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Tidernas
väg
firar

20 år

Det startade som ett EU-projekt med målet att öka turismen. Nu firar Tidernas
Väg 20 år.
– Vi måste hålla vägen i liv och visa att inlandet också lever, vi har ett viktigt näringsliv även här, säger Göran Skoglund ordförande i den ekonomiska
föreningen som i dag har ett 70-tal medlemmar med näringsgrenar inom service och upplevelser.
■ ■ ■ TIDERNAS VÄG HAR ge-

nom åren blivit ett etablerat
vägnamn och varumärke.
Vägen går igenom åtta
kommuner, från Uppsala till
Ånge, en sträcka på cirka 45
mil.
I EU-projektet som startade 1998 samarbetade kommunerna med landsting, länsstyrelser, privata föreningar,
byaråd och intresseföreningar
för att göra vägen känd och
för att utveckla verksamheter
och upplevelser längs vägen.
– Upplevelseindustrin är
starkt växande och i den snabba omställningen av samhäl-
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let som idag sker med anledning av digitaliseringen finns
stora möjligheter att utveckla
konceptet Tidernas Väg som i
sin tur ger arbetstillfällen och
skatteintäkter i kommunerna
längs vägen. Man ska komma
ihåg att upplevelser kan inte
ersättas med algoritmer och
robotar, säger Göran.
I år är det alltså jubileumsår och föreningen säger att det
kommer hända en hel del i de
kommuner som vägen ringlar
sig igenom.
– Vi har en del på gång
längs vägen, bland annat en
konstuställning som turnerar,

FRAMTID ÅNGE är Ånge kommuns
informationstidning till hushåll och företag
i kommunen. Framtid Ånge är också ett
viktigt verktyg i marknadsföringen av kommunen och du som inte bor i kommunen
kan prenumerera på tidningen via
www.ange.se/framtidange.
Tidningen kommer ut 2 ggr/år.
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säger Göran Skoglund ordförande i Tidernas Väg ekonomisk förening.
Nu växer medlemsantalet i föreningen och Göran
Skoglund betonar vikten av
att samarbeta.
– En av fördelarna jag ser
är att vi kan bilda nätverk
med olika entreprenörer längs
vägen och vi är ju mån om
att det ska finnas många företag även i inlandet. Vi borde
titta mer på hur man jobbat
i Dalarna där man verkligen
lyfter fram allt det lokala och
tar tillvara på det man har, avslutar Gunnar Skoglund.

Ånge kommun, 841 81 ÅNGE
0690-250 100.
Stefan Wallsten
Marie Öberg. tel. 0690-250 273
och Per Matsson,
framtid@ange.se
Matsson Reklam & Information
Accidens
7.000 ex
Per Matsson

Kommunalrådet
har ordet

Vilken vår!
Och nu kommer en
makalös sommar!

■ ■ ■ JA, IFJOL SKREV JAG att efter en sån här kall

toppstugan, över Lundbo bageri så att toppstugan mes-

vår blir det säkert en fin sommar istället…jag hade

tadels blir öppen enbart på helgerna, men det finns så

fel! Men nu har vi haft en makalös vår och då…Hur

många ställen på sommaren att åka till för att äta, så

som helst så har vi nu efter den snörikaste vintern på

inte ska vi gå hungriga.

mannaminne en vår som gjort att vi är ikapp, all snö
är borta och den skyddande snön har gjort att till

SJÄLV SÅ SLIPAR JAG på formen för cykelloppet

exempel Hussborgs golfbana aldrig har varit så här

Ljungandalen runt – blir det bara bra väder så blir det

fin i mitten av maj!

6,6 mils slingan för min del. Köpte ny racer i fjol höst

Vi i kommunen har stora förhoppningar på att

med tillhörande specialskor – känns faktiskt riktigt

vandrarna längs S:t Olofsleden återigen skall fördubb-

roligt nu när jag kommit igång och kör tre gånger i

las i antal. Själv gick jag ifjol sträckan mellan Fränsta

veckan. Jag har ju tävlat för såväl Brunflo som Timrå

och Ljungaverk – mycket vacker vandring

cykelklubb för 26-27 år sedan ….men tävlingsjävu-

som verkligen kan rekommenderas. Tar

len finns ju där så nu gäller det att hålla i inför

några timmar men leden går mycket längs

den 15 september. Vi kanske ses längs loppet och

Ljungan så tiden märker man inte av.

kan trampa ikapp.

I FJOL BLEV serveringen uppe på Get

maren i det här numret av Framtid Ånge och

Ni hittar många evenemangstips inför somberget en braksuccé! Makalös utsikt
och god mat – det är ju allt man
kan begära. Nu tar Emelie
Fredriksson,

som

drev

ni får en tidning med många och intressanta
reportage från vår kommun.
En trevlig och skön sommar önskar jag er alla.

STEN-OVE DANIELSSON
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MÄRTA SVENSSON

TUFF TJEJ

I CROSSFÖRPACKNING
Regnet öser ner, sanden och gruset sprutar och mo
torn vrålar när Märta kommer farande över back
krönet på Lombäckens crossbana. Hon förbereder sig
för sm-serien MX Women, som första Ångetjej.

T

rots att vädrets makter inte är med oss när
vi träffar Märta Svensson vid Lombäckens crossbana så lyser det av körglädje i
Märtas ögon.
– Det här är så sjukt kul, säger hon
och fortsätter:
– Det vore kul om fler tjejer började köra. Nu är jag
ganska ensam. Det kan se farligt ut men så farligt är det
inte, säger hon samtidigt som hon tar av sig hjälmen.
Hon kliver av motorcykeln, en KTM 250 ccm 4-takt.
Cykeln, som är ny för året, lyser i det grå regnvädret ska
hjälpa Märta till en framskjuten placering som Ånges
första kvinnliga crossåkare på SM-nivå.
– Jag hade en likadan tidigare men den här är lite
piggare, förklarar Märta.
Den nya motorcykeln ska hjälpa Märta till framskjutna placeringar vid sommarens SM-tävlingar.
Märta började köra cross när hon var i sju-, åttaårs åldern.
– Jag följde med när min bror Samuel körde. Jag
blev intresserad och ville prova. Sedan dess är jag fast.

Hon har crossåkandet i blodet för det är inte bara
Märta och Samuel i familjen som älskar sporten. Även
pappa Mattias och morfar är före detta crossåkare.
Numera får pappa Mattias ägna sig åt att serva Märta
och Samuels cyklar.
– Samuel hjälper mig jättemycket och ger mig bra
tips på hur jag ska köra och mamma Kristina hjälper
till med allt annat som behövs, och det är en hel del,
säger Märta och berättar att hela familjen drar iväg med
husbilen när tävlingssäsongen sätter igång. Och i år är
det bland annat SM i klassen MX Women som gäller.
– Det ska bli jättekul, skrattar Märta.
Märta berättar att MX Women körs i sju deltävlingar runt om i Sverige. Själv ska hon köra tre deltävlingar i år.
– Jag vill känna mig för i år. Går det bra kan jag
växla upp kommande år och köra fler deltävlingar. Jag
har sett en del MX Women-tävlingar på Youtube och
på Instagram och tror att jag ska kunna hävda mig bra.
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Tidigare har Märta kört i Mitt-sverigeserien men
då kör tjejer och killar tillsamman och delar upp resultatlistan i efterhand
– Nu blir det bara tjejer på startlinjen och det ska
bli kul. Det blir ofta lite lugnare då.
En tävling i MX Women går till så att man först kör
en morgonträning. Där måste åkarna prestera snabba
varvtider för att få köra i eftermiddagen tävlingsheat.
– Min målsättningen är att placera mig någonstans
i mitten av resultatlistan i mina första tävlingar, säger
Märta förhoppningsfullt.
FÖR ATT NÅ SM-KLASS i motocross måste man träna
hårt och det gör Märta, stenhårt.
– Ja, jag tränar nästan varje dag. På vintern blir det
mycket konditions- och fysträning i veckorna och cross
på helgerna, om det inte är för kallt. Nu på vår och
sommar blir det crosskörning för hela slanten, varje
dag. Sedan gäller det ju att hinna med skolan också.
Märta läser industriteknik på Västermalms gymnasium i Sundsvall och har i juni klarat av utbildningens
första år.
– Tidigare spelade jag även fotboll men nu har jag
fullt fokus på motocross. Vill man nå någonstans så
måste man satsa, säger Märta bestämt.
MOTOCROSS ÄR EN hård sport med höga farter vilket

”Vill man nå
någonstans
så måste
man satsa”
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också gör att skaderisken är hög.
Jag frågar Märta vilka skador hon har dragit på sig?
– Inga alls! Svarar hon snabbt.
– Förutom en blödning i en tumme, en muskelskada i armen och en ryggskada, men det är inte så
mycket att prata om, säger hon och jag står där som
ett frågetecken.
– Starten och första kurvan är alltid riskfylld för
då är det så trångt. Då kan det hända olyckor, lägger
Märta till och drar bort en hårslinga ur ansiktet.
Märta är fostrad som crossåkare i Njurunda men
kör sedan två år i Vikens CK Ånge.
Trivs du i din nya klubb?
– Gud, ja! Jag har fått jättebra stöd från föreningen.
Alla är så positiva och stöttar varandra, säger Märta
och trycker på sig hjälmen.
– Sedan har ju klubben en sjukt bra bana som är
superkul att köra på.
Hon rättar till glasögonen varvar upp motorn och
drar iväg med ett vrål ut på banan i Lombäcken och
mot sommarens SM-äventyr.

VIKENS CROSS KLUBB

NU ÄR VI PÅ GÅNG
Niklas Abrahamsson, är ordförande i Vikens
Cross Klubb Ånge. Framtid Ånge träffar honom på Föreningens crossbana i Lombäcken för att få veta lite mer om föreningen.
– KLUBBEN GRUNDADES på 80-talet i Viken i närheten
av Kölsillre, berättar Niklas och fortsätter:
– 1987 flyttades verksamheten till Lombäcken då ändrades namnet till VCK Ånge. Klubbens
storhetstid var på 80- och 90-talet då hade vi bland annat
några killar som körde SM. Sedan har verksamheten gått upp
och ner under årens lopp. Men nu är vi på gång igen, säger
Niklas med eftertryck.
Klubben har verksamhet från nybörjare till tävlingsåkare i
cross och enduro samt en mängd motionsåkare.
– Är man nyfiken och vill prova så ordnar vi fram motorcykel. Men är
man under 15 år så måste man ha en vuxen med sig. Det är bara att höra
av sig till föreningen.
JUST NU HAR föreningen sin målsättning i att växa och öka medlems-

antalet.
– I crossskolan har antalet deltagare tredubblats på några år och totalt
är vi cirka 150 medlemmar i klubben, berättar Niklas.
– Vi vill också bli en bra tävlingsarrangör. Banan är klassad för att köra
nationella tävlingar och mycket omtyckt och rolig att köra. Framförallt är
den körbar tidigt på säsongen. Det gör att många crossåkare kommer hit
från andra klubbar för att komma igång med träningen tidigt på vårkanten.
Dessutom har vi 15 st utbildade tävlingsfunktionärer. Så möjligheterna till tävlingsarrangemang finns, säger Niklas samtidigt som Märta
Svensson kör förbi.
– Det är riktigt kul för föreningen att Märta vill representera VCK i SM.
Hon är en duktig tjej som jag har följt i några år. Hon kör tekniskt mycket
bra och kommer att göra bra ifrån sig på SM tävlingarna.
Kanske kan hennes framgångar göra att fler tjejer blir intresserade.
MEN HUR VAKNADE ditt eget intresse för sporten?

– Jag har alltid tyckt att motocross har sett kul ut och intresset väcktes
på allvar när var på Lombäcksbanan med barnen.
– Barnen började köra och så småningom köpte jag en egen cykel
och började motionsköra. Och det är riktigt, riktig kul! Och ”ta i trä” jag
har klarat mig från skador. Jag hade fler skador när jag spelade hockey,
säger Niklas som bland annat spelat i Ånge IK.
–Att jag är ordförande i föreningen beror nog på att jag är en person
som har svårt att inte engagera mig, avslutar Niklas.
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”Eftersom det fanns så mycket björn här
tänkte jag att det vore skoj att ha ett
gömsle där man kunde sitta och titta på
djuren på nära håll.”

Efter några minuters promenad från grusvägen, på en stig ge
nom vacker gammal skog, öppnar sig landskapet och vi
befinner oss i ett vildmarksnäste. Här kan man – om man har
tur – få se något av Sveriges fem stora rovdjur, livs levande.
– Innan snön försvann gick det en björn förbi här, berättar
Bengt Nordström, som 2016 startade företaget Wild Medelpad
med inriktning på vildmarksturism.
TEXT & FOTO: MARIE ÖBRERG

När du vill känna

M

yrmark, två små tjärnar, gammelskog och hygge.
Vi befinner oss i skogarna utanför Östavall, närmare bestämt
i Nybo, vid Västernorrlands enda

vildmarksgömsle.
När vi går de hundratalet metrarna från bilen mot
gömslet stannar Bengt Nordström till och berättar att
många gäster tycker att 300 meter en lång sträcka att
gå, i alla fall om man känner av björnfrossa.
Men undertecknad känner sig trygg i sällskapet och
vi fortsätter gå, över hygge och genom skog.
Rätt som det är så står vi framför en sexkantig liten
stuga, inbäddad i kamouflagetyg för att inte bryta av
för mycket mot naturens färger.
– Jag har ett väldigt bra samarbete med länsstyrelsen, berättar Bengt och vandrar ut över myren för att
fylla på lite havre vid en av matplatserna.
Lite benrester ligger kvar på marken från trafikdödade djur som fraktats dit för att bli föda till rovdjuren.
– Här gick det en björn vid påsk, säger Bengt och
visar hur nära stugan det var.
Vi kliver in i stugan, som är utrustad med två säng8
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Bengt Nordström,
framför sitt
vildmarksnäste.

björnfrossa
ar, en grillstad och litet gasolkök.
– Lite bekvämligheter måste det finnas för de som
hyr in sig här, säger Bengt och visar de tre små gluggarna som man kan sitta och spana ut igenom.
Det var genom björnjakt som idén till ett gömsle
föddes. Mycket björn rörde sig i början av 2000-talet i
skogarna kring Östavall och Bengt Nordström träffade
på dem både en och två gånger under jaktsäsongen.
– Eftersom det fanns så mycket björn här tänkte jag
att det vore skoj att ha ett gömsle där man kunde sitta
och titta på djuren på nära håll, under icke jaktsäsong
berättar Bengt som 2016 började bygga stugan och
provmata djuren för att se att de verkligen lockades dit.
MEN DET ÄR INTE bara björn som besökaren kan få se.

– Vi har Sveriges alla fem stora rovdjur här, björn,
järv, varg, lo och kungsörn, berättar Bengt och visar
en bild på en magnifik kungsörn. Sedan är det ju inte
fel om det kommer en älg förbi här heller.
Tanken bakom nästet är vildmarksturism och under
premiäråret i fjol hade Bengt fem betalande besöksnätter.
– Jag har satt en gräns för hur många nätter jag
hyr ut här, vilket är en natt i veckan, eftersom jag inte

vill störa djurlivet alltför mycket. Jag har bara öppet
mellan 1 februari till 31 juli eftersom jaktsäsongen på
grävling börjar och sedan vill jag ha tid att hinna städa
platsen på alla slaktrester mm, innan resten av jakterna
drar igång, säger Bengt.
REDAN NU är tre helger bokade och kanske kommer

det riktigt långväga gäster i sommar.
– Jag har japaner på gång och har även fått förfrågningar från Spanien. Men jag marknadsför inte så hårt
för jag vill inte ha för mycket spring här så djuren blir
van vid människor, säger Bengt.
Nu hoppas han att lagen för åtelkameror snart ändras så han får chansen att visa upp bilder på djuren
som faktiskt finns i området.
– Det vore roligt att kunna visa upp bilder på alla
djur som faktiskt rör sig här, säger Bengt Nordström
innan han låser stugan och vi vandrar tillbaka till bilen.

FAKTA
VILDMARKSNÄSTET

Vill ni läsa mer om, eller kanske boka ett besök i gömslet,
kan ni gå in på hemsidan: www.wildmedelpad.se
F R A M T I D Å N G E J U NI 2018
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Anette Eriksson
tillsammans med
sina getter.

Anette – ny arrendator
av tullstugan vid Haverö strömmar
– Man måste ta chansen när den
står alldeles framför dörren.
Orden kommer från Anette Eriksson, ny arrendator av Ånge kommuns åttonde underverk - Haverö
Strömmar.
■ ■ ■ EFTER EN LÅNG VANDRING längs

grusvägen, med fyra getter i sällskap, kommer vi fram till den lilla röda stugan med
tillhörande kvarnbyggnad.
Det är andra veckan i maj och vattnet
som forsar fram skapar vackra formationer och ger ifrån sig ett dånande ljud.
Om någon vecka, närmare bestämt på
midsommardagen, öppnar Anette Eriksson tullstugan vid Haverö strömmar för
säsongen.
Vad fick dig att kliva på som arrendator?
10
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– Jag bor ju alldeles i närheten och har
varit här väldigt mycket. När de gick ut
och sökte ny arrendator så kände att ska
jag prova något nytt så är det nu, jag kan
ju inte sitta om några år och ångra mig,
säger Anette.
AV DIALEKTEN hör jag att du inte är

Haveröbo från början?
– Jag kommer från Stockholm, men
min släkt är härifrån. Jag var mycket här
som barn hos min mormor och nu har

jag bott här i 19 år. Det här är min plats
på jorden, säger Anette Eriksson med ett
stort leende.
Kommer gästerna att känna igen sig
i sommar?
– Ja, det hoppas jag. Jag kommer att ha
samma koncept som tidigare med kafé på
lördagar och söndagar och under hela Haveröveckan håller jag öppet. Så gott som
varje helg har vi någon aktivitet, bland
annat fotoutställning i Kvarnen med bilder
från Haverö och keramikkurs.
– Mina fyra getter kommer också vara
här ibland och eftersom de är vana att
bära packning så kommer jag att erbjuda
en liten getvandring med fika i skogen,
berättar Anette Eriksson.
Fram till den 11 augusti kommer tullstugan att hålla öppet.
TEXT: MARIE ÖBRERG

LJUNGANDALEN RUNT 15 SEPTEMBER

FOTO: MARIE ÖBRERG

Njut den vackra
Ljungandalen på två hjul

I Ånge arrangerades förra året motionsloppet
Ljungandalen runt och från deltagarna kom
betyget väl godkänt.
Den 15 september är det dags igen och nu
hoppas arrangörerna att fler ska våga utmana
sig själv på någon av de tre sträckorna.
■ ■ ■ MIL EFTER MIL i fantastisk miljö. Längs vatten,
genom skog, på asfalt och grus.
Runt Borgsjö i tre mil, Byforsen runt i sex mil eller
varför inte 12 mil runt hela Ljungandalen
Förra hösten arrangerades för första gången sedan
1970-talet ett cykellopp i Ånge kommun och AnnaLena Fjällström från Ånge SK, en av de sju arrangörerna, berättar om hur idén föddes.
– Vi har några cyklister här i kommunen som är ute
på många lopp runt om i Sverige och de tyckte det var
dags för ett lopp även i Ånge och på den vägen är det.
Cykling är en bra motionsform som engagerar många
och hela familjen kan vara med, säger hon.
65 personer trampade förra året någon av sträckorna och i år hoppas man att minst dubbelt så många
ska vara med.
Det är inte bara en fin miljö vi erbjuder cyklisterna,

Ljungandalen runt är även ett säkert lopp eftersom det
bara innehåller en vänstersväng och två trevägskorsningar, berättar Anna-Lena Fjellström.
I år ska även de allra yngsta cyklisterna få vara med
– men inte längs vägarna.
– Vi kommer att ha ett trehjulingslopp vid starten,
vi måste ju fånga upp intresset för cykling redan i ung
ålder, säger Anna-Lena.
Att man dessutom kan erbjuda allt från parkering
till duschar, fika och mat på ett och samma ställe är
unikt.
– Det gör det enkelt för alla deltagarna när man har
allt samlat. Start och mål är vid ishallen i Ånge och
där finns allt de behöver, säger Anna-Lena Fjellström.
Då Ljungandalen runt är bland de sista loppen i
regionen har många klubbar utifrån visat stort intresse
för deltagande.
– Förra året hade vi hjälp av Alnö Race Team med
tidtagning och flera andra cykelklubbar hörde efter
loppet av sig till oss, så förhoppningsvis får vi många
cyklister hit i september. Och vi hoppas att många
motionärscyklister kommer att vara med i år, avslutar
Anna-Lena Fjellström.
TEXT: MARIE ÖBRERG

Mer information om cykelloppet hittar man på
www.ljungandalenrunt.se
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SOMMARENS EVENEMANG■ ■ ■

Det händer i
DANSA I
SOMMARNATTEN
PÅ TALLBACKEN

Dans

MIDSOMMAR MED
MEDELTIDSMARKNAD
I KÄLEN
■ ■ ■ TRADITIONEN MED stort medel-

tidsfirande i Kälen fortsätter. Varje midsommarafton de senaste elva åren har
mellan 2 500-3 000 besökare letat sig till
byn Kälen, som i vanliga fall har ett 50-tal
invånare, för att bland riddare, fakirer och
marknadsknallar fira sommaren. Liksom
tidigare år kommer det bjudas på tornerspel och besökarna får chansen att prova
på en rad olika aktiviteter såsom yxkastning, pilbågsskytte och ponnyridning.
Medeltidsmarknaden arrangeras av Kälens
bygdegårdsförening.

■ ■ ■ FÖRENINGEN TALLBACKENS VÄNNER bjuder in till ännu en danssommar vid

dansbanan i Ånge. De senaste somrarna har lockat många besökare och nu hoppas man
på ännu en riktigt fin danssommar. Redan i slutet av maj var det premiär och fyra kvällar
under resten av sommaren avlöser kända dansband varandra.
För mer information om danserna kan ni kika in på www.tallbackenange.se eller
www.ange.se/evenemang

HAVERÖVECKAN
■ ■ ■ NUVARANDE HAVERÖBOR, hemvändare, sommarboende i Haverö och besökare

från när och fjärran. Under Haveröveckan 13-22 juli fylls i byarna kring Haverö av många
och roliga sommaraktiviteter. Stort utbud av musikunderhållning, konstutställningar och
trevliga platser att njuta av en kopp kaffe med dopp. Veckan avslutas som traditionen
säger med Hembygdsfesten på Haverö hembygdsgård.
För mer information om Haveröveckan, se evenemangskalendern på
www.ange.se/evenemang eller facebooksidan, www.facebook.com/haveroveckan

BORGSJÖN RUNT
■ ■ ■ GÅ, JOGGA eller sping. Den 30

juni är det dags för Borgsjön runt, en av
de klassiska rundorna som ingår i Västraklassikern. Ung som gammal kan delta och
man genomför loppet i sin egen takt. Det
finns två sträckor att välja mellan 19 kilometer som är hela sträckan eller 10 kilometer
som även kallas bymilen. Längs de båda
sträckorna bjuds det även på varierad underhållning.
Mer info hittar man på:
https://www.facebook.com/BoRunt/
12
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sommar
KONSERTER,
HANTVERK OCH KAFÉ
PÅ ELDNÄSET

Se aktuell evenemangskalender på
www.visitljungandalen.com
Gilla också facebooksidan Visit Ljungandalen,
www.facebook.com/visitljungandalen,
där delar turistbyrån med sig av tips på
evenemang så ofta de kan!

ÄR DU ARRANGÖR?

Glöm inte att lägga in dina evenemang
i turistbyråns evenemangskalender.
Den hittar du via
www.ange.se/evenemang

■ ■ ■ I SOMMAR BJUDS DET på flera

spännande konsertkvällar vid Eldnäset i
Kölsillre. Den 8 juli köra man igång med
en sprakande viskväll med lokalt förankrade artister. Nytt, gammalt och en del överraskningar utlovas! Medverkar gör bland
andra Andreas Lång, Marcus Jönsson,
’Åh! Triola’ med bl a Gina Eriksson samt
kompet med Göran Månsson flöjter, slagverk och Anders Olsson bas.
Ciceron under kvällen är Bengt Erik
Engholm. En månads senare, närmare
bestämt den 10 augusti blir det Blockflöjts-stand up! Mästaren & Kim är en
galen föreställning med den helt unika
blockflöjtisten och skådespelaren Kim
Persson. Berättelser ur livet där tokiga
upptåg blandas med nyskriven musik.
Detta är nog det intressantaste och mest

VAD HÄNDER MER
I SOMMAR?

spännande på den svenska scenen just nu.
Dagen efter, den 11 augusti, kommer
flöjtister från Finland på besök. Tuultenpesä-Vindarnas möte heter konserten där
karelska runosånger och svenska polskor
blandas med ett instrumentarium av närmare 40 olika typer av flöjter. Gruppen har
turnerat i Finland, Sverige och Tyskland
och gör nu ett gästspel under Folk Flute
Academy’s årliga kurser i folkflöjt.
Medverkande är Kristiina Ilmonen, Kirsi
Ojala, Mimmi Lakksonen, Leena Marjaana,
Jonas Simonson och Göran Månsson.
Ett tips från arrangörerna är att ta med

egna stolar till konserterna.
Vid Eldnäsets café kan man - förutom
att få något gott i magen – inhandla vackert
hantverk från olika hantverkare eller besöka
sommarenmuseet. Från midsommar fram
till 12 augusti är det öppet varje fredag,
lördag och söndag. Under midsommarhelgen dukas det även upp till kakbuffé.
15 juli, under Haveröveckan, bjuder man
in till musikkafé med Joel Emanuelsson och
just den veckan håller man öppet alla dagar
med extra upplevelser på onsdagen.
Fler evenemang kan man hitta om man
följer Eldnäset på facebook.

END OF SUMMER MEET 10 ÅR
■ ■ ■ SOMMAREN AVSLUTAS med Karlsro Flyers

End of Summer Meet i Ljungaverk. 24-25 augusti
blir en helg fylld av motorer och musik. Området
runt klubbstugan i Karlsro förvandlas till en stor
festplats där bilentusiaster från när och fjärran
möts för att titta på, prata kring och kanske provåka fordonen som
visas upp. En och annan gammal husvagn brukar också dyka upp
då många av besökarna väljer att campa på stället under helgen.
Redan under fredagskvällen startar uppvärmningen av festligheterna med livebandet The Uncool Hillbilles. Lördagen börjar med

tävlingar där bilar får pris i en rad olika kategorier och det bjuds
på underhållning av Retrospectors. På kvällen fortsätter festligheterna med två liveband. Si Cranstoun från England och svenska TT
Grace. Håll utkik på www.karlsroflyers.se för
eventuella ändringar eller uppdateringar i
programmet.
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FRAMTID ÅNGE ■ ■ ■

bjuder på gamla goda
I sommar kommer de gamla goda tiderna
tillbaka för en dag. Det är bandet
The Jugglers som tillsammans med PRO
arrangerar en riktig nostalgidag. Planeringen har pågått sedan december och den
30 juni är det dags.
– Vi ville helt enkelt få lite fart på den
här landsänden, berättar Gunnar Wallin,
medlem i Ljungaverks PRO och en av
flera i arrangörsgruppen.
TEXT & FOTO: LENA SJÖDIN
■ ■ ■ HOS DAN LUNDQVIST letar sig musiken ända ut

Dan Lundqvist,
trummis i The
Jugglers och en
av arrangörerna
bakom Nostalgidagen.

på gårdsplanen. Elvis och Roy Orbinson ljuder i kör
med fåglarnas försommarkvitter. Dan är trummisen
som efter en nätt paus på 51 år blåst liv i sitt gamla
band The Jugglers.
– Förra sommarens återförening i Arjeplog gav
blodad tand, förklarar han. Vi kände helt enkelt att
vi ville fortsätta.
Sagt och gjort. Bandet tog kontakt med PRO-föreningarna i Ånge för att se om de kunde ordna några
spelningar på ålderdomshem. Ett samtal som kom
att utvecklas till ett helt evenemang; Nostalgidagen.
– Vi tog kontakt med Karlsro Flyers och fick löfte
om att låna deras lokal och stora gräsytor, fortsätter
Dan. Och nu har vi satt ihop ett riktigt spännande
program.
Nostalgidagen äger rum lördag 30 juni med start
klockan 14.00. Då finns hela arrangörsgruppen på
plats hos Karlsro Flyers för att ta emot och lotsa besökarna genom dagen. Förutom Dan Lundqvist är det
Gunnar Wallin, Nisse Nilsson och Stefan Hägglund
som håller i trådarna. Med på ett hörn finns även
Sven-Ingvar ”Svensken” Eriksson som kommer att
se till att det finns många nypolerade gamla bilar att
titta på och provsitta.
THE NIGHTDRIVERS agerar förband till The Jugglers
och tillsammans kommer de att bjuda på rock’n roll
från 1950, -60 och -70-talet. En doakör från Torps
kyrka förstärker på scenen och konferencier är Kent
Bergström. Även allsång finns på programmet.
– Det blir några lokala hemliga gästartister också,
lovar Gunnar Wallin med ett leende.
Nygrillade hamburgare, kaffe och fika finns till
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försäljning både ute och inne. Arrangörsgruppen uppmanar alla besökare att ta med egna stolar att sitta på.
– Vi hoppas på mycket folk och fint väder, säger Stefan Hägglund, ordförande för PROs samorganisation
i Ånge. Tydligen har 30 juni bjudit på sol de senaste
sex åren, så vi håller tummarna.
DET VIKTIGASTE med Nostalgidagen är ändå att det

händer något. Att få ihop föreningarna, få bort byatänket och tillsammans bjuda på en minnesvärd dag
där alla är välkomna.
– Man måste vara aktiv och inte stanna till och
tycka synd om sig själv, säger gänget med enad mun.
– Till Nostalgidagen kommer du för att ha roligt
och träffa gamla bekanta, det blir som en tidsresa,
konstaterar Gunnar Wallin.
Till sist undrar Framtid Ånge om det verkligen var
bättre förr?
– Jag tror att vi hade roligare än vad ungdomarna
har idag, säger Nisse Nilsson fundersamt. Vi umgicks
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Sommarprogram
på naturum Ånge &
turistbyrå i Borgsjö
Dagliga aktiviteter

tider

■ ■ ■ AKTIVITETER MED NATURTEMA FÖR BARN i

Gunnar Wallin,
Nisse Nilsson,
Sven-Ingvar
”Svensken”
Eriksson och
Stefan Hägglund ser fram
emot vackert
väder och
många besökare på Nostalgi
dagen.

och runt naturum (16 juni-19 augusti). Ingen föranmälan. För tider och innehåll: se Sommarprogram på
ange.se/naturum eller Facebooksidan naturum
angeochturistbyrå

■ ■ ■ TITTA PÅ VÅRA UTSTÄLLNINGAR, gå någon av

våra spännande tipsrundor. Passa också på att handla
i presentbutiken och botanisera i turistbyrån.

Hyr båt eller ta ett dopp
vid badstranden
Utställning om FISK och FISKE

■ ■ ■ I ETT SAMARBETE med klass 3-4 på Björkbacka-

skolan visar vi vilka fiskar som finns i våra sjöar och vilka
fiskeredskap som används. Titta på ”Storgäddan” och
lär dig mer om var du hittar bra fiske i närområdet.
Vackra foton av fotograf Leif Milling.

Bi-dagen

■ ■ ■ VÄSTRA MEDELPADS biodlarför-

ening visar levande bin med en märkt
drottning (i visningskupa), broschyrer,
filmvisning och en del nödvändiga redskap för biodlaren. Om vi har tur kommer försäljning av
nyskördad honung att ske på plats! Ingen föranmälan
15 juli kl 11-14

mer och pratade med varandra på
riktigt.
– Det kanske inte var bättre men
i alla fall annorlunda, fortsätter Stefan Hägglund. Samhällsklimatet, hur
man uppförde sig, stämningen och
musiken var på ett annat sätt. Den
30 juni får vi förhoppningsvis återuppleva lite av den gamla goda tiden.

Utflykter till Jämtgaveln

■ ■ ■ FÖLJ MED VÅR GUIDE Gunnar Selling på en

heldagsutflykt till naturreservatet. Föranmälan krävs
senast 2 dagar innan på naturum@ange.se eller per
telefon: 0690-20550
17 juni och 5 augusti kl 10-15
The Jugglers anno 1965.

FAKTA
NOSTALGIDAGEN

Nostalgidagen arrangeras av The Jugglers, PROs samorganisation i Ånge samt PRO föreningarna i Torpshammar, Fränsta, Ljungaverk, Ånge och Haverö. ABF finns
med som sponsor till arrangemanget. För lokal, plats och
försäljning av hamburgare svarar Karlsro Flyers.

Vandringar

■ ■ ■ MED START från naturum går vi tillsammans

till St Olofs källa ca 2,5 km. Vi pratar om leden och
helige Olavs liv. Söndagar fr o m 17 juni.

Se aktuella datum i händelsekalendern på
ange.se samt följ oss på facebook där vi heter
naturumangeochturistbyrå.
ALLA VÅRA ARRANGEMANG
ÄR KOSTNADSFRIA.
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Disc-golf
Discgolf är en snabbt växande sport i världen
och det är inte utan anledning. Den är lätt att
börja med, men samtidigt mycket svår att behärska. Utrustningen är billigare än i många
andra sporter och det flesta banor i landet är
gratis att spela på.
En som hakat på den nya trendsporten är
Mats Engström som har dragit igång Ånge
discgolfklubb, som till sommaren bygger en
discgolfbana i Ånge.
– Det här är en sport som passar alla. Kan
man bara ta sig runt banan så kan man vara
med och spela. En väldigt social sport, menar
Mats.
TEXT: PER MATSSON
■ ■ ■ MATS HOPPAS ATT BANAN,

som ligger på grönområdet vid Kapellbacken mellan Bågskyttevägen
och Åsgatan, ska vara klar i början
av sommaren.
– Vi har fått bygdemedel beviljat för att sätta upp
korgar så går allt som planerat blir det invigning före
midsommar.
– När jag fick idén till banan så tog jag direkt kontakt med kommunen som var väldigt positiva och
hjälpsamma.
Det som ska byggas är en 9-hålsbana (ja, det heter
faktiskt hål även om det är korgar man siktar på).
– Så småningom kanske vi kan bygga 9 hål till, säger
Mats förhoppningsfullt
Banan som byggs är en så kallad parkbana. Parkbanor är lätta att sköta och kräver inte lika mycket
underhåll som en skogsbana.

ATT SPELA PÅ BANAN kommer att vara gratis för den
som har egna discar.
– För den som inte har egna discar kommer vi ha ett
samarbete med Gulfmacken i närheten. Där kommer
det att finnas möjlighet att hyra discar, förklarar Mats.
Ånge discgolfklubb, som föreningen heter består än
så länge bara av en styrelse men Mats hoppas på ett
50-tal medlemmar så småningom.
– Så här i startskedet har vi inga stora ambitioner
med föreningen mer än att bygga en bra bana. Sedan
får vi se vad som händer.
Discgolf har funnits länge som sport men har blivit
mer och mer poppis på senare tid.
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FOTO: TOBIAS ENGSTRÖM

En social sport snart
med bana i Ånge

Mats Engström

– Det finns faktiskt en tour här i Norrland. Det vore
kul om den kom hit, säger Mats och ler.
Spelet har samma grundidé som vanlig golf eller minigolf. Man ska ta sig från en bestämd punkt (utkastet) till
ett mål (golfkorg) på så få kast som möjligt. Det gäller att
ta sig förbi hinder som t ex träd, vattendrag och buskar.
För att klara det krävs kastskicklighet och känsla för hur
discen uppför sig. Hålet, det vill säga golfkorgen, består
av en metallställning med en rund korg och kedjor som
hänger ovanför korgen (se bild). Kedjorna bromsar upp
discen och låter den sedan falla ner i korgen.
– En bana består vanligtvis 9, 12 eller 18 hål. Mellan två och fem kast brukar vara idealresultat på hålen,
beroende på längd och svårighet. Idealresultatet för ett
hål kallas, liksom i vanlig golf för ”par”, förklarar Mats.
I SVERIGE FINNS närmare 150 discgolfbanor från Arje-

plog i norr till Malmö i söder.
Men hur vaknade ditt intresse för discgolf?
– Jag sysslar egentligen mest med musik, berättar
Mats och fortsätter:
– Jag spelar i ett band som heter Gunstruck och var
även med och drog igång Kulturbanken 2.0 för ett antal år sedan. Nu arbetar jag som elingenjör här i Ånge.
Men det var faktiskt en kollega i Härnösand som fick
mig intresserad av discgolf. Jag provade några gånger
och nu är jag fast.
– Jag har flera utflyttade vänner som har meddelat
via Facebook att de ser fram emot att spela på banan
när de kommer hem i sommar. Så det gäller att få den
klar tills dess, säger Mats och kastar iväg en disc långt
utom synhåll.

Mer om
discen
I DISCGOLF ANVÄNDER man olika

”Discgolf har funnits
länge som sport men
har blivit mer och mer
poppis på senare tid.”

typer av discar för olika typer av kast
precis som att man i bollgolf använder
olika klubbor för olika typer av slag.
Golfdiscar delas in i tre disc-typer:
drivers för utkast, midrange för halvlånga hål, Putt & approach för inspel
och putt. Då drivers brukar delas in i
två klasser, distance driver (maximal
längd) och fairway driver (kontrollerad längd) är det egentligen fyra typer.
DISTANCE DRIVER

Maximal längd. Drivers är spetsiga,
bredrimmade och har en låg profil utformad för att skära luften med så litet
luftmotstånd som möjligt och därmed
kunna flyga långt. Används för utkast
på golfbanan när man vill nå maximal
längd. Anpassade för längder från ca
100m.
FAIRWAY DRIVER

Används för långa utkast där det är
extra viktigt eller svårt att hålla sig på
fairway. Bra kontroll i förhållande till
den extra längd man får. Anpassade
för längder ca 75-125m.
MIDRANGE
SPELREGLER

SÅ HÄR SPELAR DU DISCGOLF
1. Kastordningen på första hålet lottas.

2. Första kastet (utkastet) på varje hål kastas från utkastplatsen (det är tillåtet att stiga
över utkastmarkeringen efter det att discen har släppts).
3. Vid nästa kast placeras främre foten där discen stannade.
4. Den spelare vars disc ligger längst ifrån korgen kastar alltid först.
5. Vid kast närmare korgen än 10 meter är det inte tillåtet att stiga över efter det att
discen har släppts.
6. Den spelare som hade lägst antal kast på föregående hål inleder på nästa hål.
7. Hur många discar som helst får användas under en runda.

Mångsidig & effektiv. För havlånga utkast eller inspel. Varken trubbig eller
spetsig utan något därimellan! Mångsidiga. Går oftast även att putta med.
Anpassade för längder ca 50-100m.
PUTT & APPROACH

Kontroll & precision. För inspel och
putt. Även för utkast på korta hål. Trubbiga och sköna att hålla i handen. Det
finns ofta i en utpräglad puttvariant
med extra mjuk plast. Lätt att kontrollera. Inspel anpassade för längder ca
25-75m.

Hitta din bana på discgolfbanor.se
F R A M T I D Å N G E J U N I 2018
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SKAPANDE SKOLA

Kultur – en naturlig del av
– Alla barn och unga har rätt att få ta
del av professionell och kvalitativ konst
och kultur, som vidgar deras vyer, ger
perspektiv och förståelse för världen de
lever i, slår Ånges kommuns kultur
chef Peter Gunnarsson fast.
TEXT: PER MATSSON FOTO: LIA JACOBI

G

enom projektet Skapande skola kan
Ånge kommuns skolor stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.
Målet är att eleverna ska få tillgång
till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.
– Skapande skola gör det möjligt för skolorna att föra
in kultur som en naturlig del av undervisningen. Projektet
ska inte ersätta den ordinarie kulturverksamheten utan
komplettera den med t ex konst, film, dans, film och
drama, säger Peter.
Eleverna ska inspireras till och ges möjligheter att
uttrycka sina tankar genom kultur och konst.
– Det var lite trögt i början men nu har allt fler skolor i kommunen upptäckt möjligheten att söka bidrag.
18
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Nu är projektet mycket uppskattat ute i skolorna. Till
exempel kan man dramatisera ett historiskt skeende som
en del av ämnet historia. Eller göra en film om något i
samhällskunskap.
ALLA SKOLOR HAR ETT kulturombud som ansvarar för

verksamheten. Ett av dessa är Kicki Strand på Fränstaskolan.
– Detta läsår har eleverna i årskurs 8 gjort film med
”Respekt” som ledord för filmerna. Årskurs 3-5 kommer
att åka och besöka Jamtli i Östersund.
– Eleverna har varit supernöjda, säger Kicki med ett
leende och fortsätter:
– Det eleverna särskilt framhöll var att deras förmåga
att samarbeta har blivit bättre. Något som ibland kan
vara svårt.
Inför nästa läsår får eleverna komma med förslag på
aktiviteter och vara delaktiga i urvalsprocessen.
– Skapande Skola ger oss stora möjligheter att knyta
kultur till undervisningen. Vi hade inte kunnat prioritera
detta om vi inte hade fått bidrag från bland annat Svenska
filminstitutet och Scenkonstbolaget Västernorrland, säger
Kicki.
DEN SOM HÅLLER I projektet från kommunens sida är

Johanna Fanberg som är utvecklingsledare för skolan i
Ånge kommun.
– Skapande skola är en stor succé, säger hon och fortsätter:
– Framför allt har Skolbion varit mycket uppskattad.
Det är inte så vanligt att barn går på bio nu för tiden. För

5,9 miljoner kronor
till Skapande skola
i Västernorrland
Samtliga kommuner och sex fristående huvudmän i Västernorrland får dela på 5 910 290 kronor
när Kulturrådet fördelar bidraget Skapande skola inför läsåret
2018/2019. Bland kommunerna
finns Örnsköldsvik som får pengar
både för grund och förskola under
det kommande läsåret.
■ ■ ■ – DET ÄR GLÄDJANDE att nu se hur

undervisningen
många är det en upplevelse att bara sitta i en biosalong.
Filmerna har visats på Forum i Ljungaverk och i Medborgarhuset i Ånge.
Vi hade inte kunnat genomföra detta om vi inte hade
fått pengar från projektet. Det är framförallt transporter
som är kostsamma för oss.
FILMER SOM HAR VISATS ÄR:

• Filmen om John Hron – visades för Minerva, Fränstaskolan, åk 6-9, 350 elever
• Havets sång– visades för Fränstaskolan, Ljungaskolan,
Torpshammar, Alby, Björkbacka, åk 3-5, 400 elever
• Victor & Josefin – visades för Torpshammar, Fränstaskolan, Torpshammar, Alby, Björkbacka, åk F-2, 350
elever
• Mamma Mu och Kråkan – visades för förskolan, 112
barn.
Men innan barnen får åka iväg och se filmen görs
ett grundligt förarbete och efter filmen diskuterar man
filmens innehåll.
– Filmerna används som ett pedagogiskt verktyg som
föder de efterföljande diskussionerna. Filmen om John
Hron tog upp ett flertal svåra frågor som t ex rasism,
normer och värdegrund.
Till hösten fortsätter vi med Skapande skola men det
är inte klart vad som händer då, avslutar Johanna.
Fotnot: John Hron är en svensk dramafilm från 2015.
Den handlar om John Hron, som 14 år gammal mördades av nynazister i Kode i augusti 1995.

Peter Gunnarsson,
kulturchef Ånge kommun.

arbetet i skolorna fördjupas efter tio år
med Skapande skola, säger Kulturrådets
generaldirektör Staffan Forssell.
I Örnsköldsviks kommun satsar man på
förskolor som har långt till kultur, en sång/
dramapedagog ska engageras för tre förskolor i glesbygd. I grundskolan följer Örnsköldsvik sin handlingsplan och fortsätter
med ett samarbete mellan skolan, konstkonsulenterna och konsthallen.
– Planerna för förskolan överensstämmer väl med Kulturrådets prioriteringar. Vi
vill i år att man når barn som på grund av
geografiska eller andra avstånd har långt
till det professionella kulturlivet. I grundskolesatsningen utnyttjar skolan både
regional och lokal kompetens för att eleverna ska få uppleva konsten, säger Marie
Fagerlind, handläggare för Skapande skola
på Kulturrådet.
Sex friskolor i Västernorrland söker i år
Skapande skola-bidrag.

FAKTA
SKAPANDE SKOLA 2018
Kulturrådet fördelar 186,5 miljoner
kronor till Skapande skola-aktiviteter i
landets grundskolor och förskolor inför
läsåret 2018/2019.
261 kommuner, 122 fristående och 2
statliga huvudmän beviljas stöd. Ytterligare 60 fristående skolor deltar i aktiviteter med kommunala huvudmän.
848 000 grundskoleelever och 25 000
förskolebarn berörs av satsningen.
10,3 miljoner går till förskolor i områden
som har låg tillgång till konst och kultur.
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IAS PETTERSSON

ges guldklimp

.1

Ånge har nog aldrig nämnts så mycket i
media som våren 2018. Orsaken till all denna
PR för kommunen är så klart Elias Petterssons succé i SHL med sitt lag Växjö Lakers.

E

lias Pettersson värvades till Växjö Lakers efter succén
med Timrå i hockeyallsvenskan säsongen 2016/2017. Det
slutade som sagt med succé. När säsongen summerades
kunde 19-åringen från Ånge konstatera följande:
Debut i SHL Poängrekord för juniorer i högsta serien.
Sedan 1975-76 har Kenta Nilsson haft rekordet. Nu, 42 år senare,
är det slaget av Eliast. Poängkung i grundserien och poängkung i
slutspelet (slog samtidigt Axel Holmströms juniorrekord från 2015).
Samt debut i Tre kronor, VM-guld och NHL-kontrakt.
Framtid Ånge fick tag på kommunens kuldklimp strax innan VM
för att ställa några frågor.
Först och främst stort grattis till alla framgångar
Du har gjort stor succé i SHL, så här med lite distans, hur känns det?
– Det har varit en helt grym säsong, långt över förväntan.
Kunde du ens drömma om detta när du kom till Växjö?
– Nej, absolut inte.
Hur ser du på din uppväxt i Ånge med Kastbergshallen och vad den
har betytt för din hokeykarriär?
– Jag har många finna minnen från Ånge. I Kastbergshallen har jag
och brorsan spenderat många timmar.
Elis bror heter Emil och spelar för närvarande NHL-laget Nashville
Predators farmarlag Milwaukee Admirals i AHL.
Vilka var dina förebilder när du var ung?
– Peter Forsberg var min stora idol.
Vilka tränare hade du i Ånge?
– Det var många det. Bland annat var det min Pappa Torbjörn.
Vad händer härnäst i din karriär?
– Nu är jag helt fokuserad på mitt landslagsuppdrag och att försöka
spela till mig en plats i laget inför VM i Köpenhamn.
Du är draftad för Vancouver, hur ser möjligheten ut att du spelar där
nästa säsong?
– Inga kommentarer. Det enda jag fokuserar på är landslaget. Vad
som händer sedan får jag ta då.
Då vill bara Framtid Ånge önska dig lycka till i hockeykarriären.
TEXT: PER MATSSON FOTO: ANDREAS BARDELL / AFTONBLADET / IBL BILDBYRÅ
FOTNOT.
EFTER INTERVJUN SPELADE ELIAS VM I KÖPENHAMN SOM SLUTADE MED VM-GULD TILL
SVERIGE. TYVÄRR BLEV ELIAS SKADAD UNDER TURNERINGENS GRUPPSPEL.
PRECIS INNAN FRAMTID ÅNGE GICK TILL TRYCK SKREV ELIAS PÅ
SITT NHL-KONTRAKT MED VANCOUVER CANUCKS.
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SARA JONSSON KOMMUNCHEF ■ ■ ■
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Ung kvinna, tvåbarnsmamma
och kommunchef.
Sara Jonsson har vigt sitt
hjärta åt Ånge kommun och
räds inte de tuffa utmaningar
som väntar.
– Jag drivs av stora utma
ningar, säger Sara Jonsson.

A

tt få en träff med Ånges kommunchef
Sara Jonsson är inte lätt.
Veckoschemat är fyllt till bristningsgränsen - men en halvtimmes samtal
lyckas vi klämma in mellan två möten.
Skrivbordet är fyllt av post-it-lappar i alla de färger.
– Mitt liv är fyllt av dessa lappar, jag måste skriva
ner saker hela tiden, säger Sara och springer iväg med
en lapp i högsta hugg.
Den 1 mars i år kom Sara Jonsson tillbaka efter
barnledighet och det blev ett kliv rätt in i hetluften.
– Ja, det blev hårdkörning från första stund säger
Sara med ett stort leende.
För det är ofta med ett stort leende som man möter
Sara i korridorerna i kommunhuset.
– Jag älskar mitt jobb och jag har ett stort hjärta för
mina medarbetare och min verksamhet. Men jag har ett
svårt jobb och tampas ofta med utmaningar, säger hon.
HON BÖRJADE arbeta i kommunen 2009, då kom hon

från försäkringsbranschen.
– Jag kände att jag ville hem till Ånge igen och fick
jobbet som bemanningschef vid kommunen. Sedan fick
jag det som jag då tyckte var drömjobbet, personalchef,
berättar Sara.
Men sedan rullade det på snabbt och inte lång tid
gick innan hon fick frågan om att bli kommunchef.
– Jag fick frågan och till slut tackade jag ja till uppdraget.
Var det ett svårt beslut?
– Ja, jag tyckte ju att jag hade fått drömjobbet när
jag blev personalchef.
Men som kommunchef hann hon bara jobba drygt
ett år innan livet skulle förändras totalt.
– Jag hade gett upp tanken på familj och barn när
22
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TEXT & FOTO: MARIE ÖBERG

jag träffade Kristoffer. Jag var helt inställd på att leva
singellivet, att tåget för mig hade gått, att jag inte skulle
träffa kärleken som jag skulle få barn tillsammans med,
säger Sara och berättar med glädje i ögonen om sin familj
och deras två små pojkar Harry och Sixten som nu får all
uppmärksamhet under lediga stunder.
Men det var tufft att nästan precis ha klivit på kommunchefsjobbet och tvingas att berätta för kommunalrådet att hon var gravid.
– Men de hade full förståelse för att jag ville skaffa
barn och jag fick bara positiva reaktioner.
EFTER DRYGT ETT ÅRS barnledighet kom hon tillbaka till

chefsstolen – men det var inte utan lite nervositet som
hon åter klev in till kommunalrådet. Det var ju ett barn
till på väg.
– Det var otroligt gruvsamt, politiken hade gett mig
det här förtroendet och de trodde på mig, och så skulle
jag berätta att jag skulle vara hemma ett år till. Det var
inte lätt för mig för jag kände att jag svek det uppdrag
jag hade, berättar Sara och blickar ut genom fönstret på
andra våningen.
Men politiken visade sitt fulla stöd för denna unga
kvinna som med sina kunskaper valt att flytta hem till
Ånge, bilda familj och visa att hon tror på Ånge kommun
och framtiden här.
– De sa till mig att det här är livet, vi finns kvar som
arbetsgivare. Jag är otroligt tacksam över att de ställt upp
för mig, att de tror på mig och att de dessutom förlängde
de mitt förordnande under min föräldraledighet och det
är för mig en schysst signal till oss kvinnor att det är okej
att föda barn. Det är viktigt att visa att man kan vara
ung kvinna med familj och även jobba i en chefsposition,
säger Sara.
Kunde du släppa jobbet när du var föräldraledig?

– Man kan nog inte släppa ett sånt här jobb helt. Är
ner för att man även är mamma. Det är nog ofta det som
man kommunchef så är man det med hjärtat också. Det
gör att man som kvinna inte tar de här uppdragen, det
är inte bara ett jobb, för mig är det att göra något bra
blir för svårt att kombinera med mammarollen.
för oss som väljer att bo här i Ånge kommun. Jag har
investerat mitt hjärta i det här uppdraget, säger Sara
VAD ÄR DIN BÄSTA egenskap som kommunchef?
Jonsson.
– Jag tänker att det är positivt att jag är en del av
Hur hittar man balansen i livet
Ånge. Jag har barn i verksamhemellan jobb och familj när man
ten, jag har mina nära som jobbar
”Vi behöver bli bra
har ett så stort uppdrag som du
i verksamheten, jag har anhöriga
har?
på att skicka signa- som är på väg in i verksamheten
i den äldre delen. Det är positivt
– Jag försöker vara noga med
ler ut i världen vad
att när jag är med mina barn så
att vara en del av kommunen för
som är bra här.”
är jag med mina barn. Då är jag
att riktigt ta sig an utmaningarna.
mamma fullt ut. Jag finns alltid
Min stora styrka är att jag har ett
tillgänglig på telefon, men är jag
så stort hjärta för Ånge.
– Sedan är min vilja till att samarbeta en stor styrka,
med barnen så jobbar jag inte i den mening att jag sätsäger Sara Jonsson.
ter mig med mejlen. Sedan har jag Kristoffer som är
Vad är det roligaste med ditt arbete?
helt fantastisk, utan honom skulle det aldrig gå, att han
har förståelse för att mitt jobb är krävande, säger Sara.
– Att det aldrig blir sig likt och jag drivs av utmaningar
och utveckling.
HUR ÄR DET ATT VARA ung kvinna och kommunchef?
– När jag fick den här tjänsten så var jag nog den
VAD HAR VI för utmaningar i kommunen?
yngsta kvinnliga kommunchefen och jag skulle tro att
– Vi har flera stora utmaningar och det är dels att
jag nog fortfarande är det. Det fylls ju inte på men yngre
antalet invånare minskar i vår kommun, vilket gör att vi
kvinnliga chefer, men det fylls på med lite yngre killar,
får minskade skatteintäkter och vi får en otroligt pressad
men över lag så är det en äldre grupp som har de här
ekonomi. Vi har svårt att få pengarna att räcka till det vi
uppdragen. Men jag låter inte andra människors åsikter
skulle önska göra. Vi behöver vara en attraktiv kommun
påverka eller styra hur jag är i den här rollen, jag kliver
så att vi får människor att vilja bo här och kanske även
alltid fram hur jag är som person, säger Sara.
flytta till oss. Vi behöver bli bra på att skicka signaler ut
i världen vad som är bra här.
– Visst känner jag att jag är ganska ensam i min grupp
om man så säger och jag anser att det är kompetensen
– Sedan är kompetensförsörjningsfrågan en väldigt
som ska styra vilka uppdrag man får. Fler yngre kvinnor
stor utmaning – ihop med en tuff ekonomi har vi det vi
jobbar med, avslutar Sara Jonsson och skyndar iväg till
måste våga ta sig an de här uppdragen och då måste vi
nästa möte.
även möjliggöra för unga kvinnor att ta svåra uppdrag.
Det måste finnas en förståelse och ett stöd i organisatioF R A M T I D Å N G E J U N I 2018
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ÅNGES FÖRETAGSKVI

Enligt Svenskt Näringslivs årliga mätning växer andelen företagsamma personer i länet. När det gäller företagsamheten hos länets kvinnor ligger Ånge i topp med 7,5%. Genomsnittet i Västernorrland ligger på 6,1%
Framtid Ånge har pratat med två av kommunens kvinnliga företagare; Carina Jonasson, delägare i Recond
Concept och Annika Nygren, ägare av Ånge Blommor.
CARINA JONASSON:

TÄNK STÖRRE REDAN
FRÅN BÖRJAN
■ ■ ■ HON BYTTE klassrummet mot

marknadsföring och utvecklingsfrågor.
Sedan sju år tillbaka jobbar Carina Jonasson heltid i företaget Recond Concept
som hon äger tillsammans med sin man
Nils-Erik. Innan dess hade hon varit lärare
i 27 år.
– Även om allt är annorlunda nu
kan jag dra nytta av mina erfarenheter från skolvärlden, säger
hon. Jag är van att stå framför
en grupp och hålla kontakt med
många olika typer av människor.
Recond Concept utvecklar sin
marknad utanför Sverige och just
nu pågår ett omstrukturerings-

arbete för att lägga de internationella affärerna i ett eget bolag.
– Det är en manlig värld vi jobbar i,
speciellt i länder utanför Sverige. När jag
för första gången åkte ut på ett av våra
uppdrag blev jag varnad innan, men det
har gått hur bra som helst. Jag har blivit
bemött som den företagsledare jag är.
Carinas tips till kvinnor som går i företagartankar är att ha ett mod och våga
prova. Att tänka större redan från början
och att inte vara rädd för att göra fel. Hon
menar att det handlar mycket om personlig utveckling.
– Nu ser jag inte längre fram
emot pensionen, skrattar hon. Vi
är i en spännande utveckling i
företaget och jag ser hur
vi också är en del av samhällets utveckling mot
en mer hållbar värld.

ANNIKA NYGREN:

TA STEGET, MEN VAR BEREDD
PÅ ATT DET KOSTAR TID
■ ■ ■ DET MESTA i Annika Nygrens karriär har varit oplanerat. Genom åren har
hon jobbat på Mittlandia, Posten, Nordea
och varit konditor.
- Att bli företagare var lite av ett bananskal det med, säger hon.

Från lunchhak på toppen till brödbak
Sedan några veckor tillbaka är
27-åriga Emelie Fredriksson ny
ägare av det anrika Lundbo bageri
i Fränsta.
– Jag fick frågan och tvekade inte
en sekund. Mitt hjärta slår för hembygden, säger Emelie.
■ ■ ■ OM NÅGON VECKA öppnar kaféet på

Getbergets topp för säsongen.
Förra året blev en dundersuccé och driftiga arrendatorn Emelie Fredriksson kunde
summera sommaren som fantastisk.
– Det gick nästan för bra, säger Emelie
och berättar att serveringen i år kommer att
ha begränsade öppettider då det enbart är
helger som hon håller stugan öppen.
Och det finns en bra förklaring.
– Ja, tyvärr måste jag meddela att jag inte kan ha öppet mer än helger. Jag har fått
chansen att ta över Lundbo bageri och när
jag fick frågan tvekade jag inte en sekund,
säger Emelie.
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Bageriet köptes 2016 av Ljungaverksprofilerna Anders Mjärdsjö, Jimmy ”Turbo” Lundgren, Micke ”Stiftelsen” Eriksson och Tomas
”Håkki” Eriksson, men nu har de alltså lämnat
över ett jäsande företag till Emelie Fredriksson.
– Jag vill att orten och bygden ska leva
och att få ta över det här företaget känns
fantastiskt roligt. Vi måste alla hjälpas åt för
att bygden ska överleva och går allt bra så
kommer jag att kunna skapa fler arbetsillfällen
framöver, säger Emelie.
MEN VISST ÄR DU nyutbildad brandman?

– Ja, jag går ut skolan nu som heltidsbrandman och jag kommer att jobba som deltidare.
Men att ta över ett bageri är en dröm som går i
uppfyllelse och jag trivs få fantastiskt bra i den
här bygden. Och det känns som om vi är på
väg mot något positivt i kommunen, säger en
sprudlande glad Emelie.
Har du någon erfarenhet från bageribranschen?
– Jag är uppvuxen i en familj med mycket

INNOR I T OPP
När hennes dotter hade gått ut floristlinjen på gymnasiet blev samtidigt Ånge
Blommor till salu. Dottern tyckte att de
skulle slå till och köpa verksamheten.
- Det var 14 år sedan, nu driver jag
butiken ensam och har en anställd, fortsätter Annika. Men utan hjälp och stöd från
familj och vänner skulle det inte fungera.
Verksamheten har utvecklats till en
livsstilsbutik som förutom blommor även
säljer kläder, delikatesser och eget te. Kurser och pysselkvällar i juletid ingår också
i konceptet.
– Kunderna styr en hel del, vill de att
jag ska ta hem något så gör jag det och
testar om det funkar.
Annikas tips för att bli företagare är att
våga ta steget men samtidigt vara beredd
på att det tar tid och att du inte kan allt
från början. Det är fritt arbete, men i en
butik har du öppettider att följa.
– Mötet med kunderna är otroligt givande, säger hon. Jag har dessutom fått
lära mig latin eftersom det är det officiella
blomspråket.
TEXT: MARIE ÖBERG

Eva Magnusson hoppas
att hennes saluhall ska
få fler turister att stanna
till i Ånge.

EVA ÖPPNAR

Saluhall
med unika
smaker
I början av sommaren öppnar
Ånges första saluhall och den som
står bakom konceptet är Eva Magnusson.
– Jag vill stimulera matkulturen
i Ånge och öka matintresset, säger Eva.
■ ■ ■ EVA ÄR KANSKE mest känd som

i dalen
bakande och matlagande och jag började
mitt första jobb när jag var 14 år på Träporten
i Borgsjö. Jag kände då att det här var något
jag ville hålla på med.
HAR VI NÅGON spännande nyhet att vänta

i brödhyllorna?
– Det kommer att ske förändringar, men
inte på en gång. Jag kommer att vara väldigt
lyhörd för vad folk vill ha och hoppas kunna
ha försäljning över disk också, säger Emeli
och berättar att hon har mycket beställningar
redan nu.
När börjar dina bullar att jäsa i bageriet?
– Den 1 juni tar jag över.
Och Empas kafé på Getberget?
– Toppstugan öppnar i mitten av juni och
jag har precis fått klart att jag åtminstone
kommer att kunna ha öppet alla dagar under de största semesterveckorna, 27-28, tack
vare hjälpsamma vänner som kan jobba då,
säger Emelie.
TEXT & FOTO: MARIE ÖBERG

kvinnan bakom företaget Skogens Sköna
Gröna och Gran Zirupen.
Men från och med nu driver hon också
saluhall vid torget i Ånge centrum. I lokalen har Eva tidigare bedrivit glasseria.
Men alla glassälskare kan vara lugna för
Eva lovar att glassen kommer att finns kvar.
– I saluhallen vill jag förutom att sälja
lokalt producerade produkter även stimulera till att få fart på produktionen av lokalt
producerad mat, säger Eva och fortsätter:
– Det finns ett stort intresse och folk är
beredda att betala lite mer för mat som de
vet är framställt i närområdet.
– Det kan vara ostar, renkött, älgkött och
förstås Skogens sköna gröna produkter. I
saluhallen blir det inga dussinvaror, säger
Eva bestämt men ändrar sig snabbt:
– Jo, kanske någon. Det ska finnas något för alla. Vill man bara ha en kopp kaffe
så går det också bra.... lokalproducerat, så
klart, skrattar Eva.
EVA HOPPAS att ångeborna kommer att

uppskatta saluhallen som hon har stora
planer för.
– Förutom att sälja lokalt producerade
matprodukter kommer jag att arrangera

vinprovning med t ex Johan Gavellin, vinkännare från Östersund. Tv-kockar kommer
att bjudas in och det vore superkul om den
kände surdegsbagare Sebastian Bodé kunde dyka upp här i Ånge, säger Eva och får
något drömskt i blicken.
I SALUHALLENS KÄLLARPLAN kommer
det finnas möjlighet för andra företagare
att hyra in sig.
– Blir det inte uthyrt så kan det finnas
plats för lokala konstnärer att ställa ut eller
musikkvällar, det får tiden utvisa.
– Tyvärr kan jag inte berätta allt. Men det
är mycket spännande på gång, säger Eva
och bubblar av entusiasm.
– Jag hoppas naturligvis att även turister
som passerar Ånge ska stanna till här. Turister vill ha det unika. Och jag vill ge dem
en anledning att stanna till i Ånge centrum,
säger Eva och påpekar vikten av samarbete
bland handrare och företagare.
MEN HUR UPPLEVER DU att det är att vara
kvinnlig företagare i Ånge kommun?
– Jag har aldrig tänkt på att det skulle
vara någon skillnad för att jag är kvinna,
skrattar Eva. Och det är väl positivt.
Att Ånge har förhållandevis stor andel
kvinnliga företagare tror Eva beror på att
det är ett sätt för kvinnor att stanna kvar på
orten och att samtidigt ha en inkomst och
att göra något som intresserar dem.
– Vi kvinnor i Ånge kommun är företagssamma helt enkelt.
TEXT & FOTO: PER MATSSON
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Framtidens sätt att arbeta stavas co-working. I praktiken betyder det att små företag delar lokal, värderingar och kreativitet.
Var och en har sin egen verksamhet men
samarbeten kring kunder och gemensam
utveckling är en del av konceptet.
– Vi är några företagare som bollat
idéer om en kreativ kontorslokal, förklarar
Sandra Charina Lundin, fotograf och
yogainstruktör. Äntligen har vi gjort slag
i saken.

Co-work
TEXT & FOTO: LENA SJÖDIN

Å

nge kommun har fått sin första co-workingplats – Glesbygdskollektivet. I före detta butiken Midwears lokaler på Fränstavägen i Fränsta är klädhängare och provrum
ersatta med skrivbord, mysiga sittplatser,
fikabord, kök och pingisbord i en avspänd och skön miljö.
Alla som finns här har sina egna verksamheter, men
istället för att sitta hemma på sin kammare har de valt att
dela kontor. Co-working som fenomen blir allt mer populärt bland småföretagare världen över. Man behöver
inte känna sig lika ensam och kan skapa saker tillsammans. En gemensam nämnare för Glesbygdskollektivets
sex hyresgäster är också engagemanget för bygden.
– Vi vill alla se en utveckling av platsen där vi bor,
säger de unisont. Förutom att Glesbygdskollektivet är
bra för våra företag är det också bra för Fränsta.
GLESBYGDSKOLLEKTIVET öppnade dörrarna i mitten

Glesbygdskollektivet just nu:
Emilia Rapp, Kerttu
Heiskanen Sussi Dahl,
Sandra Reuterving och
sittande Lotten Rapp.
Saknas på bilden gör
Sandra Charina Lundin,
Maria Mohlin och Sara
Linderoth.
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av mars. Nu samsas redovisningsbyrå, extremskidåkning, industridesign, skönhetssalong, visuell kommunikation, grafisk design, yoga, foto och hundträning med
projektledning. En härlig blandning eftersom många av
företagarna även har flera strängar på sin lyra.
– Här kan du hyra plats per månad eller per dag,
förklarar Sandra Reuterving. Hon driver salongen Studio Superb och är den enda av hyresgästerna som har
eget rum.
- Vi är öppen för alla förslag, fortsätter projektledaren Emilia Rapp. Jag hyr min plats privat men jobbar
på distans åt Region Västernorrlands projekt Hållbara
resor. Vill man sitta här så hittar vi en lösning. Det här
är till exempel en perfekt plats att finnas på för att driva
landsbygdsprojekt.
Lotten Rapp, extremskidåkare och föreläsare, är både
hyresgäst och delägare i Glesbygdskollektivet. Efter att

king

– hett för både
företagare och
glesbygd

ha turnerat världen runt och bott på många olika skidorter har hon nu valt att ha Fränsta som utgångspunkt.
– Förutom att driva företag pluggar jag affärsutveckling på distans, berättar hon. Jag känner att det går att
skapa något bra här, det finns mycket obruten mark.
NÄR FRAMTID ÅNGE är på besök pågår arbetsdagen

för fullt för de olika företagarna. Det är försommarens
varmaste dag och fönstren står öppna. Utanför blommar syrenerna och utsikten mot Ljungan skänker ett
lugn till lokalen. Efter att ha haft en mötestät förmiddag
jobbar de flesta nu framför sina skärmar.
– Hittills har vi bara hört positiva röster från omgivningen, säger Sussi Dahl, som har redovisningsbyrå
på halvtid. Många nyfikna funderar nog vad vi gör
här inne.
– De allra flesta har kontoret i telefonen och sköter
sina affärer virtuellt, fortsätter industridesignern Kerttu
Heiskanen. Det kan se ut som om vi inte jobbar, men de
flesta har fullspäckade dagar. Vill man komma hit och
hälsa på rekommenderar vi att boka en tid.
Sandra Charina Lundin är fotograf och yogainstruktör. Hon har yogaklasser i lokalen några gånger i veckan
och frilansar däremellan.
– Vi kompletterar varandra, säger hon. Det finns
redan många beröringspunkter där vi i framtiden kan
göra gemensamma affärer.
OCH GÄNGET BAKOM Glesbygdskollektivet vill se fler

företagare i lokalen och alla typer av verksamheter är
välkomna.
– Utifrån vilka som vill vara här ser vi vad som
skapas, förklarar Sandra Reuterving. Det är en process
som växer fram från våra gemensamma kompetenser.
Jag kan få gåshud över att allt är så bra och för att vi
redan har så många bra idéer.

Tips!

I sommar ställer konstnären Tove Gulliksson ut sin
konst på Glesbygdskollektivet. På temat hållbarhet
får vi bland annat se tavlor
målade med matsvinn.

FAKTA
GLESBYGDSKOLLEKTIVET

Glesbygdskollektivet i Fränsta AB ska bedriva co-workingverksamhet och
skapa en kreativ mötesplats för människor på glesbygden, bland annat genom olika event.
Här kan du hyra din plats per månad eller per dag, följ Glesbygdskollektivet
på Facebook för mer information.
F R A M T I D Å N G E J U N I 2018
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MAGNUS NELHAGEN

Årets företagare
Magnus Nelhagen med sitt företag Mobilbetong i Ånge AB tog
hem priset som årets företagare i Ånge kommun. Framtid Ånge
kände honom på pulsen efter vinsten.
TEXT & FOTO: PER MATSSON

■ ■ ■ FÖRST EN KLASSISK SPORTFRÅGA:

Hur kändes det att utnämnas till Årets Företagare?
– Det är jättekul att många tror på
mig och det jag gör och det var så klart
spännande att vänta på resultatet, säger
Magnus som inte så gärna vill framhäva
sig själv.
– Nej, jag var nog en lika bra företagare
förra året, säger han med ett skratt. Men
visst, det är jättekul att vinna.
I och med segern kommer Magnus gå
vidare till en regionfinal och om han vinner även där är han med och tävlar om
att bli Årets företagare i hela Sverige. Det
priset delas ut i Blå hallen i Stockholms
stadshus i oktober.
Varför tror du att du fick priset?
– Det har gått bra för företaget de senaste åren men jag tror att det var vårt
miljöarbete som fällde avgörandet. Affärs
idén i Mobilbetong är att blanda betong
på platsen där den ska användas. Det
minskar transporterna på vägarna, vilket
minskar utsläppen och därmed minskar
påverkan på miljön.
HUR OCH NÄR startade du företaget?

– Jag var tidigare anställd i bolaget och
tog över det i december 2011, berättar
Magnus och fortsätter:
– Det var bolagets förre ägare, Sune
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Eriksson, som lurade in mig i affären, och
jag var inte svårlurad.
Hade du företagarambitioner innan du
tog över Mobilbetong?
– Jag har haft företag tidigare, och jobbat i betongbranschen i ca 8 år innan jag
började som anställd åt Sune och kan den
bra. Så jag hade en bra uppfattning om hur
jag ville driva bolaget när jag tog över det.
Jag har lärt av tidigare misstag. Nu vill
jag driva företaget helt själv. Behöver jag
hjälp i företagandet så ställer Sune upp.
Det är av stor nytta att ha någon att bolla
idéer med.

hemmaplan. Nu har vi ofta 20-30 mil till
jobben.
Hur ser framtiden ut?
– Troligtvis blir det ett lugnare det här
året. Framförallt är jag lite osäker på hur
utbyggnaden av vindkraften kommer att
utvecklas i närområdet.
Magnus har gjort ett medvetet val att
inte vara med och konkurrera i Östersund
och Sundsvall.
– Dels är konkurrensen större och det
är inte samma fördelar med att blanda
betongen på plats när byggen uppförs i
centrala lägen.

HUR STORT ÄR BOLAGET?

OM DU SER ännu lite längre fram, fem till

– Jag har fyra anställda och två killar
som är inhyrda, i stort sett, på heltid. Maskinparken består av 6 betongblandare, 6
betongbilar/lastväxlare 1 grävmaskin och
4 hjullastare samt en massa släp. Det finns
även en uthyrningsdel med div byggmaskiner m.m.
Hur är arbetsbelastningen just nu
– Vi har fortfarande bra med jobb.
Framförallt har vattenkraftverken i Ångermanland gett oss mycket jobb. Dessutom
har vi varit med vid bygget av 70-80 vindkraftverk. Det vore toppen om vindkraftsbygget i Haverö kom igång, säger Magnus
och fortsätter:
– Det skulle vara skönt att få jobba på

tio år?
– Då sitter jag på Bahamas med en
drink i näven, skrattar Magnus. Nej,
skämt å sido så tror jag inte att jag orkar
med den arbetsbelastning jag har just nu
ända till pension. Nu är jag ute på fältet
och kör betong på dagarna och tar hand
om all administration på kvällar och helger. Så orkar man inte jobba hur länge som
helst. I framtiden kanske jag säljer av delar i bolaget, säger Magnus och hoppar in
i förarhytten på betongbilen och avslutar:
– Går affärerna bra så kanske jag kan
expandera verksamheten och sluta köra
själv och i stället ägna mig åt affärerna på
heltid. Men det får tiden utvisa.

”Jag tror att
det var vårt
miljöarbete
som fällde
avgörandet.”
Namn: Magnus Nelhagen.
Ålder: 44.
Bor: i Byn.
Familj: Sambo till och med
midsommar då Magnus gifter
sig med Marie Gotte.
Intressen: Jakt, fiske bygga
på gården och resor, framför
allt till Gran Canaria.

De blev vinnare vid
årets företagargala

Nio lyckliga vinnare fick under
stora applåder motta diplom och
vackra blommor. Här har ni samtliga lyckliga vinnare:

SKFs KÖP AV VESTA SI
I LJUNGAVERK

Det bästa
för Vesta

I slutet av förra året köpte storbolaget SKF Vesta Si:s fabrik i Ljunga
verk. Köpet säkrar den verksamhet som finns i fabriken och ger
hopp om ökade satsningar i framtiden.
■ ■ ■ – DET HÄR KÄNNS enormt bra, säger Joakim Bäckström som är teknisk chef

på anläggningen i Ljungaverk.
Joakim är ett levande bevis på att det satsas på Vesta Si eftersom han är en av
de nyrekryteringar som gjorts sedan SKF köpte bolaget.
Intresset från SKF ligger i Vesta Si:s produktion av kiselnitrid, ett lätt och mycket
hårt material med låg friktion som bland annat används i produktionen av keramiska
kullager. Kullager som till exempel används i vindkraftverk och andra krävande
tillämpningar.
– Detta är en växande marknad, säger Joakim och fortsätter:
– Det har redan investerats för miljonbelopp, och fler investeringar är på gång.
Nya maskiner har installerats i fabriken och produktionstakten har ökat.
Joakims förhoppning är att företaget ska expandera ännu mer i Ljungaverk så
att fler kan anställas. Företaget har köpt en till fastighet i området så möjligheterna
för expansion finns.
– Det är kul att det inte pratas om nedläggning och att det är positiva tongångar
i Ljungaverk. Jag har bott här sedan 2004 och trivs bra. Nu ser framtiden ljus ut för
oss, Vesta Si och Ljungaverk.
TEXT & FOTO: PER MATSSON

Årets företagare:
Magnus Nelhagen,
Mobilbetong i Ånge AB

Här står Joakim Bäckström vid
ett av de synliga resultaten av
SKFs investeringsambitioner i
fabriken i Ljungaverk.

Årets skogsägare:
Ingemar och Karin Lindgren
Årets unga företagare:
Malin Johansson, MJE solutions AB
Årets startup:
Micke Burvall, Wacta Sweden AB
Årets åttonde underverk:
Haverö strömmar
Årets kvinnliga entreprenör:
Emilia Rapp,
Kraftsamling Fränsta,
Glesbygskollektivet AB
Årets manliga entreprenör:
Anders Nässén,
Nässéns svets & maskin AB,
Getbergets alpina
Årets tillväxtföretag:
Bo Berglund, Elkapsling AB

Så här kan slutprodukten se
ut av materialet
som tillverkas i
Ljungaverk. Kulor till kullager
med en otrolig
hårdhet.
F R A M T I D Å N G E J U N I 2018
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Robin – ett ombud
– Det finns inget som slår känslan av att man har
hjälpt en medmännska som har det svårt, det säger
Robin Edin, personlig ombud i Ånge.
TEXT & ILLUSTRATIONER: PER MATSSON

P

ersonligt ombud är ett stöd för personer
med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med
möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd,
service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika
villkor.
– Men jag är ingen myndighet, säger Robin och
fortsätter:
– Jag är en som hjälper till när du har det svårt helt
enkelt. Jag är anställd av kommunen och har och en
väl insatt chef med mycket erfarenhet inom området
som handleder mig om jag kör fast. Jag blir som en
förlängd arm till de behövande.
JUST NU HJÄLPER ROBIN cirka 15 personer varav de

flesta lider av någon form av psykisk sjukdom.
– I och med Ädelreformen som genomfördes 1992
slängdes många med psykiska problem ut i samhället
och skulle klara sig själva.
Men mycket i vårt samhälle är väldigt komplicerat
nuförtiden. Det kan vara svårt även om man är fullt
frisk att ha kontakt med olika myndigheter m.m.
– Man måste vara frisk för att vara sjuk, skämtar
Robin och man märker att han verkligen brinner för
sitt arbete.
Ett personligt ombud stödjer personer med psykisk
funktionsnedsättning (klienten) genom att tillsammans
med klienten planera, genomföra och följa upp uppdrag som definierats av klienten.
Personligt ombud ska även verka för att gruppen
30
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personer med psykiska funktionsnedsättningar ska få
bättre livsvillkor. Det sker genom att de personliga ombuden identifierar systemfel och brister i samhället som
påverkar gruppen negativt. Personligt ombud kan sökas
av den enskilde själv, eller av en annan person i samråd
med personen med psykisk funktionsnedsättning.
MEN HUR KOMMER DU i kontakt med de som behöver

din hjälp?
– Jag har bra kontakt med läkare och vårdcentraler i
kommunen. De är ofta de som kommer i kontakt med
personer som behöver hjälp. Läkaren frågar om det är
OK att de kontaktar ett personlig ombud. Då ringer
jag upp personen i fråga.
– Första samtalet är ofta det svåraste för den behövande, säger som Robbin har en avslappnad men
fokuserad förhållning till sitt arbete.
– Det kan också vara socialkontoret som hör av
sig till mig och vill att jag tar kontakt med någon av
deras klienter.
– Får jag inte tag i den jag söker via telefon så åker
jag till hemadressen: Kanske pratar jag med personen
genom brevinkastet vid första mötet. Nästa gång kanske jag kommer in i hallen och gången därpå tar vi en
tur med bilen och sedan träffar vi en socialsekreterare
på biblioteket eller annan ”neutral” plats.
Robin säger sig ha märkt att den psykiska ohälsan
har krupit ner i åldrarna och att många som behöver
hjälp bara är i 20-års åldern
– Samhället är krävande. Inga enkla jobb finns och
många blir sittande hemma.
– Jag prioriterar unga med barn och bostadslösa

”Det är en enorm känsla när man
har lyckats hjälpa någon. Jag blir
glad ända in i själen.”

med personlighet
men alla mellan 18 och 65 år kan höra av sig till mig.
Ofta är det korta ärenden som t ex hjälpa till att
fylla i blanketter eller någon som fått avslag från Försäkringskassan och behöver hjälp att komplettera sina
uppgifter
– Det är viktigt att påpeka att jag dokumenterar
inget.
I huvudsak är det sex grupper som får insatser och
hjälp av personligt ombud:
• Personer som ännu inte har kontakt med myndigheter eller som av olika skäl har dragit sig undan från
myndighetskontakter. De kan vara isolerade i sina
bostäder och riskerar att fara illa.

lyckats hjälpa någon. Jag blir glad ända in i själen,
säger Robin och ler med hela kroppen.
– Det är ett fantastiskt arbete jag har. Dessutom är
det en stor samhällsekonomisk insats jag gör.
Eftersom Personligt ombud inte är en myndighetsperson dokumenteras inga uppgifter och allt arbete
sker under sekretess.
– Så känner du att du har hamnat i en svår livsituation så tveka inte, hör av dig till mig så hjälper jag dig,
säger Robin med eftertryck.
– Inga frågor är för dumma och inga uppgifter är
för svåra.

• De som redan får insatser men insatserna är för få.
• De som har olika insatser men insatserna motsvarar
inte behoven.
• De som har många insatser men insatserna är
inte samordnade.
• De som har olika insatser men anser att de
antingen är för omfattande eller att det
inte längre finns behov av dem.
• Personer som har eller har haft kontakt
med olika offentliga system, men som
de offentliga systemen inte anser sig
kunna ta hand om.
Verksamhet med tydligt fokus på
den enskildes behov.
– JAG SKULLE UPPSKATTA att 8 av

10 har en någon form av diagnos
eller missbruk i bakgrunden eller en
kombination av båda.
Under de två år som Robin har arbetat som personligt ombud har han
lyckats hjälpa många att komma på fötter efter en svår tid.
– Det är en enorm känsla när man har

PERSONLIGT
OMBUD
Robin Edin
Ring eller sms:a
till 072-200 49 86
eller maila
robin.edin@ange.se
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– Oavsett hur man än mår, kan man må ännu lite
bättre, säger Anna-Karin F Gunnarsson.
Anna-Karin är mental coach och handledare för
projektet Nordljus som syftar till att stärka personer
som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
TEXT & FOTO: PER MATSSON

N

FOTO:PRIVAT

ordljus startade hösten 2013 som ett
En perfekt kombo. I Nordljus arbetar vi tillsammans i
en grupp med ca åtta deltagare tre dagar/vecka under
projekt på 6 månader till att börja
ca fyra månader, berättar Anna-Karin.
med.
För deltagarna gäller det att hitta sina styrkor, förProjektet har efter stort behov och
mågor och drivkrafter. Lära sig hantera stress. Muskugoda resultat förlängts och är just nu
lär och mental avslappning, daglig andning och fokus
inne på sin 10:e grupp. Sedan starten har ca 110 deltagare deltagit i projektet.
träning, hur mål och målbilder leder till motivation och
Nordljus huserar i ”Gröna villan” i centrala Ånge
drivkraft, arbete med att bygga en stark självbild, få
och är ett samarbete mellan Ånge kommun Utveckinsikter och kunskap hur mentala processer som tanlingsenheten arbetsmarknad och arbetsförkar, bilder och känslor styr oss och som vi kan
medlingen i Ånge. En unik verksamhet på
ta kontroll över. Vikten av reflektion och
rehabiliteringsnivå. Många av deltagarutvärdering och vila och återhämtning.
na kommer från olika sjukskrivningar
– Häromdagen hade vi en mycket
och har hamnat utanför den ordinarie
stark övning kring vår egen självbild.
arbetsmarknaden. Projektet bekostas
Det gick en hel rulle med torky för alla
av Arbetsförmedlingen.
tårar. Men mest var det starka goda
känslor och mycket fantastisk feedHela grundsynsättet och bemötande i Nordljus kommer mestadels
back.
Anna-Karin
från mental träning och coaching! HuF Gunnarsson
vudsyftet i mental träning är att må bättre,
FYSISK TRÄNING utifrån var och ens indivimår man bättre kan man fungera bättre och även
duella förutsättningar är en viktig del av projektet.
prestera bättre och har lättare att upptäcka nya möjDet kan vara sjukgymnastik, promenader, styrketräligheter i livet och alla resurser som man besitter och
ning m.m.
även kanske får lust och kraft att utveckla.
– När man jobbar med mental träning kommer ofta
– I forskning, har det visat sig att när vi går utanför
en vilja att börja röra på sig. Promenader, styrketräning,
vår bekvämlighetszon och vågar lite mera än vi törs, så
sjukgymnastik, yoga, prova på dans är några bitar av
skapas mängder med nya hjärnceller, säger Anna-Karin
den fysiska träningen. En otroligt viktig pusselbit för
och fortsätter:
alla människor för att må bättre, menar Anna-Karin.
– För någon är det en otrolig utmaning att bara delta
– I Nordljus prövar vi även på många olika grejer.
i en grupp, för en annan kan den stora utmaningen vara
Det kan vara allt från att skapa med konstnärer till att
att pröva på att dansa, sjunga,våga sätta upp mål, ta tag
bjuda in människor, som delar med sig av sina olika eri olika delar i sitt liv som kanske av olika anledningar
farenheter. Vi åker även på olika besök och utflykter. Vi
blivit undanstoppade.
hittar på olika aktiviteter samt allt möjligt och omöjligt.
– Det senaste året har jag haft möjlighet att arbeta
– Till exempel var solstrålen, busfröet och härliga
deltid med Nordljus och har då även fått en helt fanBirgitta Bengtsson här och besökte oss. Vilken energi
tastisk kollega, Mats Larsson som de övriga dagarna
hon gav oss denna coola tjej! Det var så fantastiskt att
arbetar som praktik-samordnare hos Ånge Kommun.
ta del av Birgittas resa från sjukskriven, utmattad till

Må bättre me
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I Gröna villa i i Ånges
centrum har Nordljus sin
verksamhet.

”Oavsett hur man
än mår, kan man må
ännu lite bättre.”
att som femtioåring skola om sig till fotvårdsterapeut!
Nu har hon aktiebolag, en mottagning i Ånge och en i
Söderhamn! Det är aldrig för sent och våga lite mera
än du törs, säger Anna-Karin med ett leende.
Arbetsförmedlingen kommer på regelbundna besök. Nu senast var Anne Nordlander, handläggare på
arbetsförmedlingen, och hälsade på. Deltagarna fick
berätta lite om hur de har det och de som inte har
Anne som handläggare fick lära känna henne lite mer.
– Arbetsförmedlingen är är en viktig del i arbetet
och i det goda resultatet för Nordljus. Vi har ett nära
och gott samarbete med vår kontaktperson Yvonn
Edlund.
I en utvärdering från tidigare deltagare har många
upplevt att de mått mycket bra av att vara med i Nordljus och att de fått med sig många bra redskap att
använda och bygga vidare på.
– Gemenskapen och tillhörigheten i gruppen kanske

7

är det allra viktigaste. Många har fått vänner för livet
genom Nordljus, berättar Anna-Karin.
– Dessutom skrattar vi väldigt mycket och att skatta
är världens bästa medicin och gympa!
PÅ NORDLJUS STARTAR dagen kl. 9.00 med vatten.

– Att starta dagen med att dricka en halvliter rumsvarmt vatten är en superinvestering i sig själv! Vår kropp
består av ca 60-70% vatten! Många gånger glömmer vi
bort att vattna oss själva tillräckligt! Kaffe och vatten,
livets två drycker, skattar Anna-Karin.
– Jag är så full av beundran för alla dessa deltagare,
som under åren har deltagit och att vi fått möjlighet att
gå en liten stund vid deras sida och se hur de oavsett
ålder och utgångsläge utvecklas, lär känna nya sidor
och resurser inom sig själva. Det gör att även jag växer
som människa, avslutar Anna-Karin.

TIPS FRÅN COACHEN!

För mera glädje, energi och livskvalité

1. Sträck på dig, upp med hakan, le, ta 10
lugna djupa andetag, in och ut genom
näsan. Morgon, middag kväll!
2. Coacha dig själv, ”prata” uppmuntrande, stärkande vänligt till dig själv. Uppmärksamma och lägg märke till allt som
är bra, suveränt och unikt med dig!
3. Skriv varje kväll ner tre saker som du
gjort bra från dagen, samt tre saker du

är tacksam över i ditt liv. Själva skrivandet
är mycket kraftfullt!
4. Ta dig tid till avslappning-meditation en
stund varje dag. När du inte har tid, behöver du göra det dubbelt så mycket.
5. Träna, rör på dig varje dag! Så mycket
det går ute i dagsljus! Börja där du är,
sätt upp långsiktiga mål, hur du vill må
och vad du vill orka om exempelvis ett år.

6. Lägg märke till alla ”träd i skogen” ,
njut, häpna och förundras! Verkligen
lägg märke till allt du har runt omkring
dig, allt fint i vardagen, alla goda
stunder, möten, naturens skiftningar,
”sunset”, goda samtal! Se med lite nya
ögon om det är ovant! Här och nu!
7. Du kan mer än du tror och du kan mer
om du tror att du kan!

ed Nordljus
F R A M T I D Å N G E J U N I 2018
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Alla barn behöver en trygg miljö att växa upp i. Tyvärr får inte
alla barn den möjligheten tillsammans med sina biologiska föräldrar. Då behövs ett familjehem som kan ta hand om dessa barn
och ungdomar. Och fler familjehem behövs.
TEXT & ILLUSTRATION: PER MATSSON

Stort behov av
trygga familjehem

F

ramtid Ånge tog en pratstund med Rebecca
Lindberg om behovet av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Rebecca
är chef för Individ- och familjeomsorgen
(IFO) i kommunen, det som till vardags
kallas för socialkontoret.
Vem kan bli placerad i familjehem?
– Ett familjehem tar han om barn och unga mellan
0 och 18 år eller tills barnet har gått ur gymnasiet,
berättar Rebecca och fortsätter:
– Orsaken till att man blir placerad i ett familjehem
kan variera. Det kan bero på eget beteende eller bristande omsorg i sin biologiska familj. Gemensamt för de
barn som behöver familjehem är att deras behov inte,
fullt ut, kan tillgodoses i den biologiska familjen. Finns
missbruk bland föräldrarna kan ett familjehem behövas
under tiden föräldrarna arbetar med att komma ur sitt
missbruk. Psykisk ohälsa hos barnet eller hos föräldrar
kan också spela in.
Familjehem innebär att ett barn/ungdom som riskerar
fara illa av sitt eget beteende eller sin hemmiljö får bo i
en stabil och trygg familj som har engagemang, intresse,
tid och möjlighet att ta emot en extra familjemedlem.
Kan vilken familj som helsta bli familjehem?
– Ja i princip! Det viktiga är att familjehemmet kan
erbjuda trygghet och en stabil social situation.
När en familj anmäler intresse för att bli familje
hem så kommer vi överens om tid för hembesök. Visar det sig att både familjen och vi är intresserade av
ett samarbete så träffas vi fler gånger och påbörjar en
familjehems-utredning. Vi kollar bland annat belastningsregister innan personerna godkänns.
Det som är viktigt är att barnets behov matchas
mot lämpligt familjehem så att placeringen har så goda
förutsättningar som möjligt att bli bra.
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Vad förväntas av den eller de som ställer upp som
familjehem?
– Får man ett barn placerat i sin familj så har man den
praktiska vårdnaden om barnet. Man ska ha fysiskt
och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i sitt
hem. Man ska ge barnet kärlek, trygghet, stabilitet,
omvårdnad, tid och sunda värderingar säger Rebecca
och fortsätter:
– Familjehemmet är inte ensam om ansvaret för
barnet. Det bästa för barnet är om familjehem och biologiska föräldrar och socialsekreterare kan samarbeta.
– Det juridiskt ansvaret finns kvar hos föräldrarna.
Skulle barnet bli kvar i familjehemmet mer är tre år så
kan en vårdnadsöverflyttning göras till familjehemsföräldrarna.
Hur är det med ersättningar till familjehem?
– När det gäller ersättningar och arvoden så följer
de flesta kommuner SKLs rekommendationer, det gör
även vi i Ånge kommun. Vilken ersättning man får
beror på så många parametrar att en siffra är omöjlig
att ge. Men tar man hand om flera barn kan man
skriva avtal med kommunen och bli ett sk förstärkt
familjehem med en högre ersättningsnivå.
Är det lätt att hitta familjehem?
– Tyvärr inte, suckar Rebecca. Det känns som att det
blir svårare och svårare. Jag tror att människor har
svårt att få tiden att räcka till i dagens stressade tempo.
Man har inte utrymme att ta på sig extra uppgifter
helt enkelt.
Förutom familjehem finns kontaktfamilj som ett
stöd till behövande barn.
– En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för
barn. Till exempel kan barn behöva en extrafamilj i
samband med en skilsmässa eller när en ensamstående
förälder behöver avlastning för att orka. En kontakt-

familj kan behövas för att barnet ska komma ut på
aktiviteter och t ex få skjuts till dessa m.m.
Vem kan bli kontaktfamilj?
– Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt
kan man säga att kontaktfamiljen ska tycka om och
ha tid att vara tillsammans med andra människor, vara
intresserad av hur andra människor har det, ha fysiskt
och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i sitt
hem och framför allt ha en trygg och stabil livssituation.
Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktperson till stöd i en besvärlig livssituation.
Totalt finns idag cirka 20 familjehem och ett 10-tal
kontakfamiljer i Ånge kommun.
En kontaktpersons uppgifter liknar väldigt mycket

det som en kontakfamilj gör.
– Det kan vara en person som t ex hjälper till med
läxor och/eller fritidsaktiviteter.
Till exempel kan kontaktpersonen träffa barnet/
ungdomen, någon gång i veckan, ta en promenad,
fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. En
kontaktperson uppmuntrar till fritidsaktiviteter, är ett
personligt stöd för den enskilde att bättre kunna ta eget
ansvar och aktivera sig.
– Vi skulle vilja att fler anmäler sig som villiga att
bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson här i
Ånge kommun. De är alla uppdrag som ger så mycket
tillbaka, slår Rebecca fast.
– Det är bara att höra av sig till IFO på kommunen
om man är intresserad.
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S:T OLAVSLEDEN ■ ■ ■

Mannen som gett namn åt pilgrimsleden S:t Olavsleden har en
brokig historia, med många olika tolkningar. Inte så konstigt
kanske då hans historia skrevs ca 200 år efter hans död.
TEXT: SARA STIERNA

Helige Olav gav namn till

H
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Så kärleksparet Olav den helige och
Sankta Anna är de första helgonen i två
nordiska länder och Olav är jämte jungfru Maria och Aposteln Petrus den vanligast förekommande helgonbilden. I Torps
kyrka finns en trästaty och i Borgsjö kyrka
finns två statyer av honom. Det finns flera
hundra kyrkor i hans namn i Norden och
det finns även Olofs kyrkor runt om i
världen. Bland annat i London, Konstantinopel och Betlehem.
FOTO: PATRIK GINEMAN

an föddes i Telemarks
området i Norge omkring 995 och började
sin yrkesbana som viking
och for ut i Europa. Han
deltog i tronstridigheterna i England och
förstörde bland annat London Bridge.
Ute på sina resor blev han kristen när
han besökte Normandie och arbetade i
hertingens militärstyrkor i flera år.
1015 återvände han till Norge och
1016 tog han makten i landet. Han hyllades som kung i egenskap av ättling till
Harald Hårfager. Han jobbade hårt med
att fortsätta att kristna Norge men 1028
övertog Knut den Store tronen och Olav
fick fly landet. Han flydde till Novgorod
i Ryssland. Att han for just dit var nog
ingen tillfällighet för där bodde hans tidigare trolovade Ingegerd.
Ingegerd hade ett märkligt levnadsöde.
Hon växte upp i Sigtuna som svensk prinsessa, då hette hon Ingegerd Olofsdotter
och hon var dotter till Olof Skötkonung.
Hon fick inte gifta sig med sin trolovade
Olav utan blev bortgift med den ryske
storfursen Jaroslav. Senare blev hon den
ryska storfurstinnan Irina, och hon hade
stark vilja och var duktig på att läsa olika
maktspel och i källorna framstår hon som
en viktig rådgivare till sin ca 25 år äldre
man. Hon fick nio barn och döttrarna gif-

Staty i Borgsjö kyrka av Hakon Gulleson
från början av 1500-talet.

tes bort till olika kungahus i Europa. Hon
var mycket aktivt troende kristen och lät
bland annat bygga ett nunnekloster. I 50års åldern, några år före sin död, blev hon
själv nunna och sedermera Sveriges första
kristna helgon och då fick hon namnet
Anna, samma namn som Jesus mormor
hade. Eftersom hon levde före den stora
schismen mellan öst och väst vördas hon
som helgon av både katolska och ortodoxa kristna. Hennes reliker är sedan
2009 återförda från Ryssland till Sverige.

SLUTET FÖR OLAV

År 1030 försökte han återta tronen i Norge och från Selånger i Medelpad genom
Jämtland gick han med sin här. På sin väg
skapade han flera heliga källor så att hans
hästar skulle kunna dricka. Bland annat
utanför Matfors, i Borgsjö och i Pilgrimstad finns dessa källor kvar och sägnen
säger att källornas vatten ger god hälsa.
När Olav den 29 juli 1030 nådde Stiklestad, ca 10 mil från Trondheim så blev
han övermannad och dödad. Konstiga ting
hände därefter för såren läkte på de som
skulle bära bort honom och besökare vid
hans grav blev av med sina skador och
krämpor. Ett år efter sin död flyttades hans
kropp från Stiklestad till den då nya kyrkan Nidarosdomen i Trondheim och han
blev helgonförklarad.

Pilgrimsvandring
för kropp & själ
■ ■ ■ FEM SÖNDAGAR I JULI genomförs Pilgrimsvand-

ringar genom Medelpad. Med start 9.00 vandrar man
olika sträckor av S:t Olavsleden. Allt du behöver ta med
dig är vatten och bekväma vandringsskor! Alla deltagare bjuds på lättare förtäring. Återtransport ordnas
kostnadsfritt tillbaka till utgångspunkten. Vandringarna är ett samarrangemang mellan församlingarna
och hembygdsföreningarna längs leden, Härnösands
stift, Sundsvalls kommun, Ånge kommun och Sensus.

leden
NAMNFÖRVIRRING

Det råder lite förvirring vad gäller hur man
stavar och skriver Norges första helgons
namn. I svenska språket förkortas sankt
med kolon och hans namn stavas Olof
så här blir det S:t Olof. På norska stavar
man sankt utan kolon men med punkt och
hans namn stavas Olav så det blir St. Olav.
Olav Haraldsson kallas också ofta i Norge
för kong Olav den hellige och även ibland
också i Sverige. På engelska verkar den
vanligaste stavningen vara St. Olav. Även
i Sverige är det populärt att säga helige
Olav med a. Så kärt barn har många namn.
För att förtydliga namnet på leden som
går mellan Selånger och Trondheim så är
det en blandning av svenska och norska.
Det svenska kolonet i S:t och den norska
stavningen i Olav. Och loggans A har också ett lite fornnordiskt utseende.
På engelska skrivs leden St. Olavsleden
då de inte har kolon i sitt alfabet. Ibland
ser man även leden skrivas The St. Olavs’s
path.
Det är också så att alla leder som går till
Trondheim, både i Norge och Sverige heter St. Olavsvegene (norska) och S:t Olofs
lederna på svenska.

1 JULI SELÅNGER – TUNA 15 KM

Anmälan till etapp ett: 060-56 35 75 senast 27/6.
8 JULI TUNA – STÖDE 15 KM

Lär dig
mer om
leden
■ ■ ■ VILL DU LÄSA

mer om leden så finns
det en svensk guidebok som säljs på naturum Ånge och Ånge
bokhandel. På naturum
Ånge kan du också
köpa pilgrimssouvernirer och pilgirmspass
som du kan stämpla i
för att hålla koll på var
du vandrat. Under våren har det också varit
igång en studiecirkel
i ABFs regi. Håll utkik
inför nästa kurssäsong!

Anmälan till etapp två: tel 060-56 35 75 senast 4/7.
15 JULI STÖDE – TORPSHAMMAR 15 KM

Anmälan till etapp tre: tel 060-56 35 75 senast 11/7.
22 JULI FRÄNSTA – LJUNGAVERK 10 KM

Anmälan till etapp fyra: tel 060-56 35 75 senast 18/7
29 JULI LJUNGAVERK - BORGSJÖ 12 KM

Anmälan till etapp fem: tel 060-56 35 75 senast 25/7
Diplom utdelas för varje delsträcka. Pilgrimsvandrare
som deltari alla fem etapper tilldelas ett särskilt diplom.

AKTIVITETER
längs S:t Olavsleden
i sommar

GUIDADE VANDRINGAR från Naturum Ånge och
turistbyrå till Borgsjö källa. En trevlig eftermiddagsvandring med fokus på kultur och natur.
För aktuella tider se ange.se/turism
ÄR DU SJÄLV SUGEN på att vandra dagsetapper
på leden så kan vi rekommendera att ta tåget en
sträcka och gå tillbaka! Eller ta med en
kompis och ställ ut två bilar.
VANDRA BORGSJÖN RUNT 30 juni som på

flera ställen går på S:t Olavsleden.
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KOMMUNALT ■ ■ ■

SOPSORTERING

Tömningarna minskar
men mängden är densamma

När vikttaxan infördes för tjugo år sedan minskade soporna
per person med 60 kg!
Därefter ökade mängderna och 2016 slängde vi nästan lika
mycket sopor som innan vikttaxan infördes.
Nu är vikttaxan borttagen.
■ ■ ■ IDAG BETALAR DU 69 kronor per gång tunnan töms. För att

hålla ner kostnaden ställer du bara ut tunnan när den är full. Därför
är det viktigt att sortera ut förpackningarna och ta dem till återvinningsstationen. Förpackningarna tar mycket plats, men väger oftast
inte så mycket.
I soptunnan ska du stoppa sopor från badrummet, dammsugarpåsar, näsdukar, disktrasor, matrester m.m. Det finns hjälp med sorteringen på www.ange.se/sorteringsguide
Tekniska förvaltningen följer upp hur den nya taxan slår. De två
första månaderna har antalet tömningar minskat något jämfört med
motsvarande tid de senaste åren. Men ändå är det ungefär samma
mängd sopor som körs till förbränning.
Och tänk efter när du handlar – kommer jag ha nytta av det här,
eller kommer det hamna i soptunnan med en gång?

Från 1995 ska förpackningar
sorteras ut och lämnas på
återvinningsstationerna

250

Mängd sopor per person i Ånge kommun
Innehållet i soporna analyserades 2008,
2011, 2012, 2014 och 2016

225

Vikttaxan införs 1997.
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Så sorterar du rätt
Här kan du ta del av praktiska råd och tips
som gör det enklare att sortera.

• Skär av både locket och botten på konservburken, så kan
du platta ut den. Det spar mycket plats.

Tejpa
här!

Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

Praktiska råd och tips

Ånge kommun
Svarspost
Kundnummer
850113600
841 81 ÅNGE

• Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar de
mindre plats både under diskbänken och på återvinningsstationen. En tom mjölkförpackning rymmer minst fem
ihopvikta.
• Lägg ett snöre under tidningshögen, så går det lätt att knyta ihop när det är dags att gå iväg med den. Men glöm inte
att ta bort snöret när du lämnar tidningarna i behållaren.
• Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i
komposten eller i insamlingen.
• Sätt matavfallspåsen i en plastpåse, exempelvis en sådan
du får när du handlar frukt, när du bär ut den så droppar
det inte. Plastpåsen lägger du förstås sedan i plastinsamlingen.
• Det finns många som säljer olika lösningar för källsortering. Sök ”källsortering” och ”behållare” på Internet så får
du flera träffar.

Vik här!

• Märk upp behållarna, både i köket och i soprummet. Då
kan hela familjen lättare hjälpa till och du får en påminnelse
om vilka sopor som ska sorteras på vilket sätt. Dekaler kan
bland annat beställas från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
• Om du inte har plats till flera behållare för avfall kan du
samla alla förpackningar i en kasse eller stapelbara korgar
och sortera i soprummet eller vid återvinningsstationen.
• Gör en egen batteriholk av en glassburk.
• Samla glödlamporna i en kakburk.
• Samla allt metallavfall som inte är förpackningar i en burk
för sig och ta med när du åker till återvinningscentralen.
• Dela med dig av dina egna tips kring källsortering: maila
dina egna tips till sopor.nu

IDE Teknisk Design på KTH har tagit fram ett förslag till hur
källsorteringen kan underlättas hemma i köket. Lösningen
består av två olika delar. Dels ett högsmalt utdragbart skåp
med flera kärl för olika typer av avfall. Den andra delen består av en mindre, roterbar hörnmodell med två lådor för
komposterbart avfall.
Tipsen kommer från sopor.nu

Tejpa
här!
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POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE

841 81 ÅNGE

Klipp, vik ihop, tejpa
och skicka in talongen.

HJÄLP DIN
KOMMUN ATT
BLI BÄTTRE
Jag tycker ...
Vilken typ av synpunkt?
❏ Förslag
❏ Klagomål/kritik
❏ Fråga
❏ Beröm
❏ Synpunkt
Vilken verksamhet och arbetsplats/ställe gäller det:
___________________________
Skriv ner ditt förslag, klagomål/
kritik, beröm, din fråga eller
synpunkt:
___________________________

En vinter som vi sent
kommer att glömma
■ ■ ■ EFTER NÅGRA VECKOR med högsommarvärme redan i maj månad är det svårt att tänka att
det för någon månad sedan låg höga drivor med snö runt om i vår kommun.
För att få en liten återblick så publicerar vi här några utvalda bilder från vår fototävling. Vi fick in
många fina bidrag från olika ställen i kommunen och en jury har även utsett tre bilder som vinner
var sitt presentkort.

rna
Vinna att
er
komm tas
k
konta il.
a
via m
Forsön en kall vinterdag i januari.
Foto: Anna Lindberg Larsson

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Om du vill ha svar kryssa i
rutan! ❏
Vilken kontaktform föredrar
du?
❏ Brev ❏ Mail ❏ Telefon

Tovåsen.
Foto: Elin Engström.

Ljungan från bron vid
Ånge Ridklubb.
Foto: Malin Simonsson

Skoterspåret från
Tjärnmyråstugan.
Foto: Anna Lindberg
Larsson

Skidspåret på Gissjön,
Fränsta.
Foto: Emma Gustafsson

Namn:______________________

___________________________

Adress:______________________

___________________________

Postadress:___________________

Telefon:_____________________

E-postadress:_________________

Vanligen är post till kommunen offent
lig, vem som helst kan begära att få
se den. Vid speciella skäl kan den se
kretessbeläggas. För administration
kommer dina personuppgifter att
registreras och behandlas i enlighet
med bestämmelserna i personupp
giftslagen (PUL 1998:04).

Vy mot Borgsjö från Tälje.
Foto: Kjell Persson

Svanar fotade från Ensillrebron i Hallsta.
Foto: Fredrik Gunnarsson

Ånge bangårds östra ände i januari 2018.
Foto: Linda Löfgren

Vy österut från Mallberget.
Foto: Kjell Persson

