Evenemangstips!!
Halvett-Onsdagar på Biblioteket i Krokom hösten 2008!
Onsdag 8/10

Kulturskolan

Onsdag 15/10
Dansminnen
Lyssna till Joe Edler, Elisabet Sjöström, Mats
Hurtig med flera som berättar ur boken
”Dansminnen”. Se gamla scenkostymer
och lyssna till sköna danbandslåtar
Onsdag 22/10
”Musik och ord mellan himmel och jord”. Four Leaf Clover ger
en konsert med och utan ord samt med och
utan musik.
Onsdag 29/10
Håkan Toresson från
Mattmar presenterar sin nyutgivna bok ”Bär
mig över bron”
Onsdag 5/11
Kulturskolan
Novemberkåsan - Elvis för hela slanten!
Onsdag 12/11
Duo Arpeggione,
Katarina Åhlén och Fredrik Mårtensson
spelar allt från Bach till visor 		
Onsdag 19/11
Novemberljus

Kulturskolan

Onsdag 26/11

Esbjörn Ogevall

Onsdag

Kulturskolan

3/12

Onsdag 10/12
Blue Mountain Boys
Harddriving bluegrass med inslag av countryjullåtar
Onsdag 17/12
Jul á la Elvis
Bengt Erlandssons RockEstrad Quartet.
En rock´n´roll-föreställning om Elvis Presleys liv.
Ta kontakt med Mats Hurtig eller Eva Fresk,
tfn 0640-161 00, för mer information om
Halvett-programmet

Ungdomskulturrådet arrangerar:
24 oktober
En helkväll med
PETTER, Östersundsbandet Pulpa och DJ
i Krokomshallen, kl 21.00-01.00
Det är ett drogfritt arrangemang för dig från
13 år och uppåt.
Förköp 100:- på ÖP-shop/Ticnet (serviceavgift 10 kr tillkommer) och på fritidsgårdarna
i Krokoms kommun.
Kontaktperson: Louise Öhnstedt , ungdomskultursamordnare, 0640/163 27, 070/668 68
79, louise.ohnstedt@krokom.se

Dessutom!

26 oktober
Jubileumsturne´
med Sören Rydgren i Krokomshallen

Fler tips på;
krokom.se, pagang.nu och
turism.krokom.se

Låna böcker !

Kultur

Du kan förutom att besöka våra bibliotek eller
bokbusen, också gå in på Krokoms kommuns
hemsida: www.krokom.se och klicka dig fram till
biblioteket. Där kan du titta i bibliotekets katalog
för att se vilka böcker som finns där.

Krokom idag- är vår nya folder med information om kommunens verksamheter, projekt
med mera.

Krokom idag uppdateras fyra gånger per år
med aktuell information, kontaktpersoner
mm.

Huvudbiblioteket i kommunhuset, Krokom
tfn 0640-161 50, fax 161 55
Öppettider måndag 10-19.30, tisdag-torsdag
10-16.30, fredag 10-16
Biblioteksfilialer:
Föllinge, tfn 0640-169 60, fax 0645-101 78
Änge, tfn 0640-169 00, fax 300 20
Ås, tfn 063-302 47
Nälden, tfn 0640-207 23
Kluk, tfn 0640-420 06
Bokbussen, tfn 070-285 12 40

Skaffa dig en PIN-kod till ditt lånekort.
Med hjälp av PIN-koden kan du
- göra reservationer på böcker som är utlånade
- förlänga lånet på de böcker du redan har
hemma och dessutom
- kan du låna Nationalencyklopedin online i två månader, direkt till din dator. För
att kunna beställa ett fjärrlån måste du ha
ett lånekort på Krokoms kommunbibliotek.

Välkommen till våra bibliotek!

Krokom idag 2/08
Detta nummer har tema projekt på mittuppslaget.

Krokoms kommun samarbetar med organisationer och föreningar för att utveckla den
lokala kulturverksamheten, så att den främjar
både kommuninvånarens och besökarens kulturella välfärd samt kommunens och regionens
utveckling. Vi kan erbjuda barn, ungdom och
vuxna ett brett kulturutbud som har förankring
i det lokala föreningslivet, bygdens traditioner
och historia. Vi har en väl fungerande biblioteksverksamhet med huvudbibiotek i Krokom,
filialer och en bokbuss.

Företagsbesök i Krokom

Det sjuder av liv i kommunens alla hörn. Bygdespel, teater, sång och musik, hantverk och
dans m m året om.
Titta i kalendern: www.pagang.nu om du vill
veta vad som är på gång.

Möten i nya hembygdsgården
i Föllinge

Möte med företagare på turistbyrån
i Krokom

Kontakt: Mats Hurtig, kultursamordnare,
tfn 0640-162 72, mats.hurtig@krokom.se
Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare,
tfn 0640-163 27, louise.ohnstedt@krokom.se

Öppethållande
Kommunhuset, växel och reception
mån-fre 8-16
Servicekontoret/ biblioteket i Föllinge
mån 8-18, tis-fre 8-16
Servicekontoret/biblioteket i Änge
mån, tor och fre 9-12 och 13-16,
tis 12-15 och 16-19.
Turistbyrån i Krokomsviken, vid E14
mån-fre, 09-13
Biblioteket i Krokom
mån, 10.00-19.30
tis-torsdag, 10.00-16.30
fredag, 10.00-16.00

Lyssna på Radio Krokom
Kommunfullmäktige sänds via Radio Krokom
på 101,0 mHz. Nu kan du även lyssna
på Krokoms Radio via via webben.
www.radiokrokom.se

Med reservation för ändringar.
Tiderna anslås vid respektive entré.

Kulturinslag i Offerdal

En datorstyrd sax klippte bandet

			
						

Krokom idag nr 2 2008

Krokom idag - finns även tillgänglig på
www.krokom.se och kan laddas ner (pdf-fil).
Krokom idag- kommer ut 3-4 gånger per år.
Nästkommande nummer, vecka 50 och vecka 10 2009.
Krokom idag - finns även att hämta på våra servicekontor
i Föllinge och Änge, kommunhusets reception, på biblioteken, i bokbussen
och på turistbyrån i Krokomsviken.
Redaktör, Helena Wallbing Renström, tfn 0640-161 47, e-post: information@krokom.se
Krokoms kommun, Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom, tfn vx: 0640-161 00, fax 0640-161 05.
Foton: Kommunens fotoarkiv. fotograferna Jörgen Pålsson, Jerker Larsson, med flera.
Layout och produktion; Krokoms kommun, informationsenhet och vaktmästeri.

Bröderna Bäckebjörks lantbruk
besöktes

Britt Bohlin tröck på rätt knapp för att
styra saxen

Landshövding Britt Bohlin på besök i Krokoms kommun
Den 22 september gjorde vår nya landshövding Britt Bohlin en rundtur i vår kommun tillsammans med två medarbetare från länsstyrelsen. Rundturen
startade vid de nya bostadsområdena i Ås och Dvärsätt. Efter en kort information om kommunen gjorde delegationen företagsbesök i Krokom, Föllinge
och Änge. Det första företagsbesöket gjordes hos Teknikinformation och ett besök på vår turistbyrå med ett tillfälle att möta turistföretagare och Krokoms
golfklubb. I Föllinge hade ett antal lokala företagare, organisationer, projektledare mött upp och dukat fram välsmakande ostar och älgdricka i hembygdsgården. Landshövdingen fick också uppdraget att inviga en ny maskin på Föllinge Smide med en datorstyrd sax. I Ede hembygdsgård mottogs Britt Bohlin
av Offerdals spelmanslag och lokala företagare, därefter bar det av till bröderna Bäckebjörks lantbruk. Rundturen i Krokoms kommun avslutades med ett
studiebesök på Trav- och Galoppskolan på Wången som också lokala företagare inbjudits till.

Krokoms
kommun

Krokom idag - information till hushåll och företag med flera, nummer 2/2008

Du kan påverka och styra utvecklingen i
vår kommun!

Jobba i Krokom
Konsumentinformation
I Krokoms kommun kan du få konsumentinformation och -vägledning på
följande adresser:

Det finns flera möjligheter, här är
några:

Krokoms kommunkontor,
besöks- och telefontid, mån-fre 10-12,
tfn 0640-164 90,
e-post: konsument@krokom.se

Medborgarförslag
Du som är folkbokförd och bor i Krokoms
kommun kan lämna medborgarförslag till
kommunfullmäktige. Medborgarförslaget, med
endast ett ämne per förslag, ska vara skriftligt
och underskrivet av en eller flera personer (inte
förening).
När medborgarförslaget kommit in till kommunen, lämnar berörd nämnd eller verksamhet
sitt yttrande.
Den som lämnat förslaget blir inbjuden att delta
på kommunfullmäktiges sammanträde. Sammanträdeskalender finns på hemsidan.

Miljöpris 2008

Medborgarcaféer
Ortsbor och andra intresserade får möjlighet
att diskutera aktuella frågor med politiker på
medborgarcaféer. Uppgifter om datum och ort
för kommande medborgarcafé läggs ut på vår
hemsida under Aktuellt och anslås på respektive ort.

Föllinge servicekontor,
besöks- och telefontid: måndag 8-18,
tisdag-fredag 8-16
tfn 0640-169 60 (obs riktnummer
0640)
servicekontoret.follinge@krokom.se

Allmänhetens frågestund

Änge servicekontor,
besöks- och telefontid: måndag, torsdag
och fredag 9-12 och 13-16,
tisdag 12-15 och 16-19
tfn 0640-169 00
servicekontoret.ange@krokom.se

På kommunfullmäktiges sammanträden kan allmänheten ställa frågor. Tid, plats och ärendelistan
annonseras en vecka före sammanträdet i lokala
tidningar och på vår hemsida.

Om något händer!

Lyssna på lokalradion P4! På kommunens
hemsida www.krokom.se finns aktuell informtion om händelsen. Du kan också ringa vår
informationsbox: tfn 0640-626 01 för att få
information.

Kvalificerade ärenden/vägledning
Kontaktperson: Ingrid Krylén
ingrid.krylen@bykontoret-lit.se
Telefontid, mån-fre 9-14,
tfn 0642-448 02
konsumentinfo@zonline.jamtland.se
www.konsumentvagledning.se

Ha detta i beredskap

Makarna Runsten fick miljöpriset 2007.

Vem får nästa miljöpris?
I mitten av december presenterar vi årets
Miljöpristagare 2008. Nominera din kandidat
senast 15 november.
Krokoms kommuns miljöpris delas ut varje
år till enskilda personer, företag, organisationer eller andra sammanslutningar inom
kommunen.
Priset på 10 000 kronor delas ut för att
belöna och uppmuntra både ideella och
yrkesmässiga insatser som främjar exempelvis hållbar utveckling, resurshushållning
eller hög livskvalitet. I slutet av november
beslutar juryn vem/vilka som får priset
för 2008.
Förslag med motivation lämnas, sensat
15 november till
Krokoms kommun, Miljöpris 2008, 835
80 Krokom.
Kontaktperson: Nils-Erik Werner,
tfn 0640-164 06
nils-erik.werner@krokom.se
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Det här bör du ha hemma om det blir strömavbrott eller inträffar någon annan extraordinär
händelse:
• Batteriradio, reservbatterier
• Tändstickor
• Stearinljus, värmeljus
• Trangiakök med drivmedel
• Konserver, socker
• Choklad, kaffepulver, tepåsar
• Kaffefilter för vattenrening
• Kniv
• Spel
• Telefonlista till släkt, vänner och grannar

Några goda råd
• Om du saknar friskt vatten kan du använda
sjövatten, vatten från vattendrag och brunnar,
smält snö och is. Sila vattnet i kaffefilter och
koka det i 5-10 minuter utan lock. Förvara
vattnet mörkt och kallt.
• Om det blir strömavbrott kan det vara bra
att tappa upp vatten i kärl, dunkar eller i PETflaskor.
• Förbered ett ”nödrum”, gärna ett som ligger
mellan två rum och i söderläge. Dra för gardiner eller häng en filt för fönstren.
• Om du har ett tält, använd det inomhus eller
bygg en koja med hjälp av bord, stolar och
filtar. Lägg mattor på golvet. Ha ordentligt på
fötterna.
• Stearinljus och värmeljus ger viss värme.
Använd rejäla och obrännbara ljusstakar. Obs!!
Lämna aldrig ljusen obevakade!
• Kontrollera din brandvarnare och släckutrustning; brandsläckare, brandfilt eller vatten
upphällt i hinkar.

Vi behöver rekrytera duktiga och kompetenta
människor med framåtanda och nytänkande,
både till offentliga sektorn och privata företag.
Flera av våra större företag har kända varumärken och arbetar på internationella marknader, som möjliggör spännande och utmanande
arbeten. Vi har även mindre företag med intressanta verksamheter som lockar.
Kommunen behöver också anställa fler inom
barnomsorg, skola samt vård och omsorg om
äldre och handikappade.
Kontaktperson: Mia Högström, PA-konsult,
tfn 0640–163 73, mia.hogstrom@krokom.se.
Arbetsförmedlingen i Krokom
tfn 0640-217 00
arbetsformedlingen@lanz.amv.se
Länkar till ”Lediga jobb” finns på www.krokom.se
under rubriken Aktuellt och på www.ams.se

LärCentrum
LärCentrum är en plattform för vuxnas lärande
och näringslivets kompetensutveckling. LärCentrum fungerar som en länk mellan olika
utbildningssamordnare och kommunens invånare. Centret är tillgängligt för utbildning på alla
nivåer och samarbetar med Mittuniversitetet,
Utbildningshuset, NTI-skolan, Vårdknuten, Komvux, gymnasieskolor samt övriga LärCentra i länet.
Mer om LärCentrum finns på
www.larcentra.jamtland.net.

Bygganmälan
• när en ny eldstad, kakelugn, braskamin
eller panna installeras.
• vid byte av bränsleslag.
• vid byte eller ändring av skorsten, t ex
vid installation av insatsrör eller helt ny
rökkanal.
• vid byte av braskamin till kakelugn.
• vid byte från el- och oljepanna till olje- och
vedpanna
• vid byte rill tyngre eldstad som påverkar
byggnadens konstruktion.
Den som anmäls som kvalitetsansvarig
ska ha erfarenhet och kunskap om dessa
installationer och regelverken för dessa
arbeten. Innan eldstaden tas i bruk ska
installation eller ändringen besiktigas och
godkännas av sakkunnig sotarmästare.

Näringslivet i kommunen består av cirka 700 företag. Verkstadsindustri, träindustri samt
livsmedelsproduktion är de tre största branscherna. Turism-, tjänste- och serviceföretag är också
betydelsefulla näringar. Inom arbetsmarknadsområdet Östersund, Krokom, Berg och Åre finns cirka
90 000 invånare. Mittuniversitetet gör att tillgången på ung och utbildad arbetskraft är god.
Vi har många duktiga företagare i kommunen, flera har blivit uppmärksammade för sitt arbete.

Näringslivstorget
Näringslivstorget på Genvägen 1 i centrala Krokom, är en samverkans- och mötesplats för företagare, politiker och tjänstemän. Om du är företagare eller funderar på att starta en verksamhet
eller etablera dig i kommunen, kan du ta kontakt med näringslivsavdelningen som har kontor på
Näringslivstorget.
Kontaktpersoner på näringslivsavdelningen, från
vänster på bilden:
Anders Bodin, näringslivschef,
tfn 0640-161 16,
anders.bodin@krokom.se
Calle Jonsson, näringslivsrådgivare,
0640-163 92, calle.jonsson@krokom.se
Hans Öhrberg, näringslivsrådgivare,
0640-163 94, hans.ohrberg@krokom.se
e-post: naring@krokom.se

Kontaktperson: Kjell Sundström,
tfn 0640-161 54, kjell.sundstrom@krokom.se

Du måste göra en bygganmälan ...

Näringsliv

Integration
Vi erbjuder nyanlända flyktingar, med permanent
uppehållstillstånd, ett personligt mottagande. Vi
arbetar med mottagning och introduktion samt
ansvarar för samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete.
Våra flyktingar är medborgare från Irak, Afghanistan och Libanon. De flesta är uttagna av
Förenta Nationerna i olika delar av världen.
Integrationsenheten har ett väl upparbetat
samarbete med bland annat enheten för vuxnas
lärande, LärCentrum, primärvård, barnomsorg
och skola samt projekt Navigator.

Efter att intyg om godkänd besiktning inkommit till kommunen, utfärdas slutbevis.

Vårt uppdrag är att:
- ordna bostad och introduktionslön
- erbjuda ”Svenska för Invandrare” SFI
- bedriva individualiserad introduktion
- erbjuda kontakt med arbetslivet
- samordna integrationsfrågor i kommunen

Blanketter för detta finns på kommunens
hemsidan www.krokom.se under rubriken:
Miljö/Bygg och miljönämnden.

Kontaktperson: Karin Blom,
Integrationssamordnare, tfn 0640-162 43,
karin.blom@krokom.se

Näringslivsvecka

Under årets näringslivsvecka 4-7 november, möts
företagare och politiker vid luncher med miniseminarier. Den 4 november blir det seminarier och lunch i Almåsa och den 5 i Krokom
på AvaGarden. Annonser om detta kommer i
lokala medier.
Till kommande år avser vi att erbjuda några
intresserade skolor/klasser ett litet stipendium för att göra entreprenörsprojekt med
”examen” i någon form av mötesplats för företagare/skola/politiker under näringslivsveckan.
Företag som vill ha besök av poitiker är välkomna
att anmäla intresse. I det fallet kan besöket läggas den tid på året som passar bäst enligt överenskommelse mellan företaget och kommunen.
Anmäl intresse om företagsbesök till
Anders Bodin, tfn. 0640-16116,
070-6676447, anders.bodin@krokom.se

Vem eller vilket
företag/arbetsplats
vinner?
God service och vänligt bemötande gör ett
område attraktivt att besöka, bo, verka och
leva i. Gott värdskap och gott bemötande är en
framtidsfråga för vårt län.
Under oktober-november utses kommunvinnarna av de som kommuninvånare och andra
har nominerat. Vinnarna går därefter vidare till
en länsfinal i januari 2009.
Kommunens vinnare tar emot priset i samband med en middag på turistbyrån i mitten
av november.

Bygdemedel 2008
Bygdemedel finns att söka, dels med
inriktning mot allmänna insatser kopplat
till byalag och föreningar, en gång/år, dels
med inriktning mot näringsliv i samverkan,
tre ggr/år. Kommunen ser positivt på om
bygdemedlen söks för medfinansiering av
olika EU-projekt, kopplat till landsbygdsoch näringslivsutveckling.

Allmänna insatser
Ändamålet med fonden är att stödja insatser som har inriktning på bygdeutveckling
i den bygd som berörs av vattenregleringar.
Ansökan om bidrag ur fonden kan göras
senast den 31 januari varje år.
Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen i Jämtlands län,
831 86 Östersund.

Näringslivsinsatser
Ändamålet med fonden är näringslivsbefrämjande insatser i den bygd som berörs
av vattenreglering. Tillgängliga medel:
Område 1. Hotagen-Föllinge, 350 000 kr
Område 2. Rönnöfors-Offerdal-Aspås,
730 000 kr
Område 3. Näskott-Rödön-Alsen-Ås,
240 000 kr

Ansökan om bidrag ur fonden lämnas
senast 31 januari, 30 april resp 30
september varje år, till Krokoms kommun,
835 80 Krokom.
Blanketter finns att hämta på kommunens hemsida, arbete/näringsliv/blanketter men kan även beställas från näringslivsavdelningen.
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Bo i Krokoms kommun Inflyttarservice
I vår kommun kan du välja att bo tätortsnära, på
landsbygden eller nära Östersund. Du kan bo i
eget hus, i bostadsrätt, hyresrätt, eller på egen
gård och ha nära till utbildning och tillgång till
ett aktivt förenings- och kulturliv.

Tätortsnära landsbygd
Här finns möjligheten att bo i områden med
öppna odlingslandskap med utsikt mot Storsjön
och fjällen. Det är cykelavstånd till Östersunds,
Ås och Krokoms centrum med skolor och
barnomsorg och samhällsservice. Det är nära till
idrottshallar och ridhus. De milsvida skogarna
inbjuder till skidutflykter och vandring som kan
startas alldeles utanför den egna dörren.

Planerar du att flytta till oss, eller är nyinflyttad kan
du kontakta vår Inflyttarservice, som kan ge svar
på dina frågor, lämna allmän kommuninformation,
kommunfakta med mera och lotsar dig vidare
till någon annan om det behövs i ditt ärende.
Exempelvis när du vill ha svar på:
- Vilken barnomsorg erbjuds?
- Vilka skolor finns?
- Hur ser boendemarknaden ut?
- Vart vänder jag mig för att söka bostad?
- Hur ser arbetsmarknaden ut för medflyttande, make/maka?
- Vilka kommunikationer finns?
- Vart vänder jag mig om jag blir sjuk?
Inflyttarservice, tfn: 0640 16490
e-post: inflyttarservice@krokom.se

Nyinflyttarträff 7 oktober
Varje år bjuder vi in inflyttade till en träff, i år
den 7 oktober, för att våra nya kommuninvånare ska få ytterligare ett tillfälle att ställa frågor
om kommunens verksamheter, turism mm,
lämna synpunkter och få mer information.

Tomter

Årets bygd -Valsjöbyn
För att visa sin uppskattning av det arbete
som utförs i byarna för en gynnsam utveckling och för att stimulera till fortsatt arbete,
har Krokoms kommun instiftat ett årligt pris
på 20 000 kr.
Priset till Årets bygd 2008, Valsjöbyn
överlämnades vid kommunfullmäktige
18 juni.

Krokoms kommun kan erbjuda tomter till försäljning i ”Sånghusvallen”, Ås. Det finns också
flera andra attraktiva områden invid Storsjöns
stränder, i bl.a. Dvärsätt med privatägda tomter
som ett gott alternativ för den golfintresserade.

Mer information finns på www.krokom.se,
www.krokomsbostader.se och
www.hemnet.se

Spara el och därmed
pengar?

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare, Örjan Eriksson, som kan
ge kostnadsfri och opartisk rådgivning
rörande energifrågor.
Du når Örjan Eriksson, via kommunens
växel tfn 0640-16 100,
eller via mobil tfn 070 570 08 18
e-post: energiradgivning@krokom.se
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Vi strävar efter att äldre män och kvinnor ska
erbjudas en aktiverande och stimulerande omsorg. Hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
samordnas i de fyra kommundelarna Föllinge,
Offerdal, Nälden och Krokom.
Biståndsbedömaren fattar beslut om vilka
hjälpinsatser varje enskild individ behöver. Vi
har yrkeskunnig och professionell personal som
möter varje individ på ett vänligt och korrekt sätt
när de behöver vård och omsorg.

Kontaktpersoner:
Kenneth Österberg, chef särskilt boende/äldreboende, tfn 0640–168 03,
kenneth.osterberg@krokom.se
Lilian Bergqvist, chef hemtjänst,
tfn 0640-16511, lilian.bergqvist@krokom.se

Familjecentralen, öppna verksamheten
på Offerdalsvägen 16 B i centrala Krokom
heter Kongroa.
Alla småbarnsföräldrar är välkomna hit för
en stunds skön gemenskap med andra
barn och föräldrar. På Kongroa finns en
avspänd och tillåtande atmosfär där man
som småbarnsförälder kan dryfta sina tankar och bekymmer med en stödjande och
kunnig personal.
Krister Andersson, ordförande och Lotta
Storm, sekreterare i Valsjöbyns byalag, tog
emot utmärkelsen, pengar och diplom.
Juryns motivering: Valsjöbyn har med
gemensamma och frivilliga insatser stärkt
sammanhållningen och lyckats höja servicenivån i bygden. Optimismen har spritt
sig både bland invånare och andra med
anknytning till bygden. Byn arbetar nu
vidare med olika projekt inom kulturturism
för att öka bygdens attraktivitet och därmed
skapa fler arbetstillfällen.

Öppettider och tema:
Måndag 9-15 Lagar vi, och äter lunch
tillsammans
Onsdag 11.30-15.00, för dig med barn
under 1,5 år
Fredag 9-15, Gymnastik mellan 9-10 i Hissmoskolans gymnastiksal.
Hälsningar!
Anette, Kristina och Ewa
Ring gärnatill oss om du vill veta mer,
tfn 0640-162 54

Välkommen!
Läs mer om kommunen på www.krokom.se

Fritid och idrott

Barnkonventionsgruppen arbetar med
att sprida information och öka samarbetet kring barnkonventionen. 2004
utbildades ett antal barnkonventionsinformatörer med hjälp av Rädda Barnen.
Målet är att alla i Krokoms kommun ska utbildas i barnkonventionen! Krokoms kommun har blivit
utsedd till Bästa Barnkommun i länet 2002-2003 och 2004, för arbetet med att sprida barnkonventionen.
Vid kommunfullmäktige den 29 april informerade kommunens barnkonventionsgrupp om värdegrundsarbetet inom Olweus-programmet, utbildning om barnkonventionen i skolorna och hur
”barnchecken” används. Malin Dahlberg Markstedt från Barnombudsmannen berättade om de
fyra grundprinciperna i artikel 2, 3, 6 och 12 och barnombudsmannens uppdrag att ”bevaka, driva
på och företräda” barnen.
På bilden ovan syns från vänster Kajsa Eklund elevhälsan, Tomas Lönneborg ordförande Barn
och utbildningsnämnden, Mi Bringsaas kommunfullmäktiges andre vice ordförande (S), Elisabet
Sjöström kommunchef, Louise Öhnstedt ungdomskultursamordnare och Malin Dahlberg Markstedt.
Mer information om Barnkonventionen i vår kommun finns att ladda ner på www.krokom.se.
Kontaktperson: Kajsa Eklund, Elevhälsan, kajsa.eklund@krokom.se, tfn 0640-168 31

Ett sjudande föreningsliv är en självklarhet hos
oss. Föreningslivet bidrar starkt till vår livskvalitet.
Vi är mycket stolta över våra ideellt arbetande
idrottsledare. Varje år genomförs cirka 10 000
sammankomster för ungdomar mellan 7 och
25 år samt vuxna. Våra ledare och föreningar
möjliggör en utvecklande verksamhet på
anläggningarna på orter runt om i kommunen.
Omkring 50 föreningar sköter cirka 150 idrottsoch motionsanläggningar, 11 utomhusbad och
35 samlingslokaler. Inom kommunen finns fem
alpina anläggningar, ett 20-tal elljusspår och
ett 30-tal andra dagspår, 125 mil skoterleder,
fem ridanläggningar, varav tre med ridhus, en
ishall, tre idrottshallar, fyra badhus, en friidrottsanläggning, 10-talet skytteanläggningar och
en golfbana. Under 2009 kommer en fjärde
idrottshall att stå klar i Föllinge.
I kommunen arrangeras årligen idrottsarrangemang. Några exempel är S:t Olavsloppet,
Offerdalingen (vinterrally), Krokom Cup (inomhusfotboll), ridtävlingar i Ås och på Wången.

Barnomsorg och skola
Idrottsalliansen

Kongroa

Kontaktpersoner för bostäder:
Ulla Nilsson, tfn 0640-164 65
Ing-Marie Andersson, tfn 0640-164 30
Kontaktpersoner för tomter:
Tomas Nilsson, tomter, tfn 0640-164 54,
Birgitha Olsson, tomtkö, tfn 0640-164 11

Barnkonventionen i Krokom
1997 beslutade Kommunfullmäktige att
alla nämnder och styrelser skulle arbeta
med ”barncheck”.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt
att anta en handlingsplan för barnkonventionen i Krokoms kommun. Handlingsplanen har sedan omarbetats vid
flera tillfällen, senast i januari 2008.

Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård av god
kvalitet och ansvarar för alla sjukvårdsinsatser
i den enskildes hem men däremot inte läkarinsatser, som är landstingets ansvar.

Bostäder och lokaler
Krokomsbostäder erbjuder en mångfald av
attraktiva boendemiljöer. 1 300 lägenheter
och cirka 28 500 kvadratmeter lokaler, alltifrån
stadsnära till fjällnära områden i kommunen.
Bolaget förvaltar kommunens samtliga fastigheter som förskolor, skolor med flera, med
undantag för vatten- och reningsverk samt vissa
idrottsanläggningar. Kommunen har cirka
88 250 kvadratmeter lokaler.

Vård och omsorg

Barn och ungdomar är vår framtid och ska ges
goda möjligheter till delaktighet och utveckling.
Visionen för våra verksamheter är:

Krokoms framgångsrika skolor
utmanar och formar framtiden
Barn och utbildningsnämnden prioriterar de mål
som ska vara i fokus för verksamheternas arbete. Dessutom väljer varje förskola, fritidshem,
förskoleklass/skola ett antal mål som prioriteras
utifrån lokala behov och förutsättningar. Arbetet
följs årligen upp i en kvalitetsredovisning.
I våra förskolor och skolor finns profilerad
undervisning i bland annat entreprenörskap,
ute i naturen, Pro Tem (digitala klassrum) samt
hälsa och livsstil.
Alla förskolor och skolor arbetar med värdegrunden med syfte att bland annat öka medvetenheten om hur våra beteenden påverkar andra.

Kulturskola
Kulturskolans uppgift är att skapa ett intresse för
kultur hos grundskolans elever och ge dem möjlighet att utveckla sin egen kulturella identitet. Vi
vill utveckla och stimulera elevernas färdigheter
till fortsatt kulturellt utövande som också stärker
elevernas självkänsla och ger ökad social kompetens. Vi erbjuder instrumental undervisning
samt undervisning i dans, drama och sång.

Idrottsalliansen är en resurs och samverkansorgan för föreningslivet i Krokoms kommun,
som arbetar utifrån kommunens idrottspolitiska
handlingsprogram. Idrottsalliansen är också en
remissinstans i idrottsfrågor som bevakar de
ekonomiska ramarna kring bidrags- och anläggningsfrågor samt idrottens intressen i övriga
allmänpolitiska ärenden, i utbildningsprojektet
”idrott och näringsliv”, och ”idrottsledaren i
centrum”.

Kulturskolan arrangerar och deltar ofta i olika
kulturarrangemang.

Enligt Statistiska centralbyrån, har Krokoms
kommun den största andelen små barn, i åldern
1-3 år i alla kommuner utom 35 kommuner i
storstadsregionerna. Det finns både kommunal
och enskild barnomsorg i kommunen.

Kontaktperson: Tommy Hemmingsson,
rektor, tfn 0640–161 76 ,
tommy.hemmingsson@krokom.se

Kontaktpersoner:
Åsa Larsson, förskola, tfn 0640–161 66
asa.larsson@krokom.se
Peter Fahlén, skola, tfn 0640-161 64
peter.fahlen@krokom.se

Samtliga gymnasieprogram ingår i Jämtlands
Gymnasieförbund, förutom friskolegymnasiet
Dille gård Naturbruksgymnasium, med inriktning ”Islandshäst” och ”Naturturism”.

Gymnasieprogram

Läs mer om kommunen på www.krokom.se

Styrelsen består av sju valda företrädare från idrottsrörelsen. På bilden, stående från vänster: Kenneth Andersson
(valberedningen), Fredrik Dahlström (ersättare), Åsa Wiklund (vice ordförande), Tommie Jirhed (ledamot). Sittande;
Jane Mårtensson (ledamot), Håkan Nilsson (ordförande).
Saknas på bild ledamöterna; Arne Wiktorsson och ersättarna; Arne Bångåsen, Dag Nilsson, Anders Andersson ,
Alf Edfeldt och Jan Rösth.
Kontaktperson: Mårten Suorra,
Idrottssamordnare, tfn 0640-163 29,
marten.suorra@krokom.se
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GIM/ Midt Skandinavisk
Regionprosjekt
Lierne, Røyrvik, Strömsund och Krokom
kommun samarbetar sedan många år i
GIM (Grensefjell i Midt Norden). Området
omfattar de ”gamla” kommunerna Hotagen
i Krokom och Frost-viken i Strömsund samt
Lierne, och Röyrvik kommuner i Norge. I
GIM:s samarbetsgrupp ingår kommunalråden i respektive kommun.
Under åren har genomförts ett flertal
projekt inom kommunala verksamhetsområden. Kommunerna, som ligger långt från
tillväxtområdena runt de stora städerna i
Norge och Sverige har länge redovisat en
negativ befolkningsutveckling.
Region Midt Skandinavia har tillsammans
3450 invånare och har de senaste åren
minskat befolkningstalet med en procent
varje år. Det behövs 20 nya arbetsplatser
per år de kommande åren för att upprätthålla invånarantalet.
GIM-gruppen sökte och beviljades ett,
delvis EU-finansierat förprojekt. Projektledaren har under 2008 utarbetat ett
underlag till en ansökan om ett treårigt
Interregprojekt/delfinansierat EU-projekt.

Navigator visar vägen
Projektet finansieras delvis genom EU: s
sociala fond. Projektet startade 1 maj i år
och pågår fram till 30 april 2011. Navigator
har fått 4,5 miljoner kr i EU-stöd under en
treårsperiod och kommunen avsätter ca 7,6
miljoner kr under samma period. I projektet
arbetar en projektledare och fyra coacher.

Förmedlingsverksamhet
Navigator ska skapa en kompletterande
förmedlingsverksamhet, som genom
nära samarbete med näringslivet ska
underlätta arbetsmarknadsintroduktionen för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
Navigator ska också förbereda deltagarna
för arbetslivets villkor och hjälpa dem att
med kartläggnings- och coachningsinsatser samt anpassad matchning och
utbildning bli mer anställningsbara.
Navigator lägger ett särskilt fokus på de
personer som har försörjningsstöd från
socialtjänsten och de personer som deltar
i kommunens introduktionsprogram för
flyktingar, samt de som saknar fullständigt gymnasiebetyg.

En rad olika områden identifierades i
förstudien som intressanta att utveckla i ett
tätare samarbete.

Regionprojektet går nu vidare
Kommunerna i GIM har gemensamt beslutat
att söka EU- medel till ett större projekt för
att utveckla gränsområdet.
Ansökan omfattar en budget på ca 23
miljoner kr.

4

Invånarna i projektområdet får fortlöpande
information via ett Grensenytt som produceras i Lierne kommun.
Kontaktperson och projektledare:
Steinar Bach tfn. +47 74 34 34 05,
mobil: +47 99 59 86 20
e-post: steinar.bach@lierne.kommune.no

Vad kan vi göra för att ytterligare öka möjligheterna för entreprenörer i länet att gå vidare med
sina företagsdrömmar och idéer? Hur möter vi
på bästa sätt nyföretagares och entreprenörers
behov? Dessa frågor låg som grund när projektet
Arena för entreprenörskap skapades. Projektet
drivs av ALMI Företagspartner Mitt AB, i nära
samarbete med LärCentrum och samtliga kommuner i Jämtland. Samarbetspartners är också
Arbetsförmedlingen och JiLU (Jämtlands läns
institut för landsbygdsutveckling).
Genom Arena för entreprenörskap samordnas
kompetens och resurser i länet som arbetar
för ett ökat entreprenörskap på en fysisk plats
i varje kommun. Inom våra lokaler ska alla entreprenör och nyföretagare, oavsett var i länet
de bor och vilken fas de befinner sig i, lätt hitta
den stöttning, information och inspiration som
de behöver. På våra arenor kommer det att
anordnas seminarier, studiebesök, workshops,
mentorträffar och mycket annat. Det ska helt
enkelt vara lättare och roligare att gå in i den
process som slutligen leder till att vi får ytterligare ett livskraftigt företag till vår region.
Arena för entreprenörskap vänder sig till alla entreprenörer som vill starta företag men lägger extra fokus på unga entreprenörer i åldern 19-35
år. Denna målgrupp erbjuds platser i de sk
nyföretagskuvöserna på arenan där deltagaren
har möjlighet att successivt testa om affärsidén
är hållbar. På plats finns en nyföretagarcoach
som hjälper till och ger löpande vägledning i hur
man startar och driver ett företag.

Arenan i Krokom kommun finns på Nyhedenskolan på Skolvägen i Krokom, där också
LärCentrum håller till. Kuvösplatserna är fullt
utrustade kontorsplatser med allt som behövs
för att driva en verksamhet. Inom arenans lokaler finns även konferenslokaler, och tillgång
till videokonferensutrustning, mindre mötesrum
m m. Här finns även en mysig fikahörna där
besökare, deltagare, rådgivare och coach kan
träffas över en kopp kaffe.

Navigators målgrupper är:
• Ungdomar 16-24 år, med ekonomiskt
bistånd enligt Socialtjänstlagen för sin
försörjning
• Personer 25-64 år, med ekonomiskt
bistånd enligt Socialtjänstlagen för sin
försörjning
• Personer med utländsk bakgrund,
som får introduktionsersättning eller
ekonomiskt bistånd

Grensenytt

- en väg in, flera vägar ut

Arenan finns på Nyhedenskolan

Exempel på åtgärder som kan ingå i
det treåriga projektet:
- Undanröja gränshinder för näringsliv och
arbetspendling.
- Ta bort momsen för bostadsbyggande.
- Nedskrivning av studielån.
- Näringslivsutveckling
- Marknadsföring av regionen.
Beslutet om medel kommer att beviljas till
projekte kommer att tas av Interregionala
fonden i mitten på december.

Arena för entreprenörskap

Kontaktperson:
Fredrik Westberg, projektledare,
tfn 0640-168 61, fredrik.westberg@
krokom.se

Till arenorna vill vi också knyta etablerade
företagare som kan, och vill, bidra med sina
erfarenheter och kunskaper inom entreprenörskap - ett samarbete som skapar en mötesplats
och ett nätverk för de nya och de etablerade
företagen.
Alla intresserade är välkomna att hälsa på
oss på Arenan. Kom gärna in och diskutera
entreprenörskap!
Håll utkik efter våra annonser om kuvösverksamhet, öppet hus och andra aktiviteter redan
nu i början på hösten!
Kontaktperson:
Nina Plesner, tfn 063-57 11 03
mobil 070-33 60 271
e-post: krokom@arenajamtland.se
hemsida: www.arenajamtland.se

Läs mer om kommunen på www.krokom.se

”Fria Föllinge”

Föllingebygden ska bli mer attraktiv med
stöd av EU-projektet ”Stärkt attraktionskraft
i Föllinge”. Projektet som idag benämns
”Fria Föllinge” startade 1 januari 2008 och
pågår till och med 31 december 2010.

”Fria Föllinge” ska ge Föllingebygden en
tydlig profil, där hälsa, service, kultur, fritid,
ett rikt föreningsliv och gott företagsklimat
borgar för en bra livskvalitet för boende och
arbete.

”Fria Föllinge” ska sätta bygden på kartan
och öka bygdens attraktionskraft genom hälsoprofilering. Målet är att Föllingebygden ska
kunna locka fler besökare, nya innevånare,
arbetskraft och investeringar.

Vi kan nå dit genom att hitta framgångsrika former för samverkan mellan företag,
föreningsliv, offentlig verksamhet och övrig
lokalbefolkning.

Den direkta målgruppen i projektet är de
som bor i Föllingebygden, de företag och
föreningar som verkar i bygden samt de
företag och föreningar som har relationer till
aktörer i bygden. Den indirekta målgruppen
är besökande, turister, företag och aktörer
med intresse av hälso- och miljöbaserad
verksamhet och boendemiljöer med hög
livskvalitet.

En mycket viktig del i projektet är Allaktivitetshallen som nu håller på att byggas i
centrala Föllinge.
Ta gärna kontakt med oss!
Vi behöver dina idéer och du når oss på
servicekontoret i Föllinge.

Carina Thunström, företagssamordnare,
tfn.0640-169 65,
e-post carina.thunström@krokom.se
Birger Backlund, projektledare,
tfn. 0640-169 66.
e-post birger.backlund@krokom.se

Friskare Krokom
(projektet startar under förutsättning av beslut
om EU-medel.)
Sverige har hög frånvaro från arbete på grund
av sjukdom. Jämtlands län är bland de sjukaste
länen i Sverige och Krokoms kommun har ett
ohälsotal betydligt högre än riksgenomsnittet. Krokoms kommun hade under 2007 en
sjukfrånvaro på 10,5% av tillgänglig ordinarie
arbetstid för kommunens samtliga verksamheter. Sjukfrånvaron har stadigt minskat i Krokoms
kommun sedan 2003, då den var 13,5 % men
är fortfarande alltför hög. Krokoms kommun
har som mål att sänka sjukfrånvaron till 7%
år 2010.
Riksdagen har beslutat om en ny sjukförsäkring
från 1 juli 2008. Den nya sjukförsäkringen
innebär stora förändringar. En tanke med den
nya försäkringen är att öka den sjukskrivnes
möjligheter att komma tillbaka till arbete.
Utifrån dessa nya förutsättningar och Krokoms
kommuns höga sjuktal finns ett behov av att
arbeta med nya metoder. Tillsammans med
samverkanspartners vill därför Krokoms kommun genomföra ett projekt, ”Friskare Krokom”,
för att testa nya metoder och processer i verksamheten som kan bidra till en optimal återgång
i arbete för långtidssjukskrivna i kommunens
verksamhet.

Målgruppen
Projektets målgrupp är de anställda inom Krokoms kommun som har varit sjukskrivna i 6
månader eller som har beviljats tidsbegränsad
sjukersättning. Gemensamt är att alla har varit
långtidssjukskrivna. Det kommer främst att
handla om ett arbete på individnivå där den
enskilde har en viktig del i sin rehabilitering.
Projektet har för avsikt att utveckla Folksams
rehabiliteringsmodell, Föllingemodellen, till ett
rehabiliteringsprogram nära arbetsplatsen och
kommunens verksamhet.

Tre olika teman
Projektet innefattar tre olika teman – rehabiliteringsprogram, ledarstöd och metodutveckling.
Projektet kommer att följas av en följeforskare

från Mittuniversitet.

En kraftsamling

Folkhälsa

”Friskare Krokom” innebär en kraftsamling för
långtidsjukskrivna medarbetare i Krokoms kommun. Genom projektet får kommunen tillgång
till en heltäckande rehabiliteringsmodell och
expertkompetens. Kommunens långtidssjukskrivna medarbetare kommer genom projektet
att få tillgång till evidensbaserade rehabiliteringsinsatser – individuell handledning och
gruppaktiviteter - utvecklade i nära anslutning
till arbetsplatsen.

– Krokoms kommun tar krafttag mot allmän
ohälsa!

Projektet innebär ett närmare samarbete mellan de olika aktörerna i rehabiliteringskedjan
- försäkringskassan, primärvården, företagshälsovård och arbetsförmedling. Sammantaget
innebär projektet en snabbare handläggning av
ärenden, en optimal delaktighet för individen
och en större förutsättning att komma vidare
från långtidssjukskrivning till arbete.
Genom projektet kan långtidssjukskrivna erbjudas stöd och verktyg för att åstadkomma
de långsiktiga förändringar som kan vara
nödvändiga för att uppnå långsiktig hälsa och
arbetsförmåga. Modellen avses att spridas
i länet, nationellt och inom EU, vilket också
kan skapa ett mervärde för andra aktörer och
organisationer.
Kontaktperson: Agneta Sunder, samordnare/
projektledare, tfn 0640-164 73
agneta.sunder@krokom.se

I september startade ett folkhälsoprojekt
som ska pågå till i första hand slutet av
2009 och en folkhälsosamordnare är projektanställd under samma tid.
Det drogförebyggande arbetet bland barn
och ungdomar är i fokus det första året.
Målet är att skapa olika aktiviteter i förebyggande syfte för målgruppen och att slutföra
det sedan tidigare påbörjade alkohol- och
drogpolitiska programmet samt bearbeta
den folkhälsoplan som utarbetades under
2004.
Kommunens och länsstyrelsens intentioner
är att utveckla ett folkhälsoprogram som på
lång sikt ska bidra till en bra miljö för våra
kommuninnevånare att leva och bo i.
Förhoppningen är att inleda samarbete
med i första hand folkrörelsen. Projektet
finansieras av Regeringens utvecklingsmedel genom Länsstyrelsen i Jämtlands län
och Krokoms kommun.
Kontaktperson: Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare, tfn 0640-164 31, 076-106 06
94 epost: rolf.pehrsson@krokom.se
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GIM/ Midt Skandinavisk
Regionprosjekt

Arena för entreprenörskap
- en väg in, flera vägar ut

Lierne, Røyrvik, Strömsund och Krokom
kommun samarbetar sedan många år i
GIM (Grensefjell i Midt Norden). Området
omfattar de ”gamla” kommunerna Hotagen
i Krokom och Frost-viken i Strömsund samt
Lierne, och Röyrvik kommuner i Norge. I
GIM:s samarbetsgrupp ingår kommunalråden i respektive kommun.

Vad kan vi göra för att ytterligare öka möjligheterna för entreprenörer i länet att gå vidare med
sina företagsdrömmar och idéer? Hur möter vi
på bästa sätt nyföretagares och entreprenörers
behov? Dessa frågor låg som grund när projektet
Arena för entreprenörskap skapades. Projektet
drivs av ALMI Företagspartner Mitt AB, i nära
samarbete med LärCentrum och samtliga kommuner i Jämtland. Samarbetspartners är också
Arbetsförmedlingen och JiLU (Jämtlands läns
institut för landsbygdsutveckling).

Under åren har genomförts ett flertal
projekt inom kommunala verksamhetsområden. Kommunerna, som ligger långt från
tillväxtområdena runt de stora städerna i
Norge och Sverige har länge redovisat en
negativ befolkningsutveckling.
Region Midt Skandinavia har tillsammans
3450 invånare och har de senaste åren
minskat befolkningstalet med en procent
varje år. Det behövs 20 nya arbetsplatser
per år de kommande åren för att upprätthålla invånarantalet.
GIM-gruppen sökte och beviljades ett,
delvis EU-finansierat förprojekt. Projektledaren har under 2008 utarbetat ett
underlag till en ansökan om ett treårigt
Interregprojekt/delfinansierat EU-projekt.
En rad olika områden identifierades i
förstudien som intressanta att utveckla i ett
tätare samarbete.

Regionprojektet går nu vidare
Kommunerna i GIM har gemensamt beslutat
att söka EU- medel till ett större projekt för
att utveckla gränsområdet.
Ansökan omfattar en budget på ca 23
miljoner kr.

Exempel på åtgärder som kan ingå i
det treåriga projektet:
- Undanröja gränshinder för näringsliv och
arbetspendling.
- Ta bort momsen för bostadsbyggande.
- Nedskrivning av studielån.
- Näringslivsutveckling
- Marknadsföring av regionen.
Beslutet om medel kommer att beviljas till
projekte kommer att tas av Interregionala
fonden i mitten på december.

Navigator - visar vägen
Projektet finansieras delvis genom EU: s
sociala fond. Projektet startade 1 maj i år och
pågår fram till 30 april 2011. Navigator har fått
4,5 miljoner kr i EU-stöd under en treårsperiod
och kommunen avsätter ca 7,6 miljoner kr
under samma period. I projektet arbetar en
projektledare och fyra coacher.

Förmedlingsverksamhet
Navigator ska skapa en kompletterande
förmedlingsverksamhet, som genom
nära samarbete med näringslivet ska
underlätta arbetsmarknadsintroduktionen
för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Navigator ska också förbereda deltagarna
för arbetslivets villkor och hjälpa dem att
med kartläggnings- och coachningsinsatser samt anpassad matchning och
utbildning bli mer anställningsbara.
Navigator lägger ett särskilt fokus på de
personer som har försörjningsstöd från
socialtjänsten och de personer som deltar
i kommunens introduktionsprogram för
flyktingar, samt de som saknar fullständigt
gymnasiebetyg.

Navigators målgrupper är:
• Ungdomar 16-24 år, med ekonomiskt
bistånd enligt Socialtjänstlagen för sin
försörjning
• Personer 25-64 år, med ekonomiskt
bistånd enligt Socialtjänstlagen för sin
försörjning
• Personer med utländsk bakgrund, som
får introduktionsersättning eller ekonomiskt bistånd

Grensenytt
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Invånarna i projektområdet får fortlöpande
information via ett Grensenytt som produceras i Lierne kommun.
Kontaktperson och projektledare:
Steinar Bach tfn. +47 74 34 34 05,
mobil: +47 99 59 86 20
e-post: steinar.bach@lierne.kommune.no

Kontaktperson:
Fredrik Westberg, projektledare,
tfn 0640-168 61, fredrik.westberg@
krokom.se

Läs mer om kommunen på www.krokom.se

Genom Arena för entreprenörskap samordnas
kompetens och resurser i länet som arbetar
för ett ökat entreprenörskap på en fysisk plats
i varje kommun. Inom våra lokaler ska alla entreprenör och nyföretagare, oavsett var i länet
de bor och vilken fas de befinner sig i, lätt hitta
den stöttning, information och inspiration som
de behöver. På våra arenor kommer det att
anordnas seminarier, studiebesök, workshops,
mentorträffar och mycket annat. Det ska helt
enkelt vara lättare och roligare att gå in i den process som slutligen leder till att vi får ytterligare
ett livskraftigt företag till vår region.
Arena för entreprenörskap vänder sig till alla entreprenörer som vill starta företag men lägger extra fokus på unga entreprenörer i åldern 19-35
år. Denna målgrupp erbjuds platser i de sk
nyföretagskuvöserna på arenan där deltagaren
har möjlighet att successivt testa om affärsidén
är hållbar. På plats finns en nyföretagarcoach
som hjälper till och ger löpande vägledning i hur
man startar och driver ett företag.

Arenan finns på Nyhedenskolan
Arenan i Krokom kommun finns på Nyhedenskolan på Skolvägen i Krokom, där också
LärCentrum håller till. Kuvösplatserna är fullt
utrustade kontorsplatser med allt som behövs
för att driva en verksamhet. Inom arenans lokaler finns även konferenslokaler, och tillgång
till videokonferensutrustning, mindre mötesrum
m m. Här finns även en mysig fikahörna där
besökare, deltagare, rådgivare och coach kan
träffas över en kopp kaffe.
Till arenorna vill vi också knyta etablerade
företagare som kan, och vill, bidra med sina
erfarenheter och kunskaper inom entreprenörskap - ett samarbete som skapar en mötesplats
och ett nätverk för de nya och de etablerade
företagen.
Alla intresserade är välkomna att hälsa på
oss på Arenan. Kom gärna in och diskutera
entreprenörskap!
Håll utkik efter våra annonser om kuvösverksamhet, öppet hus och andra aktiviteter redan
nu i början på hösten!
Kontaktperson:
Nina Plesner, tfn 063-57 11 03
mobil 070-33 60 271
e-post: krokom@arenajamtland.se
hemsida: www.arenajamtland.se

”Fria Föllinge”

Föllingebygden ska bli mer attraktiv med
stöd av EU-projektet ”Stärkt attraktionskraft
i Föllinge”. Projektet som idag benämns
”Fria Föllinge” startade 1 januari 2008 och
pågår till och med 31 december 2010.

”Fria Föllinge” ska ge Föllingebygden en
tydlig profil, där hälsa, service, kultur, fritid,
ett rikt föreningsliv och gott företagsklimat
borgar för en bra livskvalitet för boende och
arbete.

”Fria Föllinge” ska sätta bygden på kartan
och öka bygdens attraktionskraft genom hälsoprofilering. Målet är att Föllingebygden ska
kunna locka fler besökare, nya innevånare,
arbetskraft och investeringar.

Vi kan nå dit genom att hitta framgångsrika former för samverkan mellan företag,
föreningsliv, offentlig verksamhet och övrig
lokalbefolkning.

Den direkta målgruppen i projektet är de
som bor i Föllingebygden, de företag och
föreningar som verkar i bygden samt de
företag och föreningar som har relationer till
aktörer i bygden. Den indirekta målgruppen
är besökande, turister, företag och aktörer
med intresse av hälso- och miljöbaserad
verksamhet och boendemiljöer med hög
livskvalitet.

En mycket viktig del i projektet är Allaktivitetshallen som nu håller på att byggas i
centrala Föllinge.
Ta gärna kontakt med oss!
Vi behöver dina idéer och du når oss på
servicekontoret i Föllinge.

Carina Thunström, företagssamordnare,
tfn.0640-169 65,
e-post carina.thunström@krokom.se
Birger Backlund, projektledare,
tfn. 0640-169 66.
e-post birger.backlund@krokom.se

Friskare Krokom
(projektet startar under förutsättning av beslut
om EU-medel.)
Sverige har hög frånvaro från arbete på grund
av sjukdom. Jämtlands län är bland de sjukaste
länen i Sverige och Krokoms kommun har ett
ohälsotal betydligt högre än riksgenomsnittet.
Krokoms kommun hade under 2007 en sjukfrånvaro på 10,5% av tillgänglig ordinarie arbetstid
för kommunens samtliga verksamheter. Sjukfrånvaron har stadigt minskat i Krokoms kommun
sedan 2003, då den var 13,5 % men är fortfarande
alltför hög. Krokoms kommun har som mål att
sänka sjukfrånvaron till 7% år 2010.
Riksdagen har beslutat om en ny sjukförsäkring
från 1 juli 2008. Den nya sjukförsäkringen
innebär stora förändringar. En tanke med den
nya försäkringen är att öka den sjukskrivnes
möjligheter att komma tillbaka till arbete.
Utifrån dessa nya förutsättningar och Krokoms
kommuns höga sjuktal finns ett behov av att
arbeta med nya metoder. Tillsammans med
samverkanspartners vill därför Krokoms kommun genomföra ett projekt, ”Friskare Krokom”,
för att testa nya metoder och processer i verksamheten som kan bidra till en optimal återgång
i arbete för långtidssjukskrivna i kommunens
verksamhet.

Målgruppen
Projektets målgrupp är de anställda inom Krokoms kommun som har varit sjukskrivna i 6
månader eller som har beviljats tidsbegränsad
sjukersättning. Gemensamt är att alla har varit
långtidssjukskrivna. Det kommer främst att
handla om ett arbete på individnivå där den
enskilde har en viktig del i sin rehabilitering.
Projektet har för avsikt att utveckla Folksams
rehabiliteringsmodell, Föllingemodellen, till ett
rehabiliteringsprogram nära arbetsplatsen och
kommunens verksamhet.

Tre olika teman
Projektet innefattar tre olika teman – rehabiliteringsprogram, ledarstöd och metodutveckling.
Projektet kommer att följas av en följeforskare
från Mittuniversitet.

En kraftsamling
”Friskare Krokom” innebär en kraftsamling för
långtidsjukskrivna medarbetare i Krokoms kommun. Genom projektet får kommunen tillgång
till en heltäckande rehabiliteringsmodell och
expertkompetens. Kommunens långtidssjukskrivna medarbetare kommer genom projektet
att få tillgång till evidensbaserade rehabiliteringsinsatser – individuell handledning och
gruppaktiviteter - utvecklade i nära anslutning
till arbetsplatsen.
Projektet innebär ett närmare samarbete mellan de olika aktörerna i rehabiliteringskedjan
- försäkringskassan, primärvården, företagshälsovård och arbetsförmedling. Sammantaget
innebär projektet en snabbare handläggning av
ärenden, en optimal delaktighet för individen
och en större förutsättning att komma vidare
från långtidssjukskrivning till arbete.
Genom projektet kan långtidssjukskrivna erbjudas stöd och verktyg för att åstadkomma
de långsiktiga förändringar som kan vara
nödvändiga för att uppnå långsiktig hälsa och
arbetsförmåga. Modellen avses att spridas
i länet, nationellt och inom EU, vilket också
kan skapa ett mervärde för andra aktörer och
organisationer.
Kontaktperson: Agneta Sunder, samordnare/
projektledare, tfn 0640-164 73
agneta.sunder@krokom.se

Folkhälsa
– Krokoms kommun tar krafttag mot allmän
ohälsa!
I september startade ett folkhälsoprojekt
som ska pågå till i första hand slutet av
2009 och en folkhälsosamordnare är projektanställd under samma tid.
Det drogförebyggande arbetet bland barn
och ungdomar är i fokus det första året.
Målet är att skapa olika aktiviteter i förebyggande syfte för målgruppen och att slutföra
det sedan tidigare påbörjade alkohol- och
drogpolitiska programmet samt bearbeta
den folkhälsoplan som utarbetades under
2004.
Kommunens och länsstyrelsens intentioner
är att utveckla ett folkhälsoprogram som på
lång sikt ska bidra till en bra miljö för våra
kommuninnevånare att leva och bo i.
Förhoppningen är att inleda samarbete
med i första hand folkrörelsen. Projektet
finansieras av Regeringens utvecklingsmedel genom Länsstyrelsen i Jämtlands län
och Krokoms kommun.
Kontaktperson: Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare, tfn 0640-164 31, 076-106 06
94 epost: rolf.pehrsson@krokom.se
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Bo i Krokoms kommun Inflyttarservice
I vår kommun kan du välja att bo tätortsnära, på
landsbygden eller nära Östersund. Du kan bo i
eget hus, i bostadsrätt, hyresrätt, eller på egen
gård och ha nära till utbildning och tillgång till
ett aktivt förenings- och kulturliv.

Tätortsnära landsbygd
Här finns möjligheten att bo i områden med
öppna odlingslandskap med utsikt mot Storsjön
och fjällen. Det är cykelavstånd till Östersunds,
Ås och Krokoms centrum med skolor och
barnomsorg och samhällsservice. Det är nära till
idrottshallar och ridhus. De milsvida skogarna
inbjuder till skidutflykter och vandring som kan
startas alldeles utanför den egna dörren.

Planerar du att flytta till oss, eller är nyinflyttad kan
du kontakta vår Inflyttarservice, som kan ge svar
på dina frågor, lämna allmän kommuninformation,
kommunfakta med mera och lotsar dig vidare
till någon annan om det behövs i ditt ärende.
Exempelvis när du vill ha svar på:
- Vilken barnomsorg erbjuds?
- Vilka skolor finns?
- Hur ser boendemarknaden ut?
- Vart vänder jag mig för att söka bostad?
- Hur ser arbetsmarknaden ut för medflyttande, make/maka?
- Vilka kommunikationer finns?
- Vart vänder jag mig om jag blir sjuk?
Inflyttarservice, tfn: 0640 16490
e-post: inflyttarservice@krokom.se

Nyinflyttarträff 7 oktober
Varje år bjuder vi in inflyttade till en träff, i år
den 7 oktober, för att våra nya kommuninvånare ska få ytterligare ett tillfälle att ställa frågor
om kommunens verksamheter, turism mm,
lämna synpunkter och få mer information.

Tomter

Årets bygd -Valsjöbyn
För att visa sin uppskattning av det arbete
som utförs i byarna för en gynnsam utveckling och för att stimulera till fortsatt arbete,
har Krokoms kommun instiftat ett årligt pris
på 20 000 kr.
Priset till Årets bygd 2008, Valsjöbyn
överlämnades vid kommunfullmäktige
18 juni.

Krokoms kommun kan erbjuda tomter till försäljning i ”Sånghusvallen”, Ås. Det finns också
flera andra attraktiva områden invid Storsjöns
stränder, i bl.a. Dvärsätt med privatägda tomter
som ett gott alternativ för den golfintresserade.

Mer information finns på www.krokom.se,
www.krokomsbostader.se och
www.hemnet.se

Spara el och därmed
pengar?

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare, Örjan Eriksson, som kan
ge kostnadsfri och opartisk rådgivning
rörande energifrågor.
Du når Örjan Eriksson, via kommunens
växel tfn 0640-16 100,
eller via mobil tfn 070 570 08 18
e-post: energiradgivning@krokom.se
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Vi strävar efter att äldre män och kvinnor ska
erbjudas en aktiverande och stimulerande omsorg. Hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
samordnas i de fyra kommundelarna Föllinge,
Offerdal, Nälden och Krokom.
Biståndsbedömaren fattar beslut om vilka
hjälpinsatser varje enskild individ behöver. Vi
har yrkeskunnig och professionell personal som
möter varje individ på ett vänligt och korrekt sätt
när de behöver vård och omsorg.

Kontaktpersoner:
Kenneth Österberg, chef särskilt boende/äldreboende, tfn 0640–168 03,
kenneth.osterberg@krokom.se
Lilian Bergqvist, chef hemtjänst,
tfn 0640-16511, lilian.bergqvist@krokom.se

Familjecentralen, öppna verksamheten
på Offerdalsvägen 16 B i centrala Krokom
heter Kongroa.
Alla småbarnsföräldrar är välkomna hit för
en stunds skön gemenskap med andra
barn och föräldrar. På Kongroa finns en
avspänd och tillåtande atmosfär där man
som småbarnsförälder kan dryfta sina tankar och bekymmer med en stödjande och
kunnig personal.
Krister Andersson, ordförande och Lotta
Storm, sekreterare i Valsjöbyns byalag, tog
emot utmärkelsen, pengar och diplom.
Juryns motivering: Valsjöbyn har med
gemensamma och frivilliga insatser stärkt
sammanhållningen och lyckats höja servicenivån i bygden. Optimismen har spritt
sig både bland invånare och andra med
anknytning till bygden. Byn arbetar nu
vidare med olika projekt inom kulturturism
för att öka bygdens attraktivitet och därmed
skapa fler arbetstillfällen.

Öppettider och tema:
Måndag 9-15 Lagar vi, och äter lunch
tillsammans
Onsdag 11.30-15.00, för dig med barn
under 1,5 år
Fredag 9-15, Gymnastik mellan 9-10 i Hissmoskolans gymnastiksal.
Hälsningar!
Anette, Kristina och Ewa
Ring gärnatill oss om du vill veta mer,
tfn 0640-162 54

Välkommen!
Läs mer om kommunen på www.krokom.se

Fritid och idrott

Barnkonventionsgruppen arbetar med
att sprida information och öka samarbetet kring barnkonventionen. 2004
utbildades ett antal barnkonventionsinformatörer med hjälp av Rädda Barnen.
Målet är att alla i Krokoms kommun ska utbildas i barnkonventionen! Krokoms kommun har blivit
utsedd till Bästa Barnkommun i länet 2002-2003 och 2004, för arbetet med att sprida barnkonventionen.
Vid kommunfullmäktige den 29 april informerade kommunens barnkonventionsgrupp om värdegrundsarbetet inom Olweus-programmet, utbildning om barnkonventionen i skolorna och hur
”barnchecken” används. Malin Dahlberg Markstedt från Barnombudsmannen berättade om de
fyra grundprinciperna i artikel 2, 3, 6 och 12 och barnombudsmannens uppdrag att ”bevaka, driva
på och företräda” barnen.
På bilden ovan syns från vänster Kajsa Eklund elevhälsan, Tomas Lönneborg ordförande Barn
och utbildningsnämnden, Mi Bringsaas kommunfullmäktiges andre vice ordförande (S), Elisabet
Sjöström kommunchef, Louise Öhnstedt ungdomskultursamordnare och Malin Dahlberg Markstedt.
Mer information om Barnkonventionen i vår kommun finns att ladda ner på www.krokom.se.
Kontaktperson: Kajsa Eklund, Elevhälsan, kajsa.eklund@krokom.se, tfn 0640-168 31

Ett sjudande föreningsliv är en självklarhet hos
oss. Föreningslivet bidrar starkt till vår livskvalitet.
Vi är mycket stolta över våra ideellt arbetande
idrottsledare. Varje år genomförs cirka 10 000
sammankomster för ungdomar mellan 7 och
25 år samt vuxna. Våra ledare och föreningar
möjliggör en utvecklande verksamhet på
anläggningarna på orter runt om i kommunen.
Omkring 50 föreningar sköter cirka 150 idrottsoch motionsanläggningar, 11 utomhusbad och
35 samlingslokaler. Inom kommunen finns fem
alpina anläggningar, ett 20-tal elljusspår och
ett 30-tal andra dagspår, 125 mil skoterleder,
fem ridanläggningar, varav tre med ridhus, en
ishall, tre idrottshallar, fyra badhus, en friidrottsanläggning, 10-talet skytteanläggningar och
en golfbana. Under 2009 kommer en fjärde
idrottshall att stå klar i Föllinge.
I kommunen arrangeras årligen idrottsarrangemang. Några exempel är S:t Olavsloppet,
Offerdalingen (vinterrally), Krokom Cup (inomhusfotboll), ridtävlingar i Ås och på Wången.

Barnomsorg och skola
Idrottsalliansen

Kongroa

Kontaktpersoner för bostäder:
Ulla Nilsson, tfn 0640-164 65
Ing-Marie Andersson, tfn 0640-164 30
Kontaktpersoner för tomter:
Tomas Nilsson, tomter, tfn 0640-164 54,
Birgitha Olsson, tomtkö, tfn 0640-164 11

Barnkonventionen i Krokom
1997 beslutade Kommunfullmäktige att
alla nämnder och styrelser skulle arbeta
med ”barncheck”.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt
att anta en handlingsplan för barnkonventionen i Krokoms kommun. Handlingsplanen har sedan omarbetats vid
flera tillfällen, senast i januari 2008.

Kommunen erbjuder hälso- och sjukvård av god
kvalitet och ansvarar för alla sjukvårdsinsatser
i den enskildes hem men däremot inte läkarinsatser, som är landstingets ansvar.

Bostäder och lokaler
Krokomsbostäder erbjuder en mångfald av
attraktiva boendemiljöer. 1 300 lägenheter
och cirka 28 500 kvadratmeter lokaler, alltifrån
stadsnära till fjällnära områden i kommunen.
Bolaget förvaltar kommunens samtliga fastigheter som förskolor, skolor med flera, med
undantag för vatten- och reningsverk samt vissa
idrottsanläggningar. Kommunen har cirka
88 250 kvadratmeter lokaler.

Vård och omsorg

Barn och ungdomar är vår framtid och ska ges
goda möjligheter till delaktighet och utveckling.
Visionen för våra verksamheter är:

Krokoms framgångsrika skolor
utmanar och formar framtiden
Barn och utbildningsnämnden prioriterar de mål
som ska vara i fokus för verksamheternas arbete. Dessutom väljer varje förskola, fritidshem,
förskoleklass/skola ett antal mål som prioriteras
utifrån lokala behov och förutsättningar. Arbetet
följs årligen upp i en kvalitetsredovisning.
I våra förskolor och skolor finns profilerad
undervisning i bland annat entreprenörskap,
ute i naturen, Pro Tem (digitala klassrum) samt
hälsa och livsstil.
Alla förskolor och skolor arbetar med värdegrunden med syfte att bland annat öka medvetenheten om hur våra beteenden påverkar andra.

Kulturskola
Kulturskolans uppgift är att skapa ett intresse för
kultur hos grundskolans elever och ge dem möjlighet att utveckla sin egen kulturella identitet. Vi
vill utveckla och stimulera elevernas färdigheter
till fortsatt kulturellt utövande som också stärker
elevernas självkänsla och ger ökad social kompetens. Vi erbjuder instrumental undervisning
samt undervisning i dans, drama och sång.

Idrottsalliansen är en resurs och samverkansorgan för föreningslivet i Krokoms kommun,
som arbetar utifrån kommunens idrottspolitiska
handlingsprogram. Idrottsalliansen är också en
remissinstans i idrottsfrågor som bevakar de
ekonomiska ramarna kring bidrags- och anläggningsfrågor samt idrottens intressen i övriga
allmänpolitiska ärenden, i utbildningsprojektet
”idrott och näringsliv”, och ”idrottsledaren i
centrum”.

Kulturskolan arrangerar och deltar ofta i olika
kulturarrangemang.

Enligt Statistiska centralbyrån, har Krokoms
kommun den största andelen små barn, i åldern
1-3 år i alla kommuner utom 35 kommuner i
storstadsregionerna. Det finns både kommunal
och enskild barnomsorg i kommunen.

Kontaktperson: Tommy Hemmingsson,
rektor, tfn 0640–161 76 ,
tommy.hemmingsson@krokom.se

Kontaktpersoner:
Åsa Larsson, förskola, tfn 0640–161 66
asa.larsson@krokom.se
Peter Fahlén, skola, tfn 0640-161 64
peter.fahlen@krokom.se

Samtliga gymnasieprogram ingår i Jämtlands
Gymnasieförbund, förutom friskolegymnasiet
Dille gård Naturbruksgymnasium, med inriktning ”Islandshäst” och ”Naturturism”.

Gymnasieprogram

Läs mer om kommunen på www.krokom.se

Styrelsen består av sju valda företrädare från idrottsrörelsen. På bilden, stående från vänster: Kenneth Andersson
(valberedningen), Fredrik Dahlström (ersättare), Åsa Wiklund (vice ordförande), Tommie Jirhed (ledamot). Sittande;
Jane Mårtensson (ledamot), Håkan Nilsson (ordförande).
Saknas på bild ledamöterna; Arne Wiktorsson och ersättarna; Arne Bångåsen, Dag Nilsson, Anders Andersson ,
Alf Edfeldt och Jan Rösth.
Kontaktperson: Mårten Suorra,
Idrottssamordnare, tfn 0640-163 29,
marten.suorra@krokom.se
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Du kan påverka och styra utvecklingen i
vår kommun!

Jobba i Krokom
Konsumentinformation
I Krokoms kommun kan du få konsumentinformation och -vägledning på
följande adresser:

Det finns flera möjligheter, här är
några:

Krokoms kommunkontor,
besöks- och telefontid, mån-fre 10-12,
tfn 0640-164 90,
e-post: konsument@krokom.se

Medborgarförslag
Du som är folkbokförd och bor i Krokoms
kommun kan lämna medborgarförslag till
kommunfullmäktige. Medborgarförslaget, med
endast ett ämne per förslag, ska vara skriftligt
och underskrivet av en eller flera personer (inte
förening).
När medborgarförslaget kommit in till kommunen, lämnar berörd nämnd eller verksamhet
sitt yttrande.
Den som lämnat förslaget blir inbjuden att delta
på kommunfullmäktiges sammanträde. Sammanträdeskalender finns på hemsidan.

Miljöpris 2008

Medborgarcaféer
Ortsbor och andra intresserade får möjlighet
att diskutera aktuella frågor med politiker på
medborgarcaféer. Uppgifter om datum och ort
för kommande medborgarcafé läggs ut på vår
hemsida under Aktuellt och anslås på respektive ort.

Föllinge servicekontor,
besöks- och telefontid, mån-fre
8.30-16,
tfn 0640-169 60 (obs riktnummer
0640)
servicekontoret.follinge@krokom.se

Allmänhetens frågestund

Änge servicekontor,
besöks- och telefontid, mån-fre 10-16,
tfn 0640-169 00
servicekontoret.ange@krokom.se

På kommunfullmäktiges sammanträden kan allmänheten ställa frågor. Tid, plats och ärendelistan
annonseras en vecka före sammanträdet i lokala
tidningar och på vår hemsida.

Om något händer!

Lyssna på lokalradion P4! På kommunens
hemsida www.krokom.se finns aktuell informtion om händelsen. Du kan också ringa vår
informationsbox: tfn 0640-626 01 för att få
information.

Kvalificerade ärenden/vägledning
Kontaktperson: Ingrid Krylén
ingrid.krylen@bykontoret-lit.se
Telefontid, mån-fre 9-14,
tfn 0642-448 02
konsumentinfo@zonline.jamtland.se
www.konsumetvagledning.nu/jamtland

Ha detta i beredskap

Makarna Runsten fick miljöpriset 2007.

Vem får nästa miljöpris?
I mitten av december presenterar vi årets
Miljöpristagare 2008. Nominera din kandidat
senast 15 november.
Krokoms kommuns miljöpris delas ut varje
år till enskilda personer, företag, organisationer eller andra sammanslutningar inom
kommunen.
Priset på 10 000 kronor delas ut för att
belöna och uppmuntra både ideella och
yrkesmässiga insatser som främjar exempelvis hållbar utveckling, resurshushållning
eller hög livskvalitet. I slutet av november
beslutar juryn vem/vilka som får priset
för 2008.
Förslag med motivation lämnas, sensat
15 november till
Krokoms kommun, Miljöpris 2008, 835
80 Krokom.
Kontaktperson: Nils-Erik Werner,
tfn 0640-164 06
nils-erik.werner@krokom.se
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Det här bör du ha hemma om det blir strömavbrott eller inträffar någon annan extraordinär
händelse:
• Batteriradio, reservbatterier
• Tändstickor
• Stearinljus, värmeljus
• Trangiakök med drivmedel
• Konserver, socker
• Choklad, kaffepulver, tepåsar
• Kaffefilter för vattenrening
• Kniv
• Spel
• Telefonlista till släkt, vänner och grannar

Några goda råd
• Om du saknar friskt vatten kan du använda
sjövatten, vatten från vattendrag och brunnar,
smält snö och is. Sila vattnet i kaffefilter och
koka det i 5-10 minuter utan lock. Förvara
vattnet mörkt och kallt.
• Om det blir strömavbrott kan det vara bra
att tappa upp vatten i kärl, dunkar eller i PETflaskor.
• Förbered ett ”nödrum”, gärna ett som ligger
mellan två rum och i söderläge. Dra för gardiner eller häng en filt för fönstren.
• Om du har ett tält, använd det inomhus eller
bygg en koja med hjälp av bord, stolar och
filtar. Lägg mattor på golvet. Ha ordentligt på
fötterna.
• Stearinljus och värmeljus ger viss värme.
Använd rejäla och obrännbara ljusstakar. Obs!!
Lämna aldrig ljusen obevakade!
• Kontrollera din brandvarnare och släckutrustning; brandsläckare, brandfilt eller vatten
upphällt i hinkar.

Vi behöver rekrytera duktiga och kompetenta
människor med framåtanda och nytänkande,
både till offentliga sektorn och privata företag.
Flera av våra större företag har kända varumärken och arbetar på internationella marknader, som möjliggör spännande och utmanande
arbeten. Vi har även mindre företag med intressanta verksamheter som lockar.
Kommunen behöver också anställa fler inom
barnomsorg, skola samt vård och omsorg om
äldre och handikappade.
Kontaktperson: Mia Högström, PA-konsult,
tfn 0640–163 73, mia.hogstrom@krokom.se.
Arbetsförmedlingen i Krokom
tfn 0640-217 00
arbetsformedlingen@lanz.amv.se
Länkar till ”Lediga jobb” finns på www.krokom.se
under rubriken Aktuellt och på www.ams.se

LärCentrum
LärCentrum är en plattform för vuxnas lärande
och näringslivets kompetensutveckling. LärCentrum fungerar som en länk mellan olika
utbildningssamordnare och kommunens invånare. Centret är tillgängligt för utbildning på alla
nivåer och samarbetar med Mittuniversitetet,
Utbildningshuset, NTI-skolan, Vårdknuten, Komvux, gymnasieskolor samt övriga LärCentra i länet.
Mer om LärCentrum finns på
www.larcentra.jamtland.net.

Bygganmälan
• när en ny eldstad, kakelugn, braskamin
eller panna installeras.
• vid byte av bränsleslag.
• vid byte eller ändring av skorsten, t ex
vid installation av insatsrör eller helt ny
rökkanal.
• vid byte av braskamin till kakelugn.
• vid byte från el- och oljepanna till olje- och
vedpanna
• vid byte rill tyngre eldstad som påverkar
byggnadens konstruktion.
Den som anmäls som kvalitetsansvarig
ska ha erfarenhet och kunskap om dessa
installationer och regelverken för dessa
arbeten. Innan eldstaden tas i bruk ska
installation eller ändringen besiktigas och
godkännas av sakkunnig sotarmästare.

Näringslivet i kommunen består av cirka 700 företag. Verkstadsindustri, träindustri samt
livsmedelsproduktion är de tre största branscherna. Turism-, tjänste- och serviceföretag är också
betydelsefulla näringar. Inom arbetsmarknadsområdet Östersund, Krokom, Berg och Åre finns cirka
90 000 invånare. Mittuniversitetet gör att tillgången på ung och utbildad arbetskraft är god.
Vi har många duktiga företagare i kommunen, flera har blivit uppmärksammade för sitt arbete.

Näringslivstorget
Näringslivstorget på Genvägen 1 i centrala Krokom, är en samverkans- och mötesplats för företagare, politiker och tjänstemän. Om du är företagare eller funderar på att starta en verksamhet
eller etablera dig i kommunen, kan du ta kontakt med näringslivsavdelningen som har kontor på
Näringslivstorget.
Kontaktpersoner på näringslivsavdelningen, från
vänster på bilden:
Anders Bodin, näringslivschef,
tfn 0640-161 16,
anders.bodin@krokom.se
Calle Jonsson, näringslivsrådgivare,
0640-163 92, calle.jonsson@krokom.se
Hans Öhrberg, näringslivsrådgivare,
0640-163 94, hans.ohrberg@krokom.se
e-post: naring@krokom.se

Kontaktperson: Kjell Sundström,
tfn 0640-161 54, kjell.sundstrom@krokom.se

Du måste göra en bygganmälan ...

Näringsliv

Integration
Vi erbjuder nyanlända flyktingar, med permanent
uppehållstillstånd, ett personligt mottagande. Vi
arbetar med mottagning och introduktion samt
ansvarar för samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete.
Våra flyktingar är medborgare från Irak, Afghanistan och Libanon. De flesta är uttagna av
Förenta Nationerna i olika delar av världen.
Integrationsenheten har ett väl upparbetat
samarbete med bland annat enheten för vuxnas
lärande, LärCentrum, primärvård, barnomsorg
och skola samt projekt Navigator.

Efter att intyg om godkänd besiktning inkommit till kommunen, utfärdas slutbevis.

Vårt uppdrag är att:
- ordna bostad och introduktionslön
- erbjuda ”Svenska för Invandrare” SFI
- bedriva individualiserad introduktion
- erbjuda kontakt med arbetslivet
- samordna integrationsfrågor i kommunen

Blanketter för detta finns på kommunens
hemsidan www.krokom.se under rubriken:
Miljö/Bygg och miljönämnden.

Kontaktperson: Karin Blom,
Integrationssamordnare, tfn 0640-162 43,
karin.blom@krokom.se

Näringslivsvecka

Under årets näringslivsvecka 4-7 november, möts
företagare och politiker vid luncher med miniseminarier. Den 4 november blir det seminarier och lunch i Almåsa och den 5 i Krokom
på AvaGarden. Annonser om detta kommer i
lokala medier.
Till kommande år avser vi att erbjuda några
intresserade skolor/klasser ett litet stipendium för att göra entreprenörsprojekt med
”examen” i någon form av mötesplats för företagare/skola/politiker under näringslivsveckan.
Företag som vill ha besök av poitiker är välkomna
att anmäla intresse. I det fallet kan besöket läggas den tid på året som passar bäst enligt överenskommelse mellan företaget och kommunen.
Anmäl intresse om företagsbesök till
Anders Bodin, tfn. 0640-16116,
070-6676447, anders.bodin@krokom.se

Vem eller vilket
företag/arbetsplats
vinner?
God service och vänligt bemötande gör ett
område attraktivt att besöka, bo, verka och
leva i. Gott värdskap och gott bemötande är en
framtidsfråga för vårt län.
Under oktober-november utses kommunvinnarna av de som kommuninvånare och andra
har nominerat. Vinnarna går därefter vidare till
en länsfinal i januari 2009.
Kommunens vinnare tar emot priset i samband med en middag på turistbyrån i mitten
av november.

Bygdemedel 2008
Bygdemedel finns att söka, dels med
inriktning mot allmänna insatser kopplat
till byalag och föreningar, en gång/år, dels
med inriktning mot näringsliv i samverkan,
tre ggr/år. Kommunen ser positivt på om
bygdemedlen söks för medfinansiering av
olika EU-projekt, kopplat till landsbygdsoch näringslivsutveckling.

Allmänna insatser
Ändamålet med fonden är att stödja insatser som har inriktning på bygdeutveckling
i den bygd som berörs av vattenregleringar.
Ansökan om bidrag ur fonden kan göras
senast den 31 januari varje år.
Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen i Jämtlands län,
831 86 Östersund.

Näringslivsinsatser
Ändamålet med fonden är näringslivsbefrämjande insatser i den bygd som berörs
av vattenreglering. Tillgängliga medel:
Område 1. Hotagen-Föllinge, 350 000 kr
Område 2. Rönnöfors-Offerdal-Aspås,
730 000 kr
Område 3. Näskott-Rödön-Alsen-Ås,
240 000 kr

Ansökan om bidrag ur fonden lämnas
senast 31 januari, 30 april resp 30
september varje år, till Krokoms kommun,
835 80 Krokom.
Blanketter finns att hämta på kommunens hemsida, arbete/näringsliv/blanketter men kan även beställas från näringslivsavdelningen.
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Evenemangstips!!
Halvett-Onsdagar på Biblioteket i Krokom hösten 2008!
Onsdag 8/10

Kulturskolan

Onsdag 15/10
Dansminnen
Lyssna till Joe Edler, Elisabet Sjöström, Mats
Hurtig med flera som berättar ur boken
”Dansminnen”. Se gamla scenkostymer
och lyssna till sköna danbandslåtar
Onsdag 22/10
”Musik och ord mellan himmel och jord”. Four Leaf Clover ger
en konsert med och utan ord samt med och
utan musik.
Onsdag 29/10
Håkan Toresson från
Mattmar presenterar sin nyutgivna bok ”Bär
mig över bron”
Onsdag 5/11
Kulturskolan
Novemberkåsan - Elvis för hela slanten!
Onsdag 12/11
Duo Arpeggione,
Katarina Åhlén och Fredrik Mårtensson
spelar allt från Bach till visor 		
Onsdag 19/11
Novemberljus

Kulturskolan

Onsdag 26/11

Esbjörn Ogevall

Onsdag

Kulturskolan

3/12

Onsdag 10/12
Blue Mountain Boys
Harddriving bluegrass med inslag av countryjullåtar
Onsdag 17/12
Jul á la Elvis
Bengt Erlandssons RockEstrad Quartet.
En rock´n´roll-föreställning om Elvis Presleys liv.
Ta kontakt med Mats Hurtig eller Eva Fresk,
tfn 0640-161 00, för mer information om
Halvett-programmet

Ungdomskulturrådet arrangerar:
24 oktober
En helkväll med
PETTER, Östersundsbandet Pulpa och DJ
i Krokomshallen, kl 21.00-01.00
Det är ett drogfritt arrangemang för dig från
13 år och uppåt.
Förköp 100:- på ÖP-shop/Ticnet (serviceavgift 10 kr tillkommer) och på fritidsgårdarna
i Krokoms kommun.
Kontaktperson: Louise Öhnstedt , ungdomskultursamordnare, 0640/163 27, 070/668 68
79, louise.ohnstedt@krokom.se

Dessutom!

26 oktober
Jubileumsturne´
med Sören Rydgren i Krokomshallen

Fler tips på;
krokom.se, pagang.nu och
turism.krokom.se

Låna böcker !

Kultur

Du kan förutom att besöka våra bibliotek eller
bokbusen, också gå in på Krokoms kommuns
hemsida: www.krokom.se och klicka dig fram till
biblioteket. Där kan du titta i bibliotekets katalog
för att se vilka böcker som finns där.

Krokom idag- är vår nya folder med information om kommunens verksamheter, projekt
med mera.

Krokom idag uppdateras fyra gånger per år
med aktuell information, kontaktpersoner
mm.

Huvudbiblioteket i kommunhuset, Krokom
tfn 0640-161 50, fax 161 55
Öppettider måndag 10-19.30, tisdag-torsdag
10-16.30, fredag 10-16
Biblioteksfilialer:
Föllinge, tfn 0640-169 60, fax 0645-101 78
Änge, tfn 0640-169 00, fax 300 20
Ås, tfn 063-302 47
Nälden, tfn 0640-207 23
Kluk, tfn 0640-420 06
Bokbussen, tfn 070-285 12 40

Skaffa dig en PIN-kod till ditt lånekort.
Med hjälp av PIN-koden kan du
- göra reservationer på böcker som är utlånade
- förlänga lånet på de böcker du redan har
hemma och dessutom
- kan du låna Nationalencyklopedin online i två månader, direkt till din dator. För
att kunna beställa ett fjärrlån måste du ha
ett lånekort på Krokoms kommunbibliotek.

Välkommen till våra bibliotek!

Krokom idag 2/08
Detta nummer har tema projekt på mittuppslaget.

Krokoms kommun samarbetar med organisationer och föreningar för att utveckla den
lokala kulturverksamheten, så att den främjar
både kommuninvånarens och besökarens kulturella välfärd samt kommunens och regionens
utveckling. Vi kan erbjuda barn, ungdom och
vuxna ett brett kulturutbud som har förankring
i det lokala föreningslivet, bygdens traditioner
och historia. Vi har en väl fungerande biblioteksverksamhet med huvudbibiotek i Krokom,
filialer och en bokbuss.

Företagsbesök i Krokom

Det sjuder av liv i kommunens alla hörn. Bygdespel, teater, sång och musik, hantverk och
dans m m året om.
Titta i kalendern: www.pagang.nu om du vill
veta vad som är på gång.

Möten i nya hembygdsgården
i Föllinge

Möte med företagare på turistbyrån
i Krokom

Kontakt: Mats Hurtig, kultursamordnare,
tfn 0640-162 72, mats.hurtig@krokom.se
Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare,
tfn 0640-163 27, louise.ohnstedt@krokom.se

Öppethållande
Kommunhuset, växel och reception
mån-fre 8-16
Servicekontoret/ biblioteket i Föllinge
mån 8-18, tis-fre 8-16
Servicekontoret/biblioteket i Änge
mån, tor och fre 9-12 och 13-16,
tis 12-15 och 16-19.
Turistbyrån i Krokomsviken, vid E14
mån-fre, 09-13
Biblioteket i Krokom
mån, 10.00-19.30
tis-torsdag, 10.00-16.30
fredag, 10.00-16.00

Lyssna på Radio Krokom
Kommunfullmäktige sänds via Radio Krokom
på 101,0 mHz. Nu kan du även lyssna
på Krokoms Radio via via webben.
www.radiokrokom.se

Med reservation för ändringar.
Tiderna anslås vid respektive entré.

Kulturinslag i Offerdal

En datorstyrd sax klippte bandet

			
						

Krokom idag nr 2 2008

Krokom idag - finns även tillgänglig på
www.krokom.se och kan laddas ner (pdf-fil).
Krokom idag- kommer ut 3-4 gånger per år.
Nästkommande nummer, vecka 50 och vecka 10 2009.
Krokom idag - finns även att hämta på våra servicekontor
i Föllinge och Änge, kommunhusets reception, på biblioteken, i bokbussen
och på turistbyrån i Krokomsviken.
Redaktör, Helena Wallbing Renström, tfn 0640-161 47, e-post: information@krokom.se
Krokoms kommun, Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom, tfn vx: 0640-161 00, fax 0640-161 05.
Foton: Kommunens fotoarkiv. fotograferna Jörgen Pålsson, Jerker Larsson, med flera.
Layout och produktion; Krokoms kommun, informationsenhet och vaktmästeri.

Bröderna Bäckebjörks lantbruk
besöktes

Berit Bohlin tröck på rätt knapp för att
styra saxen

Landshövding Berit Bohlin på besök i Krokoms kommun
Den 22 september gjorde vår nya landshövding Berit Bohlin en rundtur i vår kommun tillsammans med två medarbetare från länsstyrelsen. Rundturen
startade vid de nya bostadsområdena i Ås och Dvärsätt. Efter en kort information om kommunen gjorde delegationen företagsbesök i Krokom, Föllinge
och Änge. Det första företagsbesöket gjordes hos Teknikinformation och ett besök på vår turistbyrå med ett tillfälle att möta turistföretagare och Krokoms
golfklubb. I Föllinge hade ett antal lokala företagare, organisationer, projektledare mött upp och dukat fram välsmakande ostar och älgdricka i hembygdsgården. Landshövdingen fick också uppdraget att inviga en ny maskin på Föllinge Smide med en datorstyrd sax. I Ede hembygdsgård mottogs Berit Bohlin
av Offerdals spelmanslag och lokala företagare, därefter bar det av till bröderna Bäckebjörks lantbruk. Rundturen i Krokoms kommun avslutades med ett
studiebesök på Trav- och Galoppskolan på Wången som också lokala företagare inbjudits till.

Krokoms
kommun

Krokom idag - information till hushåll och företag med flera, nummer 2/2008

