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ej inte riktigt ännu, men något att
se fram emot. Sitta på en fäll i en
snödriva med kaffehurran över en
öppen eld och njuta av solskenet.
Tiden rusar fram, nu är det vinter och alldeles vitt omkring oss.
Vi tänder ljus och planerar för att träffa våra
familjer under en skön och förhoppningsvis
vilsam julledighet.
Det gäller naturligtvis inte alla, några måste
alltid jobba för att vi andra ska få vara lediga.
Ett stort tack till alla er som gör det möjligt.
Pandemin är inte över men kanske vi är på
väg in mot ett nytt normalläge.
Om vi stannar hemma när vi känner oss
hängiga, tvättar händerna oftsa och är fortsatt aktsamma om våra medmänniskor, så
kommer detta att gå bra.
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genom att jobba med skyddsutrustningen på
och alla som isolerat sig hemma i solidaritet
med hela samhället.
Vi har tillsammans gått igenom en mycket
speciell och underlig tid som det skrivs och
kommer att skrivas många böcker om.
Nu fortsätter vi välkomna nya innevånare

MISSA INTE!

och nya företagsetableringar till vår fina kommun genom att jobba med kortversionen av
vår spikade vision:
Hej! Kaffetår? Inga problem!
Det finns mycket att se och göra men det
viktigaste är att ladda batterierna och att vi
återses med nya krafter för att gemensamt utveckla vår fina kommun.
En fin jul önskar jag er alla!
Erik Lövgren, Kommunstyrelsens
Ordförande

Framtid Ånge är Ånge kommuns informationstidning
till hushåll och företag i
kommunen. Framtid Ånge
är också ett viktigt verktyg
i marknadsföringen av
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Badhuset sjuder
av nytt liv
I september invigdes det
nyrenoverade – och mycket
efterlängtade – badhuset i
Fränsta.
– Det har nog varit lika
efterlängtat för oss som
för våra kunder, säger
personalen.

x

VÄRT ATT
HYLLA
Framtid Ånge lyfter saker och
personer som gör livet
i kommunen ännu bättre!

1
Äntligen på väg

Nästa är är äntligen en ny
gång- och cykelväg längs
väg 83 genom Östavall
klar. Det kommer ökar
framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Bra jobbat!

2
En e-applåd!

Boberg Esportförening gick
till final huvudturneringen
av Dreamhack Winter 2021.
Där blev elitserielaget
IWNL för tuffa men ändå en
fantastisk insats av gänget
från Ånge. Föreningen
Bobergs Esport grundades 2018 samtidigt som
Bobergsgymnasiets esportutbildning startade. Håll
utkik efter fler framgångar
framöver!

Det skramlar av vikter, fotsteg som smattrar på löpbanden och musik ljuder ur
högtalarna.
Öppnandet av gymmet var
efterlängtat av många.
Efterfrågan för att
vi ska öppna igen har
varit riktigt stor och
det syns väldigt tydligt i gymmet, säger
Kjell-Göran Thornberg
En våning upp
råder i det närmaste tropisk värme
och en gnistrande

bassäng lockar till bad. Från
trampolinerna kastar sig de
unga badgästerna ner i det
30-gradiga vattnet och från
småbarnspoolerna hör glada
skratt.
– Det är första gången vi
är här, riktigt fint och härlig
badtemperatur för de små
barnen, säger Erika Lundgren som besökte badet med
barnbarnen Luni och Lizz.
– Verkligen mysigt att kunna bada här med barnen och
för oss är det andra gången,
säger Joel Falk Fastin.

Vi växer!

Fler vill bo i vår kommun!
En positiv inflyttningstrend för årets tre första
månader var glädjande för
Ånge kommun och sett till
statistiken så var antalet
inflyttade under första
kvartalet 2021 den högsta
siffran sedan 2017. Och
trenden fortsätter vara
positiv!

5
Jobb finns!

Vi har trots ett tufft
pandemiår med varsel
och uppsägningar nu fått
färska arbetslöshetssiffor
att glädja oss åt.
Ånge kommun har fortsatt den lägsta arbetslösheten i länet med 6,4 %,
minus 1% jämfört samma
period förra året.
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VISST DU ATT?

Miljön tackar!

Du kan hyra badhuset
för till exempel
barnkalas eller andra
akitivteter?

2

I början av juni startade
arbetet med nytt reningsverk i Fränsta. Ånge kommun investerar närmare 60
miljoner kronor i reningsverket som enligt plan ska
vara klart i slutet av 2022.
När anläggningen är i drift
kommer man att kunna
lägga ner biodammarna
i Östby och Komsta och
reningsverket i Ljungaverk
då avloppsvattnet ska
pumpas till det nya verket
i Fränsta.
Det kommer även att bli
en miljömässig vinst då
det nya reningsverket har
lägre utsläppskrav än vad
de gamla anläggningarna
har. Även arbetsmiljön blir
betydligt bättre då det
gamla reningsverket är
gammalt och slitet.
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Klädsamt, Annika
En stor klädskatt finns nu att beskåda i Ånge.
Från de strikta klänningarna i
slutet av 1800-talet till utsvängda
jeans, platåskor, neonstarka tröjor
storblommigt 1970-tal och fram till
dagens dagens mode.
– Det här är en mångårig dröm som
nu går i uppfyllelse, säger Annica
Lärkfors, butiksägare och tredje
generationen klädhandlare.
I mitten av november öppnade Annika
Lärkfors sin fantastiska utställning av
kläder.
I lokaler ovanpå Jiges klädaffär har
rum efter rum dekorerats med kläder,
inredning och acessoarer.
Varje årtionde har fått ett eget rum i
utställningen.
– Det är svårt att dra en riktig gräns

mellan årtiondena, så lite flyter klädstilarna ihop, säger Annika och visar runt i
den enorma klädsamlingen.
Var har du fått tag i alla kläder?
– Jag är en samlare, precis som min
pappa var, så det mesta är mitt faktiskt.
Lite har jag lånat in, säger Annika och
skrattar.
Även en hel del gamla fotografier
hänger på väggarna och minner om tider som varit.
– Intresset för gamla foton är otroligt
stort, säger Annika.
Många har försökt köpa kläderna som
finns i utställningen.
– Jag har fått många förfrågningar,
men jag säljer inget. Men vi har en liten
loppis i ett rum och där vi även säljer retrogodis.
Utställningen kommer att finnas till
beskådan minst ett år framåt.
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Moa vill
nå toppen
FAKTA

Börja du med!
Vill man börja träna
slalom med Getbergets
alpina finns information
om hur man går tillväga
och kontaktuppgifter
på hemsidan Getberget.
se samt Facebook.com/
getbergets-alpina-if

Redan som 3-åring började den alpina
karriären och som 9-åring, tävlandes
för Getbergets Alpina, vann hon den
stora tävlingen 1:a majtrofén i Funäsfjällen.
Ångetjejen Moa Nordlander går
snart in på sitt 16:e år och hoppas få
en plats på skidgymnasium nästa
höst.
kidkarriären började som
sagt i tidig ålder för Moa.
Föräldrarna Lars-Gunnar
och Ewa-Lotta hade som
tradition att tillbringa nyårshelgen i
Björnrike och det var där som allt tog sin
början.
– När jag var 5 år anmälde mina föräldrar mig till skidskolan på Getberget
och efter det ville jag bara fortsätta åka,
det var ju så roligt, säger Moa.
Skidskolan övergick i träning och allt
eftersom tiden gick insåg Moa att hon
faktiskt var bra på det hon höll på med.
– Det var när jag hade kommit upp i
klassen U10 som jag riktigt förstod att
jag var bra och när man väl är bra på någonting vill man ju fortsätta.
Vad är det som är så roligt med den
alpina skidåkningen?
– För det första snö – jag älskar vintern.
Men även att man hittar vänner så fort
i den här idrotten. Det är inte en så stor
sport, man får som en extra familj och
man känner sig trygg på ett speciellt sätt.
Finns det något som inte är roligt
med sporten?
– Det ska väl vara att man på tävling
måste göra två perfekta åk för att det ska
gå bra.
De flesta av veckans sju dagar står
träning på schemat – både inomhus och
på snö – och i stort sett varje helg under
vinterhalvåret är det tävling på agendan.
Många timmar i bil och många timmar
i hemmabacken Getberget blir det.
– Men jag älskar den här sporten, säger
Moa med ett stort leende.
Vad har du för mål?
– Mitt stora mål är att få tävla i världscupen, att få ta en medalj i VM eller OS.
Vem vet, kanske har vi Ånge kommun
och Getbergets alpina representerade på
de stora arenorna om bara några år.

S

Efter sommaren fick alla rösta fram vilken som skulle bli
Ånge kommuns nya vision. Har du inte satt dig in i värderingar och fokusområden får du här en snabb överblick.

Inga problem!

Hej!
[ Säg hej med ett leende och du får ett hej tillbaka ]

Hej-kulturen står för att vara en del av
ett sammanhang, en trygghet och att
ha en plats. Att bli sedd, välkomnad och
räknad med, oavsett vem du är. Vi har
nära till varandra. När vi möts, ler eller
hejar vi, och vi får ett hej tillbaka.
Vi är nära, både som bekanta och
grannar och i offentliga sammanhang.
Den närvarande sammanhållningen gör
att man inte behöver känna sig osynlig.
Alla har en plats att vara någon. Som ny
möts du av nyfikenhet, öppenhet och välkomnande. Alla är någon automatiskt.
5 x fokusområden

Vår vision!
"Vi är en plats för alla, med
närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och
engagemang kraft till en
levande bygd."

Kaffetår?

[ Klart jag ställer upp och hjälper till ]

Hej-kulturen

VINNAREN:

[ Kom in på en fika och känn dig välkommen ]

Fika-kulturen

Inga problemkulturen
Inga problem-kulturen är viljestyrka,
envishet och engagemang. Det handlar om att man hugger i när det behövs,
istället för att vänta på att någon ska lösa
det. Det finns en stolthet i att ställa upp
för varann och vara tillgänglig.
Vi har en envis och viljestark mentalitet. Vi vill saker och vi ger inte upp. Byar
är starka i sig själva och det finns ett
driv. Vi gör saker på ett ganska kollektivt
sätt och samlar krafter till gemensam
sak. Vilket gör att vi tycker att det är rätt
”gött” här. Det finns utrymme att skapa
och utrymme att misslyckas.

Fikakulturen är gemenskap, välkomnande och tillit. Dörren står öppen, det
är bara att kliva in och känna dig som
hemma. I fikakulturen finns en hög grad
av tillit - det oförstörda, okonstlade och
avslappnade.
Fikakulturen är ett jordnära leverne i en liten kommun, de flesta känner
varandra, vilket innebär trygghet och en
hjälpsamhet. Vi är beroende av varandra
och vi behöver hjälpas åt. Vi har avhandlat mycket under våra fikastunder och
vi har skrattat och gråtit tillsammans i
generationer.

HÅLLBAR
VARDAG

HÅLLBAR
HÄLSA

HÅLLBAR
GEMENSKAP

HÅLLBAR
KOMPETENS

HÅLLBAR
NATUR

Ånge kommun har en
levande landsbygd med
hållbar infrastruktur
för alla. Det är enkelt
att bo var man vill i
kommunen.
Decentraliseringen,
digitaliseringen och ett
stärkt näringsliv har
skapat förutsättningarna som behövs i form
av jobb och serviceutbud. Landskapet och
samhället är välvårdat
och tilltalande.

Det finns gott om
mötesplatser, aktiviteter och ett brett
kulturutbud för alla ute
i bygden och i centralorten som stimulerar
till livslust, kreativitet, rörelse och ett
hälsosamt liv hos barn,
unga, vuxna och gamla.

Platsen andas avslappnad exklusivitet – en
sådan där gemenskap
som man vill vara med
i, som står stadigt för
trygghet, inkludering,
delaktighet och demokrati. Vi lever med frihetskänsla OCH känner
glädje i att ta ansvar
för vårt värdskap. Vi
välkomnar varmt nya
människor, företag och
idéer. Det är by-känslan och by-mentaliteten vi är stolta över.

Vi driver stadigt på
samhällsutvecklingen
genom kompetens- och
näringslivsutveckling.
Vi har framtidstro och
viljestyrka och strävar
alltid efter att vara förebilder. Vi är nyfikna,
välkomnar förändring
och söker efter nya
trender och möjligheter att undersöka och
upptäcka.

Vi nyttjar våra styrkor
och förädlar våra
tillgångar vist – med
respekt, vördnad och
i samförstånd för att
mätta resursbehoven
idag utan att äventyra
framtida generationers
möjligheter. Vi tar hand
om det vi har och vågar
satsa på det vi är
bäst på.
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Stora snömängder eller halka kan ställa till det ordentligt för kommuners
gatuavdelningar - det kan bli såväl svårplanerat som kostsamt.
Nu ska ny teknik i form av sensorer bidra till att snöröjningen i Ånge
kommun kan planeras på ett smart sätt.

Så ska vi röja
smartare
IOT

Ånge kommun är
tillsammans med Örnsköldsviks kommun med
i ett nytt spännande
projekt – IoT Smart
Snöröjning.

AI

Projektet bygger på forskning vid
Mittuniversitetet där man
tagit fram lösningar som
med hjälp av sensorteknik, AI
och laserteknik kan samla,
analysera och visualisera
information som hjälper
snöröjningen.
REDA N PÅ
PLATS

KÄNNER AV

Sensorer kan mäta
snödjup och kontrollera
vägunderlag. Denna data ger
underlag för bättre planering,
nya analysmetoder och verksamhetsutveckling
av snöröjningen
i kommunerna.

SAMFINANSERAT

Projektet finansieras av
Vinnova och projektpartners
är Mittuniversitetet, Ånge kommun, Örnsköldsviks kommun,
Övik Energi AB, ServaNet,
Starbit AB, Portalplus AB,
Pro&Pro AB och Bron.

Sensorerna monterades upp i november
och började användas när snön
kom.

Det är en intressant utveckling
med dessa snö
sensorer och det
blir spännande att
se hur vi genom
att få en mer
planerad snö
röjning, det vill
säga röja vid rätt
tillfälle, kan
effektivisera och
även spara
pengar.
Håkan Lundin,
vägansvarig
vid Ånge kommun

God och nära vård

Pekar ut
planen
Här i Ånge är det Jennie Näslund som
håller i trådarna för framtidens vård.
– Vi vill fånga upp personer tidigare
och kunna jobba mer förebyggande
än akut, förklarar Jennie.
od och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning
som sker inom hälso- och
sjukvården i hela Sverige just nu. Omställningen syftar till att vården i högre
grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och
förutsättningar.
Utmaningarna är förstås olika för olika regioner. Här i Ånge är läkarbristen
en viktig fråga.
– Det är såklart viktigt att vi kan locka
hit fler läkare så att vi kan fylla alla
tjänster vi behöver. Men sedan finns det
också saker vi kan göra för att minska
trycket på de läkare som finns, förklarar
Jennie Näslund.
Hon är alltså samordnare för Nära
vård-omställningen. Varje kommun i
hela landet har varsin samordnare och
hon har utbyte med flera andra kommuners samordnare under resans gång.

G

ATT FÅ BORT en del akutfall genom mer

hälsofrämjande insatser är en stor insats
som görs där. Genom att komma närmare invånarna tror Jennie att mycket kan
lösas tidigare. Och där finns en fördel
att Ånge är en mindre kommun med
kortare beslutsvägar och stor samverkan
redan från start.
– Om vi tar ungdomar som ett exempel så ser vi till att komma ut och få prata med skolungdomar i dag. Vilket stöd
hade de behövt när de mådde
dåligt? Kan vi se mönster tidigare och
veta hur vi ska hantera unga som mår
dåligt av olika anledningar så tror jag vi
kan spara mycket tid och resurser. Fångar vi upp problemen innan de växt till ett
stort problem så blir den totala insatsen
mindre.
Även för äldre är förstås vikten av att
känna närhet och ett gott omhändertagande väldigt stor.

– Där vill vi förenkla för patienter,
i många fall genom att flytta ut vården
till hemmet. Digital teknik kan göra att
de ska slippa åka in till en hälsocentral i
alla lägen. Och många ska också kunna
åka till en hälsocentral nära sig i stället
för att åka in till exempelvis Sundsvall
för ett besök, säger Jennie.
Hon är själv sjuksköterska och har
jobbat mycket med vård av äldre.
– Dialys är en tidskrävande grej som
många äldre måste åka in och göra på
en mottagning. Det kan man göra uppkopplad från sitt hem i stället, vilket sparar mycket tid för framför allt patienten.
– Det är en omställning för hela sjukvården som sker nu och det är väldigt
intressant att vara en del av det. Vi vill
verkligen förbättra tillgången till vård
för Ånges medborgare och tror starkt på
”Nära vård” Vi ska vilja leva och åldras i
Ånge kommun och vi ska kunna erbjuda
vård och stöd som vi behöver i den livssituation som vi befinner oss i.
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Nedslag
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RÄTT
KEMI
FÖR
BÖRSEN
Femtioårsjubileum, börsnotering och ett börsvärde på
nästan 2,5 miljarder. Ändå är det i framtiden som de
stora sakerna ska ske för Permascand. Framtid Ånge
satte sig ner med den nyblivne börs-vd:n Peter
Lundström – för att prata grön omställning, vattenrening
och utvecklingen för att locka hit arbetskraften.

INTRO
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NEDSLAG

NEDSLAG

Vd Peter Lundström ser spänt
på framtiden för
företaget.

Här är Ånge
kommuns största
arbetsgivare, och
större kan den bli.
Permascand kan
dubbla personalstyrkan framöver.

FAKTA

Permascand
Permascand är det första
börsbolaget med säte i Ånge
kommun. Här i Ljungaverk
tillverkar företaget elektroder för elektrokemisk
industri och processutrustning i titan. Företaget
grundades 1971 som ett samriskföretag mellan Kemanord och
den italienska De Nora-gruppen.
Fram till 2012 tillhörde företaget
AkzoNobel-koncernen.

Å

Med avancerad
robotteknik har
verkstaden blivit
ännu mer effektiv.

r 2021 går mot sitt slut och för första
gången i historien har Ånge kommun ett
börsbolag med säte i kommunen.
Vi är många som har goda minnen från
det gångna året, när restriktionerna lättade, samhället öppnade upp och vi fick
träffa nära och kära igen.
Särskilt minnesvärt blev året för
Permascand, som nådde flera betydelsefulla milstolpar. Men att företaget börsnoterades och firade 50 år samma år, var
ingen slump.
– Ska vi börsnoteras ska vi banne mig
göra det när vi fyller 50, inte när vi fyller
51 eller 52, säger Peter Lundström.
Processen inleddes 2019 och nådde
sitt crescendo den 4 juni i år. Det var då
som företaget fick ringa i börsklockan
och skåla i champagne.
– Det blev ett bra firande. Det var ju
fortfarande pandemi så vi var utomhus

i Sundsvall. 400 personer var uppkopplade på nätet. Hela resan från initiering
till notering gick ändå snabbt tycker jag,
cirka nio månader.
Även om det finns 50 spännande år att
summera så är det framtiden som Peter
pratar helst och mest om. För att förverkliga alla visioner kommer pengar att
behövas, vilket gjorde att börsnoteringen blev ett naturligt steg.
– Det var en förutsättning för att kunna accelerera och plocka ut de bra saker
som Permascand har. Skulle vi bara
göra det med hjälp av banklån och eget
kapital så skulle det ta för lång tid helt
enkelt. Man har inte jättemycket tid nu i
början, när man bygger plattformen för
exempelvis vattenrening och vätgas.
Vad Permascand gör är inte helt enkelt att förstå för den oinvigde som promenerar förbi fabriken i Ljungaverk. Det

gäller att ha varit vaken på kemilektionerna för att hänga med.
– Elektrokemi är det vi har satsat på
de senaste fem–sex åren. Det funkar lite
som ett bilbatteri med plus och minus,
en anod och en katod. Det vi har gjort
under våra 50 år är att utveckla hur
man hanterar anoderna. Vi skapar ett
ytskikt på anoderna som i sin tur ger en
lägre energikonsumtion i din fabrik. På
70-talet användes främst blyanoder och
jämfört med dessa så sparar du 30–40
procent i energikostnader med våra
anoder, säger Peter.
En annan fördel med anoder i titan
och nickel, menar Peter, är att de inte
förbrukas. Så länge miljön är ren kommer de inte att slitas.
– När du renoverar och fräschar upp
metallerna lägger du bara på ett nytt
ytskikt. Det är återbruk och minime-

ring av materialåtgång på ett fantastiskt
sätt. Det är många ton som annars skulle behöva bytas ut.

till alla. Och där finns det stora affärer
att hämta vad gäller eftermarknaden
med service, säger Peter.

ATT ERBJUDA SERVICE av använda

PERMASCANDS PRODUKTER möjlig-

delar är också en stor affär som väntas
växa för Permascand.
– Ta vattenrening som exempel. Det
kommer att bli en reglerad marknad
inom några år. Tack vare att vi är certifierade så kan vi då blir en naturlig part

Det är återbruk och
minimering av
materialåtgång på ett
fantastiskt sätt.

gör alltså att fabriker runt om i världen
kan rena vatten och metaller för att de
ska fungera optimalt. En kopparkabel
eller ett lithiumbatteri behöver nämligen
innehålla ren koppar och ren lithium för
att ge bäst effekt. Kunderna är fabriker
som producerar allt från papper, smink,
lut och andra material, som kräver att
genom kemi bleka eller på annat sätt rena
materialet. Det skulle också kunna handla om vätgas.
Låt oss lämna börsen och profetiorna
kring utvecklingen av bolaget rent ekonomiskt för en stund. För Ånge kommun
är förstås Permascand en nyckel vad gäller arbete i kommunen, på alla nivåer.
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NEDSLAG

TEXT LARS FRANK

Även om det
numera finns
avancerade
robotar så kräver
många delar
handpåläggning.

ELKAPSLING

Fler företag jubilerar i år. Elkapsling i Alby går in
i sitt 51:a år med ny vd.
– Det känns jättespännande. Vi ska fortsätta
växa, säger Emile Franzen, som tillträdde som
vd här innan jul.

FIRAR 50
MED NY VD

Emile Franzen
(bilden) tar nu
över som vd på
Elkapsling i Alby.

Robotparken
blev en lyckad
investering för
Permascand.

Bolaget vill locka världens bästa experter
inom elektrokemi till Ånge.
– Vi har verkat här i 50 år och haft en
väldigt genomslagskraft de senaste åren,
så man kan inte säga annat än att det funkar fantastiskt att verka här. Kommunen
har gjort ett stort jobb de senaste åren.
Dels med att fixa gångbanor, dels med
att ljussätta så att det blir en trevligare
omgivning. Man har fräschat upp. Det är
viktigt för alla att det ser bra ut i miljön
här. Det skapar trovärdighet för oss och
hela kommunen.
Permascand fixar spännande jobb,
medan samhället behöver stå för attraktiva bostäder, bra skolor, sjukvård, kommunikationer och annan infrastruktur.
– Det är oerhört viktigt om man är ute
och rekryterar. Är inte hela bilden bra
så kanske vi anställer, men att de bor i
Stockholm eller Sundsvall. Då kommer

inte hela kakan hit, säger Peter och fortsätter:
– När du ska producera är det svårt att
bo på distans, då måste du bor här i närheten och fysiskt vara här. Sedan är vi en
attraktiv arbetsplats för elektrokemister
och metallurger, och när det kommer till
den typen av tjänster kan de också jobba
mer på distans. Men självklart vill vi ha
personalen här.
DET HAR HÄNT mycket i Ljungaverk

sedan Peter kom hit första gången. Nu
välkomnar han ytterligare utveckling på
orten.
– Allt hänger ihop för att få en person
att vilja flytta hit och jobba hos oss. Man
ska inte underskatta någon del i helheten.
Det måste vi tänka på.
I dag är det 120 personer som jobbar
på Permascand i Ljungaverk. Det kan

bli det dubbla om ledningens planer går
i lås. Det handlar om en grön vision där
Permascand kan bli en stark part i framtidens utveckling av drivmedel.
– Vi ska satsa på grön vätgas, och ett
teknologicenter för detta är ett spännande framtidssteg. Vi har extremt duktig
personal och vill verkligen sätta oss på
kartan när det kommer till detta, säger
Peter och tar ett exempel:
– Alla kan köpa maskinerna, men
hur använder du dem och kopplar ihop
dem? Här har vi många unika lösningar
tack vare våra tekniker som kommit på
detta. Det är den kunskapen som skiljer
oss från våra konkurrenter. Vi har 35 patent och folk tror att vi kommer att bli
avslöjade. Men det där är ungefär som
grundfärger, hur vi blandar dem är det
ingen som vet.
Vätgas ses av många som ett intressant drivmedel för framtidens transporter.
– Vätgas är litet nu, men kommer att
vara en jätteaffär om tio år. I dag är det
för dyrt att producera vätgas, det tar för
mycket energi. Halva kostnaden är el,
den andra är den elektrokemiska delen. Dessa fabriker kommer bli enormt
stora. Men om 10–15 år kommer vi att
kunna vara nere på konkurrenskraftiga
priser. Vi kommer att göra investeringar för att ta fram produkter och metoder som massproduceras i stor skala till
ett bra pris.
Leendet avslöjar att vi kommer kunna göra en spännande intervju även efter 60-årsjubileet i Ljungaverk.
– Det här är det roligaste jag har
gjort, så är det.

bolaget Lagercrantz Group för nio år
sedan köpte företaget.
– Att gå från ett privat bolag till att
vara en del av ett börsbolag var en stor
omställning.
Men då var inte Emile Franzen på
plats. Det är han inte ens när vi pratar
med honom.
– Nej, formellt har jag inte börjat
ännu, så jag har en fot kvar på mitt gamla jobb också.
Då är det skönt med en historia och
erfarenhet att falla tillbaka på.
– Det går bra för Elkapsling och det
finns en stor kunskap inom företaget.
Produktioner rullar på bra och vi ser att
vi kan expandera till fler marknader.
Norge och Finland har vi redan påbörjat.
Och även om de inte säljer själva till
andra länder så finns deras skåp även på
andra ställen.
– Här innan jul fick vi en stor order

Jag flyttade hit för
3,5 år sedan.
Jag letade livskvalitet
och ville bo i naturen i
lugn och ro.
som kommer placeras i England, eftersom vår kund ska sälja skåpen dit.

E

lkapsling firade 50 år med öppet hus 16
oktober där alla kunde få en inblick i
produktionen. För den som missat det så
har företaget under det halva seklet man
funnits producerat skåp och kapslingar
för skydd av elektrisk och elektronisk
utrustning.
Precis som de heter med andra ord.
De skapar förvaring för batterier och
annan känslig utrustning som kan stå
tryggt oavsett hur miljön runt ser ut.
– Vi är bra på standardiserade skåp,
men det är många andra också. Vår
unikitet finns framför allt i att vi kan
specialanpassa skåpen efter kundernas
behov. Där bli tillverkningen mer komplicerad och där har vi ett försprång mot
våra konkurrenter, förklarar Emile.
En stor milstolpe var förstås när börs-

MEN DAGENS 80 anställa behöver också
bli fler om tillväxten ska fortsätta.
– Det är en utmaning att hitta personal. Bra konstruktörer är svårt att få tag
på, det märker hela branschen.
Men att fler vill hitta ett liv utanför
storstaden och bo här gynnar förstås företag som Elkapsling. Och Emile är själv
ett sådant exempel.
– Ja, jag flyttade hit för 3,5 år sedan.
Jag letade livskvalitet och ville bo i naturen i lugn och ro. Jag är från Nederländerna men har bott i Belgien, USA och
Italien också. Men jag sa upp mig från
jobbet i Italien och hittade ett jobb här i
Sverige, på Flooré. Jag googlade Torpshammar och Västernorrland och tyckte
det lät perfekt. Efter många länder har
jag hittat hem, säger han.
– Det tror jag många fler kan. Kommer du från södra Sverige och en större
stad kan du få ett bättre och billigare
liv här. Gillar du naturen kan du inte bo
bättre.
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Visionären

Ett
e bästa uppfinningarna är
ofta de där upphovspersonen har sett behovet av produkten. Tommie
Lögdahl från Ånge är inget undantag.
Han stod i duschen under studietiden
och slogs av mängden plastflaskor
som flöt omkring i badrummet.
Tankarna vandrade vidare, ända ut
i världshaven och dess öar av plast.
– Först tänkte jag på ytterförpackningarna. Det är inte hållbart
att köpa plastförpackningar som
sedan blir till skräp. Sedan insåg
jag att innehållet i många flytande
produkter som tvål och schampo
består av mestadels vatten, ungefär
80 procent. Frågan som fastnade
i mitt huvud var: Varför köpa och
slänga plastflaskor och varför frakta
en massa vatten när jag redan har
det hemma? Då insåg jag att båda
problemen skulle kunna lösas för att
bidra till ett mer hållbart samhälle,
säger Tommie.
Lösningen – även i bokstavlig
mening – blev ett växtbaserat pulver
som kunden kan blanda med kranvatten och trolla fram sin egna, fullvärdiga hand- och duschtvål. Flaskan
köper man en gång och fyller på efter
behov – kanske via den prenume-

D

PORTRÄTTET
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ration av pulverpåsar som ska
erbjudas.
– Det är nästan magiskt. Man
skakar i tio sekunder och gör tvål av
vatten. Man kan använda produkten
direkt, eller vänta i 15 minuter, då har
vätskan hunnit få den tvåliga konsistens som vi är vana vid.
TOMMIE BERÄTTAR ATT utvecklingen

har pågått sedan 2019, men att den
försenats eftersom en viss pandemi
kommit emellan. I början av 2022
lanseras produkterna och de första
kunder kommer ha Nowa Drops i sina
händer.
– När jag först kom på idén 2017 var
det ingen som pratade om detta.
I dag har det kommit liknande lösningar, men då handlar det framför
allt om fönsterputs och badrumsrengörning. Men produkter inom
naturlig kroppsvård är mindre konkurrensutsatta och vi har dessutom
nischat oss genom att göra produkterna mer personliga genom anpassningsbara dofter av eteriska oljor.
I sitt originalskick är Nowa Drops

Nyskapande Nowa Drops förvandlar vanligt kranvatten till
hand- och duschtvål – och minskar därmed både onödiga
transporter och plastförbrukning. Möt Tommie Lögdahl från
Ånge, vars innovation gör både oss och planeten renare.

doftfritt och passar alla, även personer med känslig hud, som allergiker,
tack vare de milda ingredienserna.
Nowa Drops har redan belönats
med flera utmärkelser. De var ett
av företagen som vann pris i Venture Cup, Sveriges största tävling för
uppstartsbolag och nya affärsidéer.
Dessutom utsågs Tommies skapelse
till årets tredje mest hållbara företag
i Swedbank Rivstart. Priserna i all
ära, men det största erkännandet
kommer, enligt Tommie, ändå från
kunderna.
– Vi märker en stor efterfrågan från
verkliga konsumenter nu. Det känns
väldigt härligt. Jag tillsammans med
mina partner har kämpat med det här
så länge och har nu äntligen börjat få
resultat och mer feedback.
Tommie Lögdahl flyttade för åtta år
sedan till Luleå för att studera teknisk
design. Men Ånge har ändå en särskild
plats i hans hjärta och han
menar också att Ånge har hjälpt
honom som företagare.
– På mindre orter, som Luleå och
Ånge, kommer man närmare varandra. Man får lättare att skapa en kärnfull vänkrets och en nära kontakt med
lärare. Samarbeten blir lättare. Det
har jag tagit med mig, säger Tommie
och lägger till:
– Sedan spelade jag hockey hela
uppväxten i Ånge. Jag har tagit upp
det igen och spelar veteranhockey
i Luleå. Då har jag alltid på mig min
gamla hockeytröja med ÅIK-loggan
nära hjärtat. Det känns bra. Ånge har
format mig i grunden, säger han.
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Minska plasten
Plastförpackningar för engångsanvändning är enligt FN en av
världens största miljöutmaningar
i modern tid. Endast 9 procent
av allt plastavfall som någonsin
producerats har återvunnits.
Ungefär 12 procent har förbränts,
medan resten – 79 procent – har
hamnat på soptippar eller ute i
naturen. Majoriteten av flytande
hygienprodukter som tvål och
schampo består till största del av
vatten, en del upp till 80 procent
och är fyllt i plastförpackningar
som efter användning blir till
avfall.

nöje
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Kultur
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K U L T U R S P IENCTI R
AO
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”Folk har
längtat!”
Peter Gunnarsson är
kulturchef i Ånge
kommun och glad att
stolarna åter kan fyllas.

Äntligen får vi samlas igen – och
suget efter kulturupplevelser är större än någonsin! Människor strömmar
till teater, bio och konserter, och
kulturchef Peter Gunnarssons mål
är att kulturen ska få ta ännu större
plats i kommunen.
fter snart två år av inställda
kulturaktiviteter sjuder det
åter av liv. Peter Gunnarsson, Ånge kommuns kulturchef, är lyrisk över att samhället öppnar
upp igen.
– Vi har så många fantastiska saker
som pågår och det märks att folk har
längtat efter att få mötas, säger han.
Han nämner bland annat kommunens
samarbete med Scenkonst Västernorrland och Medborgarhuset/Folketshus-

E

föreningen i Ånge där konserter skett
varje månad under hösten. Konserter
som hittills slagit besöksrekord varje gång. Till senaste konserten, med
Spicy Advice Ragtime Band, kom 70
besökare.
– Det märks att de är uppskattade,
och varje kväll inleder vi med ett kafé
där någon från ensemblen kommer ut
och presenterar konserten, säger Peter
Gunnarsson.
Han menar att ett samhälle utan
kultur inte skulle vara särskilt meningsfullt, och nämner ett av många
klassiska citat som tillskrivs Winston
Churchill. Mitt under brinnande andra världskrig ska Churchill på frågan
om pengar kunde tas från kulturen för
att finansiera kriget svarat något i stil
med: ”Om vi inte har någon kultur,
vad ska vi då kriga för?”
– Jag tror att kultur är helt avgörande för livet, utan kultur skulle det vara
ganska torrt och jag tror att för en liten
kommun som Ånge kan det vara avgörande för att få fler att vilja bosätta
sig här. Kulturen gör att människor ser
att det finns ett gott liv här, säger Peter
Gunnarsson.
Kommunen är mitt uppe i arbetet
med att utveckla en ny kulturplan för
åren 2022–2026. Att intresset för kultur
är stort visade sig när det bjöds in till
möte i Ånge i september för att bland
annat samtala om kulturplanen. Hela
30 personer deltog.

19

– Det var fantastiskt. Jämför du antalet med en större stad så är det en mycket bra siffra och det blev ett väldigt fint
möte där kulturutövare fick berätta om
hur de haft det under pandemin och sedan blickade vi tillsammans framåt och
pratade om kulturplanen.
Fler kulturhändelser under hösten
som dragit storpublik är bland annat
Ånge Teaterförenings uppsättning av
”En handelsresandes död”.
– Det blev lapp på luckan, så det är ytterligare ett bevis för att människor har
hittat tillbaka till och längtat efter kultur, säger Peter Gunnarsson.
Trots att det mesta stängdes ned under pandemin så har det även funnits
ljuspunkter. Till exempel har både sommaren 2020 och 2021 i Haverö varit en
succé. Flottningsmuséet, Haverö strömmar och hembygdsgården har nästan
dubblat sina besöksantal.
– Under pandemin har folk fått upp
ögonen för dessa fina utflyktsmål, och
känslan är att det kommer ge positiva
effekter även i framtiden.

TILLBAKA!
Kulturen har fått nytt liv efter
pandemin. Här är några kulturprofiler
som gjort det möjligt.
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Flytten blev
en succé
Flytten till Medborgarhuset har blivit ett lyft för
Teaterverkstan. Här är det
lättare för föreningen att
samverka med andra och
närheten till skolan gör att
elever kan ta sig hit själva.
nrika föreningen
Ånge Kabaré är
närmast en institution i kommunen. Under de 40 år som det
funnits amatörteater i Ånge
så har föreningen med Teaterverkstan haft lokaler på
många olika ställen.
– Vad jag kan minnas har
vi flyttat minst åtta gånger,
säger Kärstin Leander, som
varit med i föreningen sedan
start.
De senaste åren har Teaterverkstan hållit till på
industriområdet.
– Det var jättefina lokaler
med högt i tak och perfekt
för vår verksamhet, men på
grund av ägarbyte och begränsningar av ytan behövde
vi leta efter något annat, säger Maria Gustafsson, som är
anställd som teaterpedagog
vid Musikskolan i Ånge.
Erika Ehnebom, också teaterpedagog och cirkelledare
i Teaterverkstan, ser många
fördelar med flytten till Medborgarhuset. Bland annat
får de tillgång till scenteknik
som inte fanns i de gamla lokalerna.
– Flytten betyder jättemycket. Bara att det ligger
centralt och att vi kan nätverka med andra föreningar
som också håller till här är
ett lyft. Att skoleleverna kan
ta sig hit själva gör också vår
verksamhet mer tillgänglig,
säger hon.
Tillsammans med Ånge

FAKTA

VILKEN TRIPPEL!
Erika Ehnebom har
i år fått hela tre
stipendier för sina
kulturinsatser. Hon
tilldelades nyligen
Mittnordiska barnoch ungdomspriset, och har
tidigare fått Ånge
kommuns kulturpris och pris från
Sparbanksstiftelsen
Norrland.

Priset Elefanten
Barnrättsombuden i
Västernorrland får barnrättsutmärkelsen Elefanten,
ett nyinstiftat pris som
delas ut av Svensk
biblioteksförening. ”För att
ha skapat en struktur som
möjliggör ett långsiktigt och
systematiskt arbete med
barns rättigheter”, lyder
motiveringen.
En av pristagarna är
Gun-Marie Erhardsson,
bibliotekarie på Fränsta och
Torpshammars bibliotek.

A

vuxna kommer hit för att få lugn och ro.
Jag tror att många uppskattar biblioteken för att det är stillsamt. Som bibliotekarie får du också ofta en nära relation
med besökarna. Det är inte ovanligt att
barn berättar saker för mig som de kanske inte pratar med andra om, för att de
känner sig trygga här på biblioteket.
kommun och
projektet
Mötesplatsen har de
nya lokalerna skapats,
och redan sprudlar det av
liv här. Teatergrupper med
elever från årskurs 2–9 är
här under vardagarna och i
december spelar de föreställningen Kaos i Nisseverkstan.
Även flera dansgrupper för
barn och unga har kommit i
gång. I november höll föreningen i Kulturhelgen och till
våren planeras för flera föreställningar.
Kärstin Leander tycker att
det är mycket positivt som
händer i teaterföreningen
just nu.
– Jag upplever att det är
enkelt att jobba med kultur
i kommunen, det finns en
positiv inställning till det vi
håller på med och intresset
att vara med är stort, säger
hon.

Prisas för
sitt arbete

I mer än 35 år har Gun-Marie Erhardsson
inspirerat barn och unga till läsning. Nu tilldelas
bibliotekarien Elefantpriset för sina insatser.

tt hon är en uppskattad bibliotekarie blev extra tydligt
när Elefantpriset offentliggjordes.
– Jag tror det blev kommentarsrekord
när Ånge bibliotek lade ut nyheten på sin
Facebooksida, och jag har fått många
kommentarer även ute på byn. Det är kul.
Barnrättsombuden i Västernorrland
består av 16 bibliotekarier i hela region
Västernorrland. Svensk biblioteksförening lyfter särskilt det arbete som
ombuden har gjort för att inkludera barn
och unga i utvecklingen av biblioteken.

A

– Allt vi gör ska bygga på barnkonventionen och det är något vi jobbar med
hela tiden. Att barnens perspektiv även
finns med när vi utvecklar själva
biblioteksrummet är en självklarhet,
säger Gun-Marie Erhardsson.
Hon har jobbat i över 35 år som bibliotekarie i Ånge kommun, och fortfarande
trivs hon lika bra. Allra mest gillar hon
mötet med människor. Hon beskriver
också hur biblioteken fungerar som fristad för många.
– Bibliotek är så mycket mer än ett
ställe där du lånar böcker. Både barn och

NÄR BIBLIOTEKEN TVINGADES stänga

under pandemin kände Gun-Marie Erhardsson att det var viktigt att ändå se
till att människor fick tillgång till böcker. Hon bestämde sig för att åka ut till
låntagarna.
– Vi höll öppet för skolan, men andra
besökare kunde inte komma. Då plockade jag ihop kassar så att folk antingen
kunde svänga förbi och hämta utanför
biblioteket eller så åkte jag ut och lämnade böcker i folks brevlådor, berättar hon.
Initiativet har varit så uppskattat att
några fortfarande vill få böcker levererade hem, trots att biblioteken nu har
öppet som vanligt.
– Dels tror jag att några fortfarande vill
vara lite försiktiga med fysiska kontakter.
Men flera har också sagt att de tycker att
det är praktiskt, plus att de läser böcker
som de kanske inte skulle ha lånat själva.
Hon tror att fysiska böcker har en framtid även när ljudböcker och annat växer.
– Det är klart att de fysiska böckerna
konkurrerar med allt digitalt. Men min
upplevelse är ändå att barn verkligen vill
läsa vanliga böcker också, och att läsa är
dessutom så oerhört viktigt för språkutvecklingen. Vi försöker inspirera föräldrar att börja tidigt med högläsning.
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Bildreportage
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FULLT HUS
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Är det dags att ta steget? Här i Ånge finns
fantastiska herrgårdar i toppskick och en rad
pärlor med enorm potential. Vår fotograf Jens Blixth
åkte och fångade några exempel på hus
som söker eller redan har hittat sin nya ägare.

Ditt

öde?
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MÖTET

FULLT HUS

ALLT I ORIGINAL

Shea Wilson och Jack Lantz
föll för detta hus direkt på
visningen våren 2020. Eftersom de jobbar med byggnadvård har den gamla villan vid
lanthandeln i Torpshammar
renoverats varsamt. Att allt
var så intakt i original sedan
1912 förvånade köparna, men
gladde dem mycket. Nu har
de lagat fönster och tak, och
dragit in riktigt vatten.

DISPONENTVILLA MED EXTRA ALLT

När Disponentvillan i Ljungaverk i november lades ut till
försäljning blev det snabbt en klickraket. De 445
kvadraten uppfördes år 1910 i samband med att Stockholms Superfosfatfabrik valde att etablera sig på orten.
Boendet nyttjades då som tjänste- och representationsbostad för fabrikens disponenter fram till 1980-talet då
fabriken lades ner.
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FULLT HUS
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M I T T I LJ U NG AV E R K

Marcus och Paula Henningsson
och deras två
Vd Peter Lundströmpå
ser
spänt
barn ville ha ett boende
sommaren
och hittade
på framtiden
förbor ensligt i
det här huset i Ljungaverk.
Då de
Duved på vintern var det företaget.
en skön kontrast med
grannar och barn att leka med i kvarteret. Plus
ett hus på 240 kvadrat med stor potential. Priset?
150 000 kronor.

Jakten på
öde hus
Ånge kommun är fullt av
hus. Jenny Sellén Lindkvist
arbetar nu för att fler av
husen också ska bli fulla.
– Vi vill ge fler livskvaliteten som finns här uppe,
säger hon.
Det är ett häftigt detektivarbete som Jenny Sellén
Lindkvist inlett i projektet
”Fullt hus i Ånge kommun”.
Målet är att hitta nya ägare
till hus som bara står och
förfaller och där ingen längre
bor permanent och heller inte
använder som fritidsbostad.
– Det går lätt att se om
någon är skriven på en
adress. Men är det ingen skriven kan det ju fortfarande
vara ett fritidshus. För att ta
reda på det krävs att vi åker
runt i byarna och pratar med
de med stor lokalkännedom.
HUS DÄR GRÄSET sällan

klipps eller där det ser ut som
att ingen varit på länge kan
uppfattas som att det lämnats
åt sitt öde. Har grannar och
andra inte sett eller hört något om någon där på länge så
har Jenny alltså fått napp.
– Vi kommer att skicka ut
brev till ägarna av den typen
av hus och höra om de är intresserade av att sälja, då vi
vet att många har intresse av
att hitta ett boende på landsbygden. Vi önskar så ett frö
till att göra verklighet av en
försäljning, förklarar Jenny.
De senaste årens trend
med en ny grön våg gör förstås att efterfrågan ökar.
– Om det är någon som har
ett hus som de bara har dåligt
samvete för samtidigt som vi
har en familj som vill flytta
hit och rusta upp ett fint gammalt hus är det väl en perfekt
lösning för alla parter!
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VISSTE
DU ATT…?

NÖJE

Ljungarocken
tillbaka 2022
2011 arrangerades
Ljungarocken för första
gången och succén var
ett faktum. Festivalen
följdes upp 2013 och
2015. Sedan dess har
väntan varit lång och
med en pandemi som
satt käppar i hjulen är
det nu med jubel och
busvisslingar som vi tar
emot beskedet om att
Ljungarocken kommer
tillbaka 2022.
"Så jäkla kul att det
äntligen blir av", säger
Robert Pettersson från
Takida i ett pressmeddelande och det är nog
väldigt många som
instämmer i det uttalandet.
Festivalen arrangeras
av Takida, tillsammans
med Höga Kusten Nöje.
Datumen du ska
kryssa för i almanackan
är 15–16 juli.

KOMMUNSAMVERKAN

Mätningar
av narkotika
i avloppet

I det drog- och brottsförebyggande arbetet
samverkar länets sju
kommuner i en mätning
av narkotika i avloppsvatten.
I Ånge kommun har
mätningar gjorts vid
Ånges avloppsreningsverk under oktober
2020, julen 2020, april
2021 och juli 2021. I
oktober 2021 togs prover
även i Ljungaverk och
i Fränsta.
Syftet med mätningarna är att bidra till en
breddad lägesbild till
det drogförebyggande
arbetet.
Provtagningarna
kommer att fortsätta till
2023.

NYHETER

Daglig verksamhet finns även
i Fränsta.

Flytten blev
ett lyft för
verksamheten.

I centrum
Nya butiker och kaféer har
gett torget i Ånge nytt liv.
Följ med in till fyra av
handlarna som gör
torget till en sprudlande
samlingsplats.

Nu blomstrar
Myren igen
I knappt ett år har den dagliga verksamheten i Ånge
huserat på Myren i Ånge.
Huset löstes in av Ånge
kommun för något år sedan
och stod tomt fram till det
att nuvarande verksamhet
flyttade in.
– Jag hoppas vi får stanna
här för det är ett fantastiskt läge och med puls i
området, säger ledaren
Elisabet Larsson och visar
runt i huset.
å nedre våningen
samlas man varje morgon för att
prata om dagens
sysslor och vad var och en
ska göra. Sedan avslutar man
dagen i samma rum och gör
fingergymnastik och pratar
om vad som varit roligast.
– Vi vill att alla ska ha en
positiv känsla med sig här-

P

ifrån, säger ledaren Ingela
Gunnarsson.
En trappa upp har man
arbetsrum för brukarna. Här
finns kontor, pysselrum och
ett rum för avslappning.
– Känner någon sig lite
trött eller behöver gå undan
en stund så kan de vara här
inne under "stjärnhimlen"
och lyssna på musik, berättar
Elisabet Larsson.
Ute i trädgården har man
under sommaren odlat grönsaker och för brukaren Lukas
det varit ett roligt jobb.
– Jag tycker om att sköta
om våra odlingar, berättar
han och passar samtidigt på
att rensa bort det som vissnat
ned inför trädgårdens
vintervila.
Strax intill står brukaren
Albin och kapar ved, även det
en syssla som flera turas om
med att sköta under veckan.

VETERAN

Annika Nygren är en av de rutinerade runt torget. Hon
har drivit blomsterbutiken sedan snart 20 år och inväntar
nu julhandeln med kransar och julblommor.

– Vi eldar med ved i huset
så vi behöver verkligen fylla
på förrådet, förklarar Elisabet Larsson.
ETT LITET GÅRDSHUS finns

också och där har man öppnat
en liten butik.
– Och jag gillar att vara i
snickarboden, säger
brukaren Johanna och visar
upp fågelholkar, skoknektar
och dörrstoppar som hon varit med och tillverkat.
Nu ser man fram emot
sommaren igen och att kanske kunna ha ett litet trädgårdskafé.
– Det är en dröm vi har.
Många promenerar förbi här
och då skulle det vara roligt
om vi kunde få människor
att komma in till oss för en
fika och samtidigt se hur vi
har det här, avslutar Elisabet
Larsson.

INFLYTTAD

True Colors är inte bara en hit med Cyndi Lauper utan
även namnet på nagelsalongen på Ånge torg. Här håller
Marie Johansson till sedan 18 månader, men verksamheten har hon haft sedan 2013.
NYKOMLING

Den 25 mars i år öppnade Marie Larsson
sitt egna kafé - Maries Café. Det har
gjort mycket gott för torget, både i form
av nytt liv och goda bakverk.

NY ÄGARE

Bokhandeln på torget
har fått nya ägare. Sven
Sandelius är en del av
fyra ägarfamiljer som
nu driver bokhandeln
som ett gemensamt
projekt. När förra
ägarna skulle stänga
och ingen annan tog
över tog Sven tag i
saken tillsammans med
tre andra familjer som
nu turas om att vara i
butiken en vecka var per
månad.
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Kom
igång

Knyttet antog
utmaningen
Ett sms räckte för att få igång
hälsoutmaningen. Nu kopplar Ewa-Lotta Nordlander upp sig digitalt inne i förskolan Knyttets lokaler varje tisdag för
att leda ett träningspass med kollegor
vid kommunens förskolor.
– Vi började för ett år sedan och
nu är vi 10–12 personer som tränar
tillsammans varje tisdag, säger
Ewa-Lotta Nordlander.
tt motion och vardaglig
rörelse är bra för både kropp
och knopp vet nog de flesta.
Men ibland är tröskeln för
hög att ta sig över och steget till träning
kan kännas oändligt stort.
För Ewa-Lotta Nordlander, förskole
pedagog i Ånge, är träning och kost mycket
viktiga ingredienser i vardagen. Antalet
löpsteg per vecka är många och nu i höst avverkade hon sitt andra Stockholm maraton.
Till vardags jobbar hon som pedagog
vid Knyttets förskola i Ånge – ett jobb där
såväl fysik som mental hälsa är viktig.
Och mycket tack vare henne så har
även personal vid Knyttet – och för den
delen också andra förskolor i kommunen
– kommit igång med träning i vardagen.
– Det var min kollega Malin Wallin
som tyckte att vi skulle använda kompetensen i huset, hon vet vad jag kan och
slängde ut en fråga till mig en kväll om
jag var intresserad av att hjälpa till att få
personalen i form, berättar Ewa-Lotta.

A

SAGT OCH GJORT, i oktober förra året
startade hon onlineträning en gång i
veckan.
– Vi kör träningen efter jobbet och de
som jobbar här på Knyttet har möjlighet
att vara på plats fysiskt medan övriga kör
online vilket gör att alla kan vara med
och träna i hemmet, säger Ewa-Lotta.
I snitt är 10–12 personer med och tränar varje tisdagkväll.
– Jag känner att jag är mycket starkare
nu och har mer ork, säger Malin Wallin
som kläckte idén och som nu under ett års
tid tränat med Ewa-Lotta.
Förhoppningen är att fler ska vilja
hänga med på hälsoutmaningen och om
andra än förskolepersonalen skulle vilja
vara med så är Ewa-Lotta inte främmande för det.
– Det är bara roligt om jag kan inspirera fler och få fler att må bättre, avslutar
Ewa-Lotta och kör igång kvällens pass.
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går med som medlemmar
i föreningen. Syftet med
verksamheten är att främja
en aktiv fritid och att ge
fler möjlighet att utöva fritids- och sportaktiviteter.
Utrustningen som hyrs ut
är återanvänd utrustning,
sådant som till största
delen är skänkt av privatpersoner.
– Vår tanke är att allt vi
lånar ut hos oss ska vara
i bra skick och underhållas
ordentligt. Därför behövs
också folk som jobbar med
det här och därför kommer
vi att kunna erbjuda
arbetstillfällen åt
människor som är långt
från arbetsmarknaden.

SKOL IF

Alla på
skidor
Skol IF startades redan på
1970-talet men blev liggande i dvala under ett antal år
tills det att eldsjälen och
läraren Jonas Rask runt
1980 väckte liv i föreningen.
I Torps Skol IF är det nu
eleverna i årskurs 7–9 som
är aktiva och de får samtidigt lära sig hur föreningslivet fungerar.
Skol IF är en förening som
ska gynna idrott, hälsa och
fysisk aktivitet. Varje år får
eleverna bland annat åka
till fjällen och åka skidor.
Inför stundande vinter
har föreningen köpt in ny
skidutrustning till skolan så
att alla kan ges möjlighet
att delta i idrottsundervisningen.
– Den utrustning som funnits på skolan har gjort sitt
och med rätt utrustning så
blir det mycket roligare att
vara ute vintertid, säger
Terese Johansson, idrottslärare
PULSTEAM
vid FränstaMelker Thornskolan.
berg, Tyra
– Vi bor ju i den
Lindkvist och
Ebbot Åström är
del av landet där
aktiva i Torps
det finns snö så
Skol IF. Bakdå ska vi se till
om eleverna
att eleverna får
står Jonas Rask,
möjlighet att åka
lärare och
Terese Johansskidor också, fylson, idrottsläraler Jonas Rask i.
re på skolan.
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Utveckling
med puls
Klockan är strax före nio på morgonen
och barnen vid Knattebo förskola har
samlats ute vid lekplatsen. Ur högtalaren börjar musiken strömma och de
pulshöjande aktiviteterna kör igång.
– Vi har något som vi kallar pepgympa på onsdagar som hålls utomhus på
vår gård. Vi vill skapa en hälsofrämjande miljö som gynnar barnens
utveckling av lärande och vi har hittat
inspiration till detta från ”Generation
pep”, berättar pedagogen Linnea
Fredriksson.
id Knattebo förskola i
Ljungaverk har man tagit fasta på ett arbetssätt som gör
att barnens kunskapslärande, omsorg, utveckling, hälsa och
välbefinnande stärks.
– Vi arbetar med olika målområden och
ett av årets målområden är "Tillgängliga,
hållbara och hälsofrämjande lärmiljöer
för alla barn oavsett olikheter som ska
gynna omsorg, utveckling och lärande",
berättar Sandra Hakola, förskolepedagog.
Några av aktiviteterna är barnråd, där
de med teman låter barnen prata om vad
de tycker om de olika ämnena.
– Vi gör barnen delaktiga i vårt arbete

V

och vi kan under dessa barnråd diskutera alla ämnen. Varför är det bra att röra
på sig? Hur kan man röra på sig? Varför
ska man äta? Vad mår kroppen bra av att
äta, säger Sandra Hakola.
Utemiljön värdesätts högt vid Knattebo och varje vecka har man schemalagd
undervisning i skogen och för rörelsens
skull även i gymnastiksalen.
– Vi vill att barnen ska känna en trygghet i skog och natur och vi använder oss
därför av den som en förlängning av vår
lärmiljö, säger Linnea Fredriksson.
– Att vara en naturnära förskola där
vi kan bedriva undervisning i skogen är
helt underbart tycker vi, det gynnar allas
välmående, säger Sandra Hakola.
Som en del i det hälsofrämjande arbetet
läser också personalen boken Värna barns
psykiska hälsa och välbefinnande .
– Det finns ett citat i boken som lyder:
"För förskolebarn, liksom för människor
i andra åldrar, fungerar fysisk hälsa som
en slags stötdämpare för den psykiska
hälsan. Att få kunna sova tillräckligt, att
äta bra och näringsrik mat och röra på
sig inne och ute är grundförutsättningar
för att må bra på alla plan." Det är det vi
strävar mot i vårt arbete, säger Linnea
Fredriksson.

SKIDOR PÅ
BANKEN
2022 öppnar
äntligen Fritidsbanken i Ånge
Fritidsbanken är ett koncept som finns i cirka 100
kommuner. Det fungerar
som ett bibliotek där allt
är gratis att låna, men i
stället för böcker lånar du
skridskor, skidor eller en
innebandyklubba.
Malgorzata Hammarberg
är arbetsmarknadschef
i kommunen och berättar
att tanken på att starta
Fritidsbanken föddes redan 2017.
– Men av olika anledningar var inte tajmingen rätt
då, säger hon.
Med det arbetsmarknadsprojekt som startades
2020 och öppnandet av en
arbetsmarknadsarena i
Ljungandalens Bad & Sport
så är tiden i stället helt rätt
nu.
– I projektbeskrivningen
har Fritidsbanken funnits
med och det passar väldigt
bra att starta upp det här
samtidigt som arbets-

marknadsarenan, säger
Malgorzata Hammarberg.
Fritidsbanken Sverige är
en ideell förening och alla
som öppnar en fritidsbank

OM ALLT GÅR enligt planer-

na så är förhoppningen att
portarna till Fritidsbanken
kan öppnas i slutet av våren eller början av sommaren nästa år.
– Det är verkligen spännande. Fritidsbanken är en
bra verksamhet på flera
sätt, dels ger den möjlighet
för människor att testa på
aktiviteter som de kanske
inte annars skulle ha råd
med, och dessutom kan vi
skapa nyttig sysselsättning för arbetslösa.
Fritidsbanken ska också

SÅ FUNKAR DET:

Låna

Den som vill låna saker på
Fritidsbanken uppger sitt
namn och mobilnummer, svårare än så är
det inte. Du får ett sms
som bekräftelse med en
länk där du kan se vad som
är lånat och när det senast
ska returneras.

Lämna

Om du har saker du vill
skänka är det enklast att
kontakta eller besöka närmaste Fritidsbank.
Information om det hittar
du på din Fritidsbanks
sida.

samverka med många
i kommunen.
– Vi ska samarbeta med
fritidsenheten och fritidsgården, som är i samma
lokaler, och jag ser även på
sikt samverkan med skolorna, där Fritidsbanken
kan hjälpa till med att låna
ut utrustning till sportaktiviteter i stället för att
skolan ska behöva förbereda och serva utrustning
själva.
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åkning, fantastiska vyer
och spännande resmål.
Samla kompisarna, häng
på kolbullesläpet efter
skoter och åk ut på en
vårvinterdag att spara
hela sommaren lång. Tips!
Upptäcka nya favoriter på
skoterleder.org

3
…och med
fiskespö

TIPS
PÅ UTELIV
Välkommen till en kommun som
verkligen lever upp på vintern.
Här är några tips på vad ni kan göra
föra att njuta av snö och natur på
bästa sätt.

1
Bästa svängen!

Getbergets slalombacke
har något för alla. Det 352
meter höga berget mellan
Ljungaverk och Fränsta
bjuder på 150 fallhöjdmeter och 500 meter pist.
Öva carvingsvängarna
med skidor eller bräda. De
två liftarna är öppen för
allmänheten tisdagar och
torsdagar mellan 18–21
samt lördag och söndag
10–15.

TIPS!

En fin kombination med
ovan nämnda skoter är att också
packa matsäcken
samt pimpelutrustningen. Kolla
upp fiskekort
och bra sjöar för
en spännande
dag med napp!
Stensjöarna eller
Borgsjön bjuder säkerligen
på sällskap även från andra
fiskekollegor.

4
Bäst i längden

Vi har en rad olika längdspår att nyttja, både för att
njuta och få upp pulsen.
Kanske blir du omkörd av
världscupåkaren William
Poromaa Myggvallen i
Fränsta eller njuter av tolvan på Ånge skidstadion.

5
Barnsligt skoj!

Pulka och snowracer är
kul för både stora och små
barn. Vojen eller Fränsta
kyrka har både bra backar
för en solig dag med hela
familjen.

6
Skärlek på is

Skridskosäsongen på
sjöarna är svåra
att förutse. Ofta
får vi några fina
helger på isarna
men när snön
vinner kampen
så är vi glada för
de inomhushallar
som finns. Både
ishallen i Ånge och
Fränsta multisportarena
har öppet för allmänheten.

7
Mitt i prick

Camp MidAdventure Fun
Park brukar ha bra aktiviteter även vintertid. Gör
ett besök och åk skidor och
skridskor eller testa den
heta trenden att vinterbada med efterföljande
bastu.

Naturum planerar
en rad spännande
aktiviteter i vinter.
Program hittar du på
ange.se/naturum

Skoterlederna här bjuder
på det mesta, både rolig

Fatbikes
med tjockare
däck blir allt
vanligare i våra
vinterskogar.

8
Ja, du behöver faktiskt ingen skoter för att nyttja de
utbyggda spårsystemet för
skoter. Det går utmärkt att
gå runt också, för att komma ut och njuta av naturen.
Med ett par snöskor under
fötterna kan du ge dig ut på
helt egna äventyr också.

Gourmé vid
grillen

Pulka – kul för
stora och små.

10

Skoterled till fots Fetaste turen

9

2
Upplev Ånge på
skoter

MÅ BRA

Ånge kommun har en
rad bra vindskydd och
grillplatser ute i naturen.
Packa ner något gott att
grilla så har du ingredienserna för en minnesvärd
dag i snön.

Att cykla vintertid har växt
i takt med att mountainbikecyklandet ökat. Med
en fatbike - mountainbike
med betydligt tjockare

däck – kan du ta dig fram
bra på packade stigar även
vintertid. Den stora kontaktytan och låga däckstrycket ger dig oslagbart
grepp i de flesta typer av
terräng, och en helt annan
upplevelse på framförallt
lösa underlag.

11
Kluriga äventyr

Sommar eller vinter spelar
inte så stor roll när det
kommer till Bodaborg. En
dag när solen inte värmer
eller vädret inte är på topp
kanske Bodaborg i Torpshammar blir den perfekta
underhållningen.

12
Njutning i hög
hastighet

Vinddraget i håret, kylan
som biter i kinderna. Och
så de ivriga tassarna som
springer fram i snön.
Att sitta i kälken bakom ett
gäng dragvilliga hundar är
något alla borde få uppleva
en gång i livet.
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841 81 ÅNGE

MITT ÅNGE

Patrice Legur,

nyinflyttad fransman med
passion för slädhundar.
”Min favoritplats är här runt
mitt hus i Ljungaverk. Här
kan jag åka iväg direkt med
hundarna ut på turer för att
träna och uppleva naturen
som finns här. Jag behöver
träna med mina hundar
varje dag och att kunna åka
ut direkt från huset så här
på vintern är fantastiskt.
Vi kollade runt i Sundsvall,
Östersund och här efter ett
bra ställe och hittade detta.
Sedan kan vi även ta med
hundarna och köra på andra
fina platser här. Vi bodde
tidigare nere mot Pyrenéerna i Frankrike men med
klimatförändringarna som
sker försvinner snön och då
är det svårt att köra slädhund. Men här har jag hittat
något som jag tror kommer
bli jättebra och där vi kan
bjuda turister och andra på
roliga upplevelser med våra
hundar.”

