer 
skrattet igen. 

– Jag var en medelmåtta på det mesta. 
Visst, jag är tjurig, men jag har inte haft 
samma vinnarskalle som de har. Det 
handlar mer om att Emil och Elias har 
tävlat mot varandra. De bodde på ishal
len varje dag. 

– Sedan har de fått bra stöttning he
mifrån. Det är inte alla som kan stötta 
på det vis vi har gjort. Jag har skjutsat 
medan Irene, deras mamma, har stått 
för markservicen, till exempel med mat 
och läxor. 

Kan det vara så att bröderna  
Emil och Elias har haft en positiv 
inverkan på Ånges hockey- 
gymnasium? 
– Elias är en världsstjärna i dag. 

Många spelare har honom och Emil som 
förebilder. Man har sett hur de praktiskt 
taget bodde på ishallen. Många försöker 
lägga ner lika mycket tid som dem på 
spontanidrott. Jag är ingen tränare, men 
med föreningen vill jag ge alla förut
sättningar att nå så långt de vill. De för
utsättningarna har vi här i Ånge, säger 
Torbjörn. 

”Jag kan inte  
sluta. Det är  

för kul att  
se föreningen  

utvecklas.” 
– Torbjörn  

Pettersson

Lora Abbas, 16 år, från 
Bräcke, som studerar 

samhälle med ishockey 
som tillval. ”När jag väl blev 

intresserad av hockey har 
den gett så mycket. Nu 

satsar jag allt för att 
bli proffs.” 

Lora Abbas från Bräcke tränar 
skott- och passningsteknik.

H A L L Å  D Ä R !
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”Välj dig själv  
– välj Bobergs- 

gymnasiet.”
TORBJÖRN PETTERSSON MÖTTE inte 
mycket till motstånd när han för snart 
tre år sedan föreslog hockeysatsning
en på Bobergsgymnasiet. Per Hå
kansson var vid tiden nyinflyttad från 
Örnsköldsvik och nytillträdd rektor 
på Bobergsgymnasiet – tillika en stor 
hockey entusiast som arbetat i svenska 
hockeyförbundet i närmare 30 år. Per 
minns tillbaka på mötet med Torbjörn. 

– De hade bokat in ett möte. Jag kände 
alla gubbarna genom hockeyn. Tor
björn hade jag känt i 25 år. Jag visste vad 
de skulle fråga efter. Vi hade ju redan 
fotboll, ridning och esport på schemat. 
Vi såg att hockeyn fattades och att för
utsättningarna fanns. Jag var inte svår 
att övertyga. De hade förberett sig med 
tio argument, men de behövdes inte. De 
blev nog lite paffa, säger Per Håkansson 
och skrattar. 

– Dessutom är hockeyn lite av ett 
adelsmärke för kommunen. 

BOBERGSGYMNASIET I ÅNGE har blivit 
den lilla skolan med det stora utbudet. 
Här finns i dag yrkesförberedande pro
gram som bygg, fordon och transport, 
ekonomi, barn och fritid, el och teknik, 
samhälle och naturvetenskap. Oavsett 
program kan eleverna  addera en indi

viduell idrott att utöva på skoltid, som 
fotboll, innebandy, ridning, esport och 
– rätt gissat – ishockey. 
Per Håkansson igen: 

– Det är rätt unikt och en klar fördel 
att kunna kombinera idrotter hur man 
vill – med så många utbildningspro
gram. Det är ett schemapussel som he
ter duga, kan jag säga, men vi har lyckats 
än så länge. Resten av skolan får anpas
sa sig till idrottstimmarna på måndagar 
och onsdagar. 

– Hockeyn är störst. De är bra på att 
marknadsföra sig. Med fotbollen har vi 
tagit ett nytt tag och fått upp kvalitén  
genom att ställa som krav att man ska 
vara med i föreningen. Ridningen är 
mer social i dag. 

SKOLANS NYA STORSATSNING på yr
kesinriktade program har varit en succé. 
Bobergsgymnasiet ligger i dag i topp i 
Västernorrland när det kommer till elev
er som når gymnasieexamen. 

– Vi har blivit bättre på att kommuni
cera och berätta vad vi gör. När vi starta
de bygg och fordonsprogrammen i nya 
lokaler för två år sedan, så blev det en 
jättestor efterfrågan direkt. Det har spri
dit sig till de andra programmen. I dag 
är det fullt på bygg, fordon och barn och 
fritid, och nästan fullt på el och indu
striprogrammen, säger Per Håkansson. 

Med de yrkesförberedande program
men ges eleverna möjlighet att få be
hörighet till högskolor och universitet. 

Enligt Per Håkansson är det ett viktigt 
budskap att få ut. Inte bara till eleverna, 
utan också till föräldrarna. 

– Vi vill få dem att förstå vikten av ett 
yrkesprogram. En elev som läser ett hög
skoleförberedande program, och inte 
går vidare till universitetet, får en sämre 
livslön än en som gått ett yrkesprogram. 
Dessutom får man mycket större val
möjligheter på ett yrkesprogram än ett 
högskoleförberedande. Säg att du går 
samhälle. Då har du två val: att sedan 
läsa på högskolan eller inte läsa på hög
skolan. Man kommer inte in på arbets
marknaden, så som man gör med en 
yrkesutbildning. 

Vad menas med parollen ”välj dig 
själv – välj Bobergsgymnasiet”? 
– Vi har behörig personal, lägger 

resurser och har mindre klasser. Den 
största gruppen är 26 elever och den 
minsta är bara två. Det gör att vi kan ta 
hand om våra elever. De får fyra tim
mars läxhjälp och två timmars ämnes
hjälp. Undersökningar visar att elever 
från Bobergsgymnasiet klarar sig bättre 
på universitetet än elever från andra 
skolor. Här får eleverna kunskap och 
inte bara betyg. Och det handlar aldrig 
om glädjebetyg, trots att vi förra året var 
den bästa kommunen i Västernorrland 
och Jämtland när det kommer till just 
betygen. 

Vilka är fördelarna med en mindre 
skola? 
– Alla känner alla. Det ger en trygghet. 

Vi ser att i stort sett alla teoretiska elever 
som gått ut nian i Ånge, och som har valt 
att gå på gymnasiet i Sundsvall, byter 
tillbaka och väljer Boberg i stället. Man 
inser att gräset inte är grönare och att 
man vill vara med sina kompisar. 

Byggprogrammet blev nominerat 
till Årets samhällsutvecklare i  
Västernorrland. Hur känns det?
– Vi är oerhört stolta. Det hjälper oss 

att försörja med yrkesarbetande bygg
arbetare i den västra regionen, där vi 
har ett bra samarbete med företagen. 
De tycker att eleverna gör ett fantastiskt 
arbete. Företagen har fattat och står nu 
på kö. De är involverade i skolans utbild
ning och ringer vår bygglärare och jagar 
eleverna för att få fler i arbete. Alla hade 
sommarjobb i somras, kan jag säga. 

Vad är det bästa med Bobergs-
gymnasiet för dig personligen? 
– Att vi har en så fruktansvärt bra per

sonal. Vi har en personalgrupp som trivs 
och det är ingen som slutar. Det ger en 
trygghet att utbildas och utvecklas till
sammans på ett positivt sätt. Vi jobbar 
tillsammans för en bra skola.  

P E R  
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Intressen: Hockey och golf. 
Bästa med Ånge: "Trevliga 
och lättsamma människor. 

Dessutom är det en  
väldigt kul kommun att 

bo i."

Per Håkansson är rektor 
på Boberggymnasiet.

isste du att du är en del av 
Sveriges krisberedskap? 
Vi har alla en viktig roll 
att spela: myndigheter, 

företag, frivilligorganisationer, du 
och jag. Tillsammans måste vi bygga 
upp vårt samhälle och vår förmåga 
för att vara redo för olika kriser. 
Genom att vara förberedd kommer 
du lättare att kunna hantera en kris 
och att förbereda sig behöver inte 
vara svårt. Budskapet från MSB, 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, är att du som person ska 
klara dig i minst 72 timmar, alltså tre 
dygn, på egen hand. Men hur kan man 
då förbereda sig för alla tänkbara 
scenarion? Vi ställde frågan till Jens 
Grelsson, säkerhetschef vid Ånge 
kommun.

– När man ska förbereda sig för en 
kris i samhället så tänk mat, värme, 
vatten och information. När vi pratar 
mat så förbered med mat som håller 

länge och givetvis mat som du tycker 
om. När det gäller värme så beror 
det lite på hur man bor, fundera på 
hur just du kan hålla värmen. Vi har 
olika förutsättningar. Vi klarar oss 
dåligt utan vatten. Att köpa dunkar 
för att förvara vatten i är bra, kolla så 
det är en dunk som är gjort för att ha 
livsmedel i. Annars kommer vattnet 
ta smak av dunken. För att få infor-
mation så är en vevradio att  
rekommendera. De finns i många oli-
ka prisklasser. Jag skulle rekommen-
dera att vevradion skulle vara årets 
julklapp. Är man osäker på hur man 
ska gå till väga för din hemberedskap 
så kan man besöka krisinformation.
se eller msb.se. Det viktigaste är att 
inte bara fundera på att du ska börja 
med hemberedskap utan starta nu! 
Då kommer du stötta samhället vid 
en kris. Varje medborgarna är en del 
av vår krisberedskap och mycket 
viktig i Totalförsvaret.  

Snöstorm, skogsbränder, översvämningar  
eller längre elavbrott. Hur förberedd är du 

 för att klara en samhällskris?

V
Vad händer vid 
ett långvarigt 
strömavbrott?
� Många blir utan värme i 
sina bostäder.
� Du kan inte laga mat.
Maten i kyl och frys blir 
förstörd.
� Att köpa mat i affären 
kanske inte går då el be-
hövs för att hålla butiken 
öppen.
� Kanske finns det inte 
ens mat att köpa i affären.
Att handla mat på nätet 
går inte heller.
� Du kan inte ladda bilen.
� Du kan inte tanka bilen.
� Mobilnätet och internet 
kan försvinna.
� Det kan bli svårt att få 
tag på läkemedel.
� Kollektivtrafiken funge-
rar inte. 

REDO FÖR ALLT

2 9B E R E D S K A P
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Ånge kommun bubblar av ny-
byggaranda, företagsamhet och 
investerings vilja. Enligt Mats  
Gustafsson, näringslivschef på Ånge 
kommun, finns det ”en efterfrågan 
på kompetens inom i stort sett alla 
branscher som går att komma på.”

Vilken arbetskraft behövs i Ånge 
kommun? 

– Herregud. All typ av arbetskraft 
behövs. Det handlar om alla typer av 
hantverksyrken, vård och omsorg, skola 
och förskola, offentlig verksamhet, vård
centraler, tandläkare, apotek, montörer, 
chaufförer, lokförare. Det finns en ef
terfrågan på kompetens inom i stort sett 
alla branscher som går att komma på. 

Hur många personer behöver 
plockas utifrån och flytta till Ånge 
kommun? 
– Vi har en politisk målsättning att 

växa med ytterligare 2 000 personer till 
år 2040. Det är ett minimum. Tag bara 
etableringen av kriminalvårdsanstalten. 
Där kommer man att behöva rekrytera 
till 150 jobb. Sedan har vi etableringen 
av grön energi. Vätgassatsningen är en 
katalysator för framväxten och vi har 
som ambition att vätgasen ska bli ett 
hjärta för ett grönt industricentrum. 
Här bubblar det bland intressenter i hela 
världen. Det är inte osannolikt att det 
lockar 500 till 700 personer. Och varje 
industrijobb sysselsätter ungefär 3,8 
personer med alla kringeffekter. Då är 

det 1 800 personer, med familjer, som 
ska sysselsättas. Och då ska man kom
ma ihåg att vi redan nu har en av landets 
lägsta arbetslöshet. 

Hur ska ni locka hit alla? 
– Det är det som är tiotusenkronors

frågan. Vi ser redan ett stort intresse 
från dem som normalt inte tittar åt vårt 
håll, men som nu insett att det händer 
grejer i Ånge. Nu får vi uppmärksamhet, 
vilket bygger attraktivitet. Nu behö
ver vi jobba för att göra oss kända och 
berätta om den positiva utvecklingen. 
Då kommer ännu fler att säga: ”Ånge är 
spännande, har du hört om den kommu
nen?” Då kan man sälja sitt hus i Spånga 
och köpa en hel herrgård här och växla 
upp sin livskvalitet med sex gånger – och 
ändå ha pengar kvar! Vi har redan  
familjer från Frankrike, Tyskland, Ne
derländerna. Folk hälsar på och skapar 
en positiv buzz. Om vi själva tror på oss 
så kommer ännu fler att tro på oss. 

Hur jobbar ni med rekrytering? 
– Vårt uppdrag i organisationen är att 

sprida ordet. Vi berättar hur bra det är 
att bo i Ånge, medan företagen sköter 
det andra. Det handlar om att vi ska bli 
fler och om att de som kommer hit ska 
ha förutsättningar att utveckla sin kom
petens. Bara under 2022 har det gjorts 
investeringar för fyra miljarder och jag 
ser inte att den investeringsvolymen ska 
sjunka under de kommande åren. Så 
länge det investeras så finns det  
framtidstro.

 ”Vi har en politisk 
målsättning  
att växa med  

ytterligare 2 000 
personer till  

år 2040.”
– Mats Gustafsson

” Här finns  
framtidens

jobb



Bäst i längden
Camp Mid Adventure är 
stora på aktiviteter under 
sommarhalvåret, och 
fortsätter att växla upp 
med fler fartfyllda och av-
kopplande aktiviteter även 
under årets kallare måna-
der. I vinter bjuder de in till 
isvak med två bastur i nära 
anslutning, skridsko- och 
sparkbana, fiske i Backe-
tjärn samt klättring i hög-
höjdsbanan. Nytt för i år är 
också längdskidåkning. För 
dem med vanan inne är det 
bara att uppsöka Mid  
Adventures preparera-
de spår direkt. Den som 
känner att den behöver 
lära sig att åka längdski-

dor, eller slipa på tekniken, 
kan dessutom gå privat-
lektioner hos ingen mindre 
än vd:n själv, Filip Fahl-
ström, som själv åkt längd-
skidor på nationell nivå. 

– Det blir stor fokus på 
längdskidåkningen i vinter. 
Vintern brukar vara lite 
mer av en lågsäsong, så 
det är kul att det händer 
lite då också. Vi kommer 
främst att ta oss an nybör-
jare och de som satsar in-
för Vasaloppet. Då kommer 
man att få några extra tips, 
säger Filip Fahlström. 

Enligt honom är de  
1 300 meter långa spåren 
runt tjärnen lämpliga 
för nybörjare, med stora 
flacka partier och en snäll 
nedförsbacke. 

– Jag ser fram emot att 
lära ut mina kunskaper 
lokalt för den som vill. 

Toppläge
Ånges egen skidbacke, 
Getberget, ligger mellan 
Fränsta och Ljungaverk. 
Toppen ligger på 348 meter 
över havet, har fallhöjd på 
140 meter och en längd på 
510 meter. Här finns två 
liftar – en bygellift och en 
knapplift – samt ny belys-
ning för åkning på dygnets 
mörkare timmar. Den ringa 
storleken till trots har 
backen internationella 
mått och har stått värd för 
ett flertal FIS-tävlingar. 
Den som inte åker utför 
kan besöka Getberget för 
den fina utsikten, eller 
en fika i serveringen vid 
knappliften. Getbergets 
slalombacke har öppet för 
allmänheten tisdagar och 
torsdagar mellan 18.00-
21.00, samt på lördagar 
och söndagar mellan 10.00 
och 15.00.

Iskallt uppdrag
Sören Kastberg var under 
åren 1967-1981 ordföran-
de i Ånge IK och har fått 
ishallen uppkallad efter 
sig. Kastberghallen, som 

Ånge kommun erbjuder massor av 
roliga och avkopplande aktiviteter 

även under vinterhalvåret.  
Här är några. 

ÄVENTYR I 
VINTER

fyllde 50 år i november,  är 
central för Ånges sats-
ning på ungdomshockey, 
har 600 ståplatser, 80 
sittplatser och en kiosk. I 
anslutning finns också 100 
parkeringsplatser. Kast-
berghallen erbjuder all-
mänhetens åkning i stort 
varje dag under vintern. 

Människans  
bästa vän
Hos Marok Sport Adven-
ture i Ljungaverk erbjuder 

nyinflyttade Patrice Legur 
äventyr med hundspann. 

– Vi bodde tidigare nere 
mot Pyrenéerna i Frankri-
ke men med klimatföränd-

ringarna som sker försvin-
ner snön och då är det 
svårt att köra slädhund. 
Här kan vi erbjuda turister 
och andra roliga upple-
velser med våra hundar, 
säger Patrice. 

De fartfyllda äventyren 
sker bakom spann med 
siberian huskys, som en 
gång avlades fram i Alas-
ka som tävlingshund för 
just draghundssport. Här 
erbjuds gästerna turer på 
två timmar, där de själva 
styr släden genom det 
(förhoppningsvis) vintriga 
landskapet. 

Dels har de drop-in varje 
dag mellan klockan 09.00 
och 12.00, eller efter 
överenskommelse. En tur 
kostar 900 kronor per 
person. 

1
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T I P S ! 

Ladda inför  
Vasaloppet med en 
privatkurs hos Filip 

Fahlström.

T I P S ! 

Marok Sport  
Adventure har  

drop-in varje dag  
klockan 09.00.

3 3F R I L U F T S L I V

6
Gör gärna ett 
besök på Get-
berget i helgen. 

Bastu- och  
isvaksbad 

hos Camp Mid 
Adventure i  

Torpshammar

”Jag ser fram 
emot att lära 

ut mina  
kunskaper 

lokalt för den 
som vill” 

– Filip  
Fahlström
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Finns i sjön
Fiskemöjligheterna är 
stora i Ånge även under 
vintern. Varför inte packa 
matsäcken och fiskekort 
och ge sig ut på ett pim-
peläventyr till exempelvis 
Stensjöarna eller Borgsjön. 
Sedan finns det fiskemäs-
siga folkfester också. 
Munkbysjöns fiskevårds-
områdesförening brukar 
i början av mars varje år 
arrangera en angeltävling 
på sjön i byn, som också 
heter Munkbysjön. Tävling-
en brukar locka hundratals 
deltagare och prischeck-
arna brukar i regel vara på 
generösa belopp. Vid 2022 
års upplaga gick vinnaren 

Skoter i Ånge 
Det finns gott om vackra 
skoterleder i Ånge. Packa 
matsäcken eller varför inte 
ett helt kolbullesläp och ge 
dig ut på ett avkopplande 
skoteräventyr med vänner 
eller familj – känslan kom-
mer att sitta kvar resten 
av året. Den som söker ett 
mer fartfyllt alternativ kan 
med fördel göra ett besök 
på skoterfolkfesten som 
arrangeras av Stornaggens 
skoterklubb lördagen den 
4 mars. Här får du kläm-
ma och känna på skotrar, 
delta i lotteri, fika och äta 
nygrillade hamburgare. För 
mer information – sök upp 
”Skoterevent på Naggen” 
på Facebook.

T I P S ! 

Håll dig uppdaterad 
om vinterns fisketäv-
ling på Munkbysjöns 
fiskevårdsområdes 

Facebook-sida.

hem med hela 15 000 kro-
nor. Anmälningsavgiften 
ligger på 500 kronor och 
vinnaren utses genom den 
sammanlagda vikten av 
gädda under tävlingstiden.  
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5 6

På väg till sko-
terns julafton i 
Fränsta lördag 
den 4 mars?  

När du har löst korsordet och lyckats klura ut orden i de färgade fälten,
skicka då in dessa ord samt ditt namn till: tavling@ange.se
Bland alla inskickade rätta svar lottar vi ut tre produktpaket med Ångeanknytning.

Lös krysset och vinn!
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M I T T  Å N G E

Lotten Rapp,  
projektledare Ungas 
Drömbygd

"Jag jobbar med det fan-
tastiska projektet Ungas 
Drömbygd, där vi tar 
reda på vad unga 
drömmer om. När de 
unga har en dröm som 
de verkligen brinner 
för, så kan vi hjälpa dem 
att skriva en ansökan till 
Young Events som ger stöd 

brinna så pass starkt att 
de förverkligas av de unga 
själv. Min favoritplats i 
Ånge är Get berget. Utsik-
ten är extremt inspireran-
de. Just nu är det en grupp 
ideella som i samråd med 
markägare håller på att 
röja upp en vandringsstig 
från Getbergets toppstu-
ga, västerut och i riktning 
ned mot gamla Wallströms 
sport. En vandring med 
vidunderlig utsikt. Det 

bästa med Ånge kommun 
är enkelheten i att lösa 
problem, utmaningar eller 
drömmar. Jag älskar själv 
att sätta höga mål. Jag  
rehabtränar just nu, på 
gym, mentalt och på  
skidor. Mitt mål är att delta 
i en freeridetävling i  
Alperna under vintern 
2024. Samtidigt får jag 
se när min kropp är redo 
att stå så högt upp på en 
alptopp igen. Jag ger krop-
pen så många år som den 
behöver.”

på upp till 25 000 kronor. 
Det kan vara epaträffar, 
konserter, byggen av 
cykelhopp med ett cykel-
proffs, ett träningspass 
med elithockeyspelare, 
måla om skolvägg med 
graffiti konstnär. Det bästa 
med projektet är arbets-

metoden med lokalt ledd 
utveckling. När man 
som ung ser något 
som behöver utvecklas 

här i Ånge kommun, så 
får man verktygen direkt. 
Det bästa är när någon av 
alla dessa bra idéer börjar 

L O T T E N  
R A P P

Har varit en av 
världens främsta 

extremskidåkare på 
Freeride World  

Tour.

sportslig


