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Vårt Krokom skickas ut till alla hushåll och företag i Krokoms kommun. Tidningen skickas även till hushåll  
i Östersunds kommun samt finns att läsa via tidningsställ på olika serviceställen i övriga kommuner i länet.  
Vårt Krokom kommer ut med fyra nummer per år (mars, juli, oktober och december) och distribueras via Mittme-
dias magasin.  Tidningen finns också att läsa och ladda ner via: www.krokom.se

Omslagsbild: Jennie Hermansson jobbar som undersköterska på Hällebo. Hon blev smittad av corona och 
berättar om rädslan för att smitta någon av vårdtagarna. Läs mer på sidan 11. 

I det senaste numret av Vårt Krokom pratade jag om tillväxt, hållbar-
het, utveckling och medinflytande. Föga anade jag att vi stod på ran-
den till det otänkbara, en pandemi, som inom loppet av några veckor 
skulle vända upp och ned på hela tillvaron.

På filmduken har man många gånger skildrat katastrofscenarier där 
sjukdomar härjar och mänskligheten står försvarslös men i verklighe-
ten klarar såklart vårt moderna samhälle och vår medicinska expertis 
av alla hot som lurar – eller?

Flygplatser och gränser stängdes, turis-
men gick ned till nära noll, kulturevene-
mang och idrottsarrangemang ställdes in, 
företag blödde och permitterade medan 
offentlig verksamhet skrek efter personal 
och skyddsmaterial. Förkläden och visir 
blev hårdvaluta och priserna steg med 
rasande fart. 

Plötsligt gällde inga andra prioriteringar än att upprätthålla samhälls-
viktig verksamhet, skydda riskgrupper och förhindra smittspridning. 
Allt annat blev oviktigt. Rädda liv och skydda, fortsätta utbilda våra 
barn och ungdomar samt minimera skador för samhälle och ekonomi. 
Där fanns kärnan plötsligt, den framträdde med all önskvärd tydlighet. 

Synd bara att det krävdes en pandemi för att få oss att förstå. Förstå 
vikten av det sociala livet, den sociala distanseringen gav oss insikt. 
Förstå vikten av att människor väljer vård, skola och omsorg som yrke 
och förstå vikten av att uppskatta dessa personer. 

När det nu blåser som snålast och tragedier utspelar sig överallt sliter 
vård- och omsorgspersonal i långa pass och utsätter sig för risken 
att själva bli smittade. Skol- och förskolepersonal finns tillgänglig för 
att barn- och ungdomar inte ska tappa sin utbildning, antalet elever 
till sommarskolan har tredubblats. Och olika typer av servicepersonal 
smörjer alla kuggar så att maskineriet kan fungera.

Det är stort och speglar hur vi vill att ett solidariskt 
samhälle ska fungera. Men då måste vi också 
visa den uppskattning dessa yrkesgrupper för-
tjänar, inte bara just nu utan även när det akuta 
skedet är över. 

Samtidigt driver pandemin utvecklingen av nya 
arbetssätt som kan komma glesbygden till nytta. 

Avståndsoberoende teknik används på ett helt 
annat sätt än före årsskiftet. Nya affärsmodeller 

börjar ta form och idéer om service utanför 
stadsplanerat område poppar upp. Det 
ska vi ta vara på när vi börjar se en ljus-
ning och hittar kraft att planera framåt.

Det är dock inte över ännu, så följ 
de råd, anvisningar och förbud som 
regering och myndigheter utfärdar. Vi 
måste besegra sjukdomen tillsam-
mans och då är både din och min 
insats ovärderlig.

Ta hand om er så ses vi i höst!

När det otänkbara skerNjut av sommaren
Vi står inför en sommar som inte kommer att bli riktigt som van-
ligt. Under hela våren har alla medarbetare i Krokoms kommun 
kämpat hårt för att lösa allt det som corona har fört med sig. Jag 
är så tacksam över allas insatser och jag är stolt över att vi vidtog 
åtgärder snabbt. Vi har i skrivande stund inga smittade på våra 
äldreboenden. Nu kommer äntligen semestern och jag hoppas att 
alla får njuta av både värme och vila. 

Det blir en semester på hemmaplan i år och det ser jag verkligen 
fram emot. Det finns så mycket att uppleva i vår kommun och jag 
vill gärna ha tips på okända pärlor som ännu inte finns bland alla 
våra semestertips som du hittar på hemsidan. Om du ännu inte har 
tittat in på sommarbloggen Upptäck, upplev, njut så råder jag dig 
att göra det. Här finns massor av tips på sådant du kan uppleva och 
göra runt om i Krokoms kommun i sommar. Men som sagt, vi har 
säkert inte hittat allt så tipsa oss om det som saknas.

Även om många evenemang och aktiviteter har ställts in så är det 
ändå mycket som ordnas, men ibland 
på annat sätt än det vad var tänkt. 
Det är viktigt för våra barn och unga. 
Just nu ägnar vi inom politiken en 
hel del tid åt att fundera på hur vi kan 
bidra till att allt ska kunna komma 
igång igen. I år blir det ett mellanår 
och vi har beslutat att föreningarna 
får behålla bidragen utifrån fjolårets 
verksamhetsnivå, många bidrag ba-
seras ju på mängden aktivitetstillfäl-
len som föreningarna har. Folkhälsan 
är ett viktigt område och här kommer 

vi att lägga ett ännu större fokus framöver.

I den tid vi befinner oss i just nu är det många företag som har 
det väldigt tufft. Media rapporterar om en kraftig ökning av anta-
let varsel på nationell nivå och även i vårt län är det 
många företag som har svårt att få det att gå 
ihop. I Krokoms kommun ser det lite ljusare ut, 
både när det gäller statistiken över varsel och 
arbetslöshetssiffrorna. Det finns självklart fö-
retag även i vår kommun som kämpar för sin 
överlevnad, men mitt i allt det mörka finns 
det ändå ljusglimtar. Från kommunens sida 
gör vi allt vi kan för att stötta företagen så 
att de kan komma ur den här situationen 
och gå vidare mot sina mål.

Samtalet med dig som bor här är viktigt. Vi 
behöver resonera tillsammans om hur vi vill 
ha det och hur vi ska prioritera resurser-
na. I höstas tog vi ett första steg på den 
här resan och vi kommer fortsätta efter 
semestrarna. Det gäller bland annat att 
hitta nya forum så att vi når alla målgrup-
per. Alla röster är viktiga. De synpunkter, 
tankar och idéer som blev resultatet från 
höstens möten ger en bra grund för nästa 
steg. Nu tar vi lite ledigt, ser oss om i vår 
härliga kommun och kommer tillbaka i 
höst då vi förhoppningsvis kan börja leva 
lite mer som vanligt igen. 

Till dess, ta hand om varandra och ha 
en skön sommar!

”Jag är så tacksam 
över allas insatser 
och jag är stolt över 
att vi vidtog åtgär-
der snabbt. Vi har 
i skrivande stund 
inga smittade på 
våra äldreboenden”

Karin Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Jonas Törngren 
Kommundirektör
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”Samtidigt driver 
pandemin utveck- 
lingen av nya  
arbetssätt som kan 
komma glesbygden 
till nytta.”
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Lediga jobb
I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. 
Närheten och tryggheten människor emellan skapar förut-
sättningar för mod, idéer och glädje. Krokoms vision är att 
göra plats för växtkraft – för företag, familjer och för dig 
som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär 
stora möjligheter att utvecklas. Vill du växa med oss?
På krokom.se/jobbahososs hittar du alla lediga jobb just 
nu. Där kan du läsa mer om jobben samt skicka in din 
ansökan. Välkommen!

Vi söker stödfamilj & kontaktperson
Ett givande uppdrag för dig som är intresserad av att 
stödja en person eller en familj som lever med en funk-
tionsvariation. Vi behöver även avlösare och ledsagare. 
Läs mer om de olika uppdragen på hemsidan. 
Telefon: 0640 168 28  E-post: elvira.lindvall@krokom.se
Anmäl ditt intresse via www.krokom.se/goreninsats

Vi söker gode män
Överförmyndaren behöver gode män/förvaltare för 
uppdrag till personer som har olika neuropsykiatriska 
diagnoser, psykisk störning. Överförmyndarkansliet finns i 
Östersund. Om du har frågor når du oss via e-post:  
overformyndaren@ostersund.se. Du hittar mer informa-
tion på vår hemsida om du vill bli god man. Välkommen! 

Nominera någon du tycker är guld värd
Krokoms kommun vill uppmuntra och premiera personer, 
organisationer och föreningar som gör skillnad. Välkom-
men att nominera stipendiater och pristagare. Vi behöver 
din nominering senast den 31 augusti. Du hittar all infor-
mation du behöver på vår hemsida. 
www.krokom.se/nominera

Nya rutiner för specialkost i höst
Från och med höstterminen 2020 kommer det att krävas 
läkarintyg för de barn och elever som behöver specialkost 
i förskola och skola. Utförlig information om hur man 
går tillväga kommer att skickas ut till vårdnadshavare. 
Information finns också på www.krokom.se.

Information från vatten och renhållning
Matavfallsinsamling i Krokoms kommun
Förberedelserna för matavfallsinsamling i Krokoms kom-
mun pågår för fullt. Nya föreskrifter och ny taxa ska ar-
betas fram och beslutas av kommunfullmäktige och nya 
sopbilar och soptunnor ska upphandlas. Det är möjligt att 
lämna synpunkter på föreskrifterna under perioden 1 juli 
till 24 augusti. Läs mer på hemsidan om det. Preliminärt 
kommer matavfallet börja samlas in under hösten 2021. 
Merkostnaden per hushåll för den separata matavfallsin-
samlingen beräknas till cirka 250 kronor per år.

Genomskinliga säckar på ÅVC
På återvinningscentralerna kan du lämna allt från soffor 
och farligt avfall till kylskåp och trädgårdsavfall. Allt av fall 
måste sorteras av avfallslämnaren. Vi tar inte emot osor-
terat avfall. Och du kommer väl ihåg att vi bara tar emot 
genomskinliga sopsäckar.  
Läs mer på www.krokom.se/avc

Inlämningskuren på Återbruket är öppen
Återbruket ligger i anslutning till Krokoms åter vinnings-
central. Vi följer återvinningscentralens öppettider, så 
passa på att skänka sådant som kan återvinnas, det 
skapar både arbetstillfällen och en hållbar miljö.

Spara vatten
Tänk på att hushålla med vattnet, främst om det blir en 
sommar med långvarig värme och nederbördsfattig peri-
od. Tips på hur det går att minska på vattenförbrukningen 
finns på kommunens hemsida.

SMS vid driftstörningar
Vill du få en sms-avisering vid till exempel störningar i 
den kommunala vattenleveransen? På kommunens hem-
sida kan du ange ditt mobilnummer om du vill ha aktuell 
information genom ett sms vid eventuella driftstörning-
ar. Gäller även dig som har fritidshus i kommunen.  

Krokom informerar:

Vill du jobba med oss?
– hos oss har du huvudrollen!

Du som jobbar i Krokoms kommun gör skillnad för många 
människor. Hos oss får du ett stort ansvar, men också möj-
lighet att glänsa med dina personliga styrkor. 

Att arbeta inom välfärdssektorn innebär att du gör skillnad 
på riktigt. Vi finns till för kommunens invånare och det finns 
därför alltid behov av våra tjänster. Här har du en samhälls-
viktig funktion och kan känna stolthet över det du gör.

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. När-
heten och tryggheten människor emellan skapar förutsätt-
ningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för 
växtkraft – för företagare, familjer och för dig som medarbe-
tare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter 
att utvecklas. Vill du växa med oss? 

Vi söker hela tiden efter kompetenta och engagerade 
kollegor till våra verksamheter. Undersköterskor och 
legitimerade lärare är två av de yrkesgrupper som 
vi ofta söker efter. 

Välkommen till Krokoms kommun!
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I höstas inledde Krokoms kommun medbor-
gardialoger där politiker och tjänstemän mötte 
medborgarna runt om i kommunen. Jonas Törn-
gren, kommundirektör, berättar att han och hans 
kollegor möttes av ett stort engagemang.  

– Det var mycket folk på alla möten och vi 
hade väldigt bra diskussioner. Den här kraften 
vill vi spinna vidare på och det kommer att bli 
grunden för nästa runda av medborgardialoger, 
säger Jonas Törngren. 

En av nycklarna till att skapa goda förutsätt-
ningar för att bo och leva i hela kommunen är 
att det blir fler som bor här. Inflyttningskommu-
ner blir rikare och mer attraktiva vilket leder till 
en positiv spiral med ännu fler som flyttar hit. 
Utflyttning innebär däremot att allt färre perso-
ner måste betala mer för en fungerande välfärd. 
Varje ny medborgare genererar cirka 70 000 
kronor i skatteintäkter och en växande kommun 
har potential att växa ännu mer. 

Jonas Törngren säger att den starkaste mo-
torn finns i kommunens södra delar där ett stort 
antal nya hus har tillkommit under senare år, 
men att även andra delar av kommunen såklart 
också har möjlighet att växa.

– Ett stort bekymmer är svårigheten att låna 
pengar till att bygga nytt långt ifrån centralorten. 
Men Offerdalsbygden visar att det är fullt möjligt 
att hitta lösningar, här har ju både Kaxås och 
Rönnöfors visat på stor kreativitet, säger Jonas 
Törngren. 

Det är inte bara Krokoms kommun som kämpar 
om att få fler inflyttare, i stort sett alla kommuner 
i hela Sverige har samma utmaningar. Därför 
gäller det att sticka ut och att verkligen hamna 
på kartan som en plats folk är nyfikna på och vill 
flytta till. Jonas Törngren berättar att ett arbete 
med att mejsla fram vad som är unikt med just 
vår kommun kommer att inledas i sommar.

– Det arbetet kan inte vi göra själva utan här 
behöver vi hjälp av alla som bor i kommunen. 
Alla detaljer är inte klara än, men vi kommer att 
bjuda in till digitala möten eller på annat sätt 
samla in det vi behöver. Eftersom vi har tvingats 
lägga fokus på Corona-
pandemin under våren 
så har detta arbete 
fördröjts, vi kommer i 
stället att genomföra 
det till hösten, säger 
han.  

Höstens dialogmöten 
gav en hel del informa-
tion om de sex kom-
mundelar som besök-
tes. Just att marknadsföra kommunen i större 
utsträckning än vad vi har gjort hittills var något 
som lyftes på flera av mötena. Att hela kom-
munen ska leva och inte bara de södra delarna 
var en annan vanlig synpunkt som fördes fram. 
Vikten av att vi har livskraftiga företag och att fler 
etablerar sig i kommunen var något som många 

lyfte. Kommunens viktiga roll som motor lyftes 
också som en viktig faktor.

– Jag är glad över allt material som vi fick 
in under höstens dialogmöten, nu ska vi ta det 
vidare. Något som är väldigt viktigt är att vi når 
alla målgrupper och här har vi ett jobb att göra. 
Vi behöver hitta nya arenor och andra kanaler 
för att nå till exempel ungdomarna och det finns 
många andra målgrupper som vi inte heller har 
nått tidigare, säger Jonas Törngren.

Krokoms kommun är stor till ytan och förutsätt-
ningarna för att bo, leva och verka skiljer sig åt 

mellan olika platser. En viktig 
del i arbetet med att ta fram 
ett platsvarumärke för att 
sätta Krokoms kommun på 
kartan blir därför att mejsla 
fram det som gör varje del 
unikt.

– Våra kommunmedborg-
are har varit tydliga med 
att de vill att det unika i just 
deras kommundel lyfts fram. 
Jag tror att de stora olikhe-

terna i vår kommun är en av de saker som gör 
oss unika och intressanta för inflyttare, säger 
Jonas Törngren. 

Åsa Sjödin

Guldkornen vaskas fram

Varför bor du där du bor?  
Vad är unikt med just din plats? 
Det vill Krokoms kommun veta. 

Målet är att locka fler människor 
att bosätta sig någonstans i  

kommunen. Vi vill också få fler  
besökare och mer investeringar 

till vår kommun. 

”Därför gäller det 
att sticka ut och att 
verkligen hamna på 
kartan som en plats 
folk är nyfikna på ”

Nu ly f ter  v i

Vad är det som gör varje del av vår kommun unikt? Nu står kommunen i startgroparna för att, tillsammans med alla som bor här, mejsla fram det positiva.  Foto: Susanne Kvarnlöf
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När det oväntade händer
Johan Beckman heter jag och är ny säker-
hetssamordnare här på Krokoms kommun.  
Jag har under många år arbetat med krisbe-
redskap och säkerhet och började den 18 maj 
min anställning här på Krokoms kommun.  
En av mina viktigaste arbetsuppgifter här 
på kommunen är att skapa en förmåga att 
kunna hantera händelser som sannolikt aldrig 
kommer att inträffa. Jag inser medan jag 
skriver detta att den arbetsuppgiften inte låter 
som om den var en av kommunens viktigaste. 
Jag är visserligen part i målet men jag vill jag 
hävda att det faktiskt är det. 
Det svenska krisberedskapssystemet bygger 
på närhetsprincipen vilken innebär att kriser 
ska hanteras där de inträffar och kriser inträf-
far alltid i en kommun. I praktiken innebär detta 
att kommunen måste ha en gedigen förmåga 
att kunna hantera oönskade händelser – oav-
sett vad detta kan vara. 
Det osannolika inträffar ibland. Visst har det 
funnits en beredskap för att kunna hantera 
en pandemisk influensa men det var nog inte 
många som vid de första rapporterna kring 
Covid-19 kunde förutspå de enorma konse-
kvenserna som denna har skapat runt om i 
världen. Det var inte heller många som kunde 
ana att vulkanaskan som Eyjafjallajökull spot-
tade ur sig för några år sedan skulle stoppa 
flygtrafiken och påverka vardagen för många 
människor. 
Det har länge varit min målsättning att få 
arbeta med dessa viktiga frågor på kommunal 
nivå och det känns otroligt kul att få möjlighet 
att göra det här i Krokom. 
Vi kommer att göra allt för att fortsätta arbe-
tet med att skapa en trygg och säker kommun 
men du som medborgare har också ett ansvar 
att se över din förmåga att kunna hantera situ-
ationer där den vanliga samhällsservicen inte 
har samma nivå som vi är vana vid. Hur gör du 
om elen försvinner eller om det inte kommer 
vatten ifrån kranen? Läs gärna mer om detta 
på dinsakerhet.se 
Ha nu en underbar sommar och fortsätt 
lyssna på myndigheternas rekommendationer 
kring Covid-19. Håll i och håll ut!

Johan Beckman
Säkerhetssamordnare

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Johan jobbar med att hantera händelser 
som sannolikt aldrig kommer att inträffa. 
Coronapandemin är en sådan och vi kan ju 
konstatera att det faktiskt kan hända.

                                        SE OCH GÖRA I VÅR HÄRLIGA KOMMUN

Upptäck. Upplev. Njut.

Tänk om man kunde samla alla vykort som någonsin skickats från  

Krokoms kommun i en jättestor säck. Vilken skatt det vore att läsa dessa personliga 

tidsdokument från vår vackra kommun. 

De skulle komma från Storsjön i söder till Valsjöbyn i norr. Från djupa sjöar med hem-

ligheter, via brukssamhällen och fäbodar till orörda fjäll.  

Vad tror du man har skrivit för hälsning? Vilka är avsändarna? Tänk att ta del av fiske-

historien där Hotagsströmmens stora öring spelat huvudroll, skickad från en italiensk 

fisketurist. Eller storstadsfamiljens beskrivning av den barnvänliga vandringen och 

magnifika utsikten från Önrun. Dagdrömmarens diktande kaffespill från ett pittoreskt 

sommarcafé.

Denna sommar kommer de allra flesta att tillbringa sin semester på  

hemmaplan. Din bästa semesterupplevelse kanske inte har hänt än. Och den kan 

finnas närmare än du tror. Vi behöver också ge vår besöksnäring allt stöd som går att 

Vykorten från Krokom

uppbringa. Så över hela sommaren kommer vi att sprida tre ”hemestertips” i veckan, 

med start i mitten av maj till slutet av augusti.

Vi hoppas att inspirera till allt vad vår kommun kan erbjuda i form av bad, caféer, 

äventyr, kultur eller vandring. Följ våra sociala kanaler och titta in på vår hemsida för 

vår kampanj som vi kallar för Upptäck, upplev, njut.

Från vilken plats i Krokoms kommun kommer du  

att skicka ditt vykort? Till vem och vad skriver  

du för hälsning? Vi håller avstånd och håller ut  

men firar vår bästa hemester någonsin i  

Krokoms kommun.

Sara Häggström, 

turismsamordnare
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Linus Ekqvist, vd för Krokomsbostäder, anser att 
det är självklart att bolaget ska göra sitt bästa 
för att takta kommunens tillväxtplaner.

– I vår roll som samhällsnyttigt och kommun- 
ägt bolag ska vi dra vårt strå till stacken och 
försöka matcha efterfrågan och göra det möjligt 
att bo i hela kommunen säger Linus Ekqvist.

Krokomsbostäder erbjuder boende och lokaler 
på många orter runt om i hela kommunen. Det är 
unikt och en stor fördel när hela kommunen ska 
växa. 

– Det är förstås inte samma efterfrågan över-
allt. I topp ligger de stadsnära delarna i söder där 
vi har kö till bostäder. I övriga delar har vi däre-
mot vakanser vilket är en utmaning, säger Linus.

Krokomsbostäders fokus ligger nu på nypro-
duktion för att skapa attraktiva boenden där 
behovet är som störst. Men att få fram planlagd 
mark och bygga hus tar tid. Från projektidé till 
inflyttningsklara hus kan det ta allt ifrån två till 
fem år beroende på hur planläget ser ut. Planer-
na på nybyggnationer är flera och befinner sig i 
olika faser. Närmast handlar det om etapp två i 
kvarteret Freja i centrala Ås. De första husen på 
Iduns väg stod klara för inflyttning sommaren 
2019 och rymmer 22 mindre lägenheter. 

– I etapp två försöker vi nu hitta en lämplig 
husform som medger byggnation i flera våning-
ar. Vi satsar här på lite större lägenheter med 
3–4 rum i upp till tre huskroppar. Byggstart är 
planerad till årsskiftet 2021–22 men det känns 

lite osäkert i dagsläget, det hänger till stor del 
på när hustillverkarna har möjlighet att leverera, 
berättar Linus Ekqvist.

I april tog Krokomsbostäders styrelse beslut om 
att sex radhuslägenheter ska byggas i Aspås. 
Området har fått namnet Nygården och ligger i 
en sluttning intill Byvägen. Bygget ska påbörjas 
hösten 2021 och vara klar för inflyttning under 
2022.

– Vi ser en efterfrågan på funktionella, medel-
stora lägenheter och med Nygården kan vi tillgo-
dose en del av det behovet, säger Linus Ekqvist.

Sedan några år tillbaka finns också planer på 
40–60 hyresrätter i strandnära läge i södra Ås. 
Förutom bygget av bostäder kommer även 
strandområdet rustas upp för att skapa en publik 
mötesplats vid sjön. 

Krokoms samhälle ska också utvecklas och 
Krokomsbostäder är en aktiv part i planarbetet. 
Under våren har en vattenskadad fastighet på 
Genvägen i Krokom rivits och marken har sane-
rats. I framtiden kan den komma att ge plats till  
både affärslokaler och bostäder.

– Det dröjer innan planprogrammet är klart 
så nu kommer vi att snygga till tomten så att 
den kan användas under tiden som planerna tar 
form. I sommar gör vi platsen lite mer välkom-
nande med enklare parkmiljö med gångstråk och 
parkbänkar, berättar Linus Ekqvist. 

Thory Andersson

Krokom bygger för framtiden

Krokoms kommun växer  
och utvecklas. Och förhopp- 

ningen är att många fler ska välja 
att bo och trivas i vårt område. 

Målsättningen är att öka antalet 
invånare till minst 16 000  

år 2030. Där människor vill  
bo behövs också  

bra bostäder.

”I sommar gör vi 
platsen lite mer 

välkomnande med 
enklare parkmiljö 
med gångstråk och 

parkbänkar.”

SAMH ÄLLSBYGGN AD

Linus Ekqvist tillträdde som ny vd på Krokomsbostäder den 1 april 2020. 
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Det har länge funnits planer på att kunna nyttja 
det fina läget vid Ås båthamn till boende. För 
att kunna göra det möjligt behöver området 
planläggas och samrådet för detaljplanen har 
nyligen avslutats. Intresset har varit stort, berät-
tar Elin Novén som är planarkitekt.

– Det är en engagerande plan. Tanken är att 
skapa ett område som blir ett besöksmål för 
hela Åsbygden. När det gäller boendeformerna 
blir det en blandning av radhus och flerfamiljs-
hus, säger hon.

Syftet med planen är att 
skapa ett attraktivt område 
där boende och strandnära 
friluftsliv samverkar. Cirka 
60–70 lägenheter i form av 
radhus och flerfamiljshus 
planeras. Det finns ett cirka 
hundra meter långt område 
som ligger mellan den plane-
rade bebyggelsen och sjön som ska upplåtas 
till friluftsliv med ytor som ger möjlighet till 
bollspel, lek, café med mera.

– Idag ser det inte så fint ut där och det är 
avspärrat och otillgängligt. Vi tänker oss att det 
skulle kunna finnas olika lekytor och ett café 
här. Ett område människor vill vara i helt enkelt, 
säger Elin Novén. 

När detaljplanen är klar, förhoppningsvis i 
slutet av året, ska vägar och annan infrastruktur 
byggas. Innan byggprocessen kan dras igång 
på allvar måste avloppsfrågan lösas. Tomas 
Nilsson är fastighetschef och han berättar att 

avloppsnätet i Åsområdet inte klarar ytterligare 
utbyggnad.

– Det är en stor investering som behöver gö-
ras för att vi ska kunna lägga till fler hushåll. Vi 
har inlett den processen och om jag ska gissa 
när det skulle kunna vara färdigt för inflyttning 
tror jag att vi är inne i 2023, säger han. 

Det är inte bara i båthamnen som det händer 
saker i Ås. På Högstalägden vid Rösta vägs-
käl ska en lokal byggherre tillsammans med 
Trångsvikens bygg, via projektbolaget Lägdan 

Exploatering AB, bygga 
bostadsrätter med prelimi-
när inflyttning under 2021.
Adressen är Ängsvägen och 
här kommer tio lägenheter i 
två våningar byggas. Victor 
Westvall är fastighetsut-
vecklare för Lägdan Explo-
atering och han berättar att 

ett stort fokus kommer att läggas på gemen-
samma ytor.

– Det kommer bli en innergård med förbered-
da odlingsmöjligheter och ett ljust och tilltaget 
trapphus med växthuskänsla, säger han. 

Tidplanen kan påverkas av hur omständighet-
erna kring corona utvecklar sig, men målsätt-
ningen är att det ska gå relativt snabbt. 

–  Vid en lyckad säljstart efter sommaren är 
preliminär byggstart satt till hösten 2020 vilket 
ger preliminär inflyttning 2021, säger säger 
Victor Westvall. 

Åsa Sjödin

Ultrarent för miljöns skull
När jag började med lokalvård för över tjugo år 
sedan tänkte jag att det skulle vara lätt som en 
plätt. Jag fick en bra introduktion och tyckte att 
det var ett spännande jobb, men det var inte så 
enkelt som jag hade trott.
Jag upptäckte ganska snart att det fanns en 
uppsjö med kemikalier och man skulle hålla 
reda på pH-värdet för kemikalierna för att inte 
ödelägga olika ytskikt och golv. Maskiner som 
singelsnurror och highspeed som användes 
vid golvvård skulle ha rätt skurrondeller, det 
var färger i alla möjliga kulörer som angav hur 
”vassa” de var. En del rondeller användes för 
att få en högglansig yta som blev lättstädad, 
andra rondeller användes vid uppskurning 
tillsammans med polishborttagningsmedel för 
att ”nollställa” golv. Olika tillvägagångssätt för 
olika golv.  
Inom Krokoms kommun jobbar vi för att få 
till ett mer miljövänligt städ med medel som 
är bra för både medarbetare och miljö. Vi 
började med ultrarent vatten för fem år sedan, 
då leasade vi filter som kopplades till vanligt 
inkommande vatten som gick genom ett filter 
där salter och mineraler filtrerades ur. Det blev 
ett ”hungrigt” vatten som används tillsammans 
med mikrodukar. Ett prov togs i ett produk-
tionskök i kommunen som använde ultra-
rent vatten och mikrodukar vid rengöring av 
bänkytor som skickades till ett laboratorium, 
testet var utan anmärkning!
I vårt mål att minska kemikalieanvändningen 
gick vi ett steg längre förra våren och började 
använda z-vatten i den dagliga städningen. 
Z-vatten tillverkar vi själva och vi leasar en ge-
nerator för ändamålet. Z-vatten får vi av vanligt 
kranvatten som går genom ett filter vilket gör 
vattnet ultrarent. Därefter tillsätts kaliumkarbo-
nat och en elektrolysprocess startar och då får 
vi z-vatten. Z-vattnet är ett högalkaliskt vatten 
med ett pH värde på 12,5 eller 13,5, beroende 
på hur alkaliskt vi väljer att ha z-vattnet. Z-vatt-
net är användbart på de flesta områden och 
ytor vi städar dagligen och det bästa av allt, 
det är Svanenmärkt. På många skolor tvättar 
och impregnerar vi mikromoppar med z-vatten 
i tvättmaskiner och får städklara moppar som 
rengör golven med ett fantastiskt resultat.
Jag har ett omväxlande, spännande och roligt 
arbete med underbara medarbetare som 
gör ett fantastiskt jobb. Jag hoppas att vårt 
dagliga arbete gör skillnad för alla som vistas i 
kommunens lokaler. 
I hand- och ytdesinfektionens tider önskar jag 
alla en fantastisk sommar!

Marlene Hallqvist
 Enhetschef för lokalvården

Planerna för Ås båthamn 
väcker stort intresse
Nu börjar planerna för Ås båthamn ta form. När allt är klart har området 
förvandlats till ett attraktivt bostadsområde med generösa parkytor. Här ska 
det finnas radhus och lägenheter för upp mot tvåhundra personer. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Marlene är lokalvårdsledare och hon be-
rättar om hur kemiska processer skapar 
ett hungrigt vatten som gör golven ski-
nande rena. Och vattnet är såklart bra för 
både våra medarbetare och miljön!

Planprocessen för Ås båthamn är igång och detaljplanen har varit ute för samråd. Målet är att planen är klar i slutet av året. 

”Vi tänker oss att det 
skulle kunna finnas olika 
lekytor och ett café här. 
Ett område människor 
vill vara i helt enkelt.”
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Hösten 2022 kommer fyra  
förskolor i Krokoms samhälle  
att ersättas av en ny förskola 

med tio avdelningar. Satsningen 
görs för att kunna erbjuda en 

kvalitativ och likvärdig  
utbildning för barnen.

Att erbjuda bra service i en kommun med långa 
avstånd är en utmaning. Skolor och förskolor 
är viktiga nav i byarna och det är anledningen 
till att vi har många små förskolor på många 
orter. I centralorten Krokom finns idag flera små 
enheter vilket utmanar möjligheten att erbjuda 
likvärdig utbildning och kvalitet. Det är knepigt 
att upprätthålla öppettider och möjligheterna till 
samverkan mellan enheterna försvåras. Camilla 
Backman, rektor för förskolorna i Krokom menar 
att en stor förskola underlättar verksamhetens 
behov och hon berättar lite om utvecklingen.

– Från trettiotalet och fram till 1980 byggde 
vi daghem, ett alternativ till det egna hemmet. 
Daghem, det vi i folkmun kallade ”dagis” fung-
erade som barnomsorg. Idag är förskolan en 
egen skolform och nu handlar det om utbildning 
och undervisning för barn mellan ett och fem år. 
Barnen ska bland annat utveckla förmågor och 
kunskaper inom språk, matematik, naturveten-
skap, teknik och olika estetiska uttrycksformer, 
säger Camilla Backman.

Utbildningen i förskolan ställer krav både på 
anpassade lokaler och en organisation som kan 
möta upp med kunskap och undervisning. Sedan 
några år tillbaka följer verksamheten barnens 
utveckling från förskola till årskurs 9. Lärare, 
pedagoger och elevhälsans resurser har en nära 
samverkan för att skapa bra övergångar hela 
vägen. Camilla är övertygad om att samverkan 
är en grundförutsättning för bra kvalitet. När fyra 
förskolor samlas på ett och samma ställe kan 
kompetenser och resurser nyttjas effektivare.

– Det handlar om att ha en röd tråd genom hela 
skolgången för att säkerställa att undervisningen 
blir likvärdig och har bra kvalitet, förklarar Camilla

Beslutet att bygga en ny förskola togs av barn- 
och utbildningsnämnden i september 2019 och 
planen är att den nya förskolan ska stå klar när 
höstterminen startar 2022. Att kommunen nu 
väljer att bygga en stor förskola i stället för att 
anpassa befintliga förskolor har sin förklaring.

– Det kan låta stort men det bygger på en 
långsiktig strategi. Lokalerna blir möjliga att 
anpassa till antalet barn över tid. På det sättet 
behöver vi inte styra om och flytta mellan olika 
förskolor som vi gör idag när barnantalet ökar 
eller minskar, säger Camilla Backman.

Planerna för den nya förskolan börjar nu ta 
form. Placeringen är klar, förskolan kommer att 
byggas på en naturskön tomt på Offerdalsvä-
gen i Krokom och nu ska formen på byggnaden 
väljas och beställas. Under hösten kommer en 
referensgrupp med medarbetare från berörda 
verksamheter som kök, städ och förskolepeda-
goger att bildas. I referensgruppen har barnen en 
central roll.  

– Barnen ska givetvis få vara med och tycka till 
om utformning av lokaler, material och lärmil-
jöerna utomhus. Byggprocessen kommer att 
pågå under två läsår så barnen får vara med hela 
vägen tills förskolan står klar, berättar Camilla.

Thory Andersson

Ny förskola ersätter fyra 
små i centrala Krokom

UTBILDNING OCH BARNOMSORG

”Barnen ska givetvis 
få vara med och tycka 
till om utformning av 
lokaler, material och 

lärmiljöerna utomhus”

När fyra förskolor samlas på ett och samma ställe kan kompetenser och resurser nyttjas effektivare. Planen är att den nya förskolan ska stå klar när höstterminen startar 2022. 
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Under våren har undervisningen i kommunens 
skolor utmanats av Coronapandemins framfart. 
När både elever och lärare behövt vara fullt 
friska för att komma till skolan krävs att under-
visningen kan anpassas för att kunna fungera 
och genomföras på ett smidigt sätt. Skolorna 
i Krokom var snabba att planera för ett sådant 
scenario. Redan tidigt i vår förberedde lärare 
och elever sig för att kunna köra undervisning 
via fjärr. Metoder, IT-verktyg och digitala mötes-
platser trimmades in. Thomas Hallberg, rektor i 
Föllingeområdets skolor tycker att fjärrundervis-
ning visat sig vara ett bra komplement i skolans 
arbete.

– Självklart ska vi inte bedriva fjärrundervis-
ning för sakens skull men 
som tillfällig lösning, en 
beredskap när situationen 
kräver fungerar det utmärkt, 
säger Thomas Hallberg.

Den noggranna planeringen 
och den testkörning som 
genomfördes i början av april visade sig vara väl 
investerad tid.

– Efter påsk befann vi oss i ett tufft läge 
då flera lärare behövde stanna hemma med 
förkylningssymptom och det var svårt för de 
lärare som fanns på skolan att finnas tillgängli-
ga för alla samtidigt. Då bestämde vi oss för att 
köra fjärrundervisning i skarpt läge under en hel 
vecka, berättar Thomas.

Under den aktuella veckan genomfördes 
fjärrundervisning för de cirka 45 eleverna i års-
kurs 7–9 via digitala klassrum. Eleverna befann 
sig i hemmet och lärarna plats i skolan. De 
lärare som behövde vara hemma med lindriga 
symptom kunde även de sköta sin undervisning. 

– Undervisningen genomfördes klassvis enligt 
ordinarie schema i gemensamma digitala 
mötesrum. Delar av tiden arbetade eleverna 
enskilt med sina arbetsuppgifter men läraren 
fanns alltid till hands i det digitala rummet och 
kunde stötta när det behövdes, berättar Thomas 
Hallberg. 

En viktig förutsättning för att det skulle fungera 
var att försöka upprätthålla en så normal var-
dagsstruktur som möjligt. Dagarna inleddes och 
avslutades gemensamt och på samma tider 
som vanligt. Pauser och lunchraster kombinera-
des med rörelsepass.

– Eleverna uppmuntrades att ta ordentliga 
”brainbreaks” och för att 
komma igång kunde pausen 
inkludera en uppgift som 
skulle utföras utomhus. 
På det sättet fick de både 
rörelse och syrehämtning på 
köpet, berättar Thomas.

Eleverna var positiva efter veckan med fjärrun-
dervisning. Eleverna upplevde att de fick en 
tydlig struktur på sina arbetsuppgifter och fick 
bättre studiero. Men den fysiska kontakten 
saknades. Det blev tydligt att om de själva får 
välja trivs de bäst med att få vara tillsammans i 
skolan.

– Vi har lärt oss jättemycket den här våren. 
En gemensam digital plattform underlättar 
genomgångar och uppgifter för vikarier. Och 
när elever är hemma länge från skolan blir det 
enklare att inkludera dem i undervisningen. 
En vardagslösning som vi ska behålla framåt, 
säger Thomas. 

Thory Andersson

Vaktis – ett stöd i vardagen 
Våren 1985 gick jag ut nian på Cederbergs-
skolan. Inte ens i min vildaste fantasi kunde 
jag då tro att jag senare i livet skulle arbeta 
just inom skolverksamheten, men nu är jag 
inne på mitt tolfte år! När jag tänker tillbaka på 
skolvaktmästaren så var det en person med 
en enorm nyckelknippa och som hade minimal 
kontakt med eleverna. Enda kontakten var när 
man med fjärilar i magen bad om hjälp att 
öppna låset på skåpet för man glömt nyckeln 
hemma. Förhoppningsvis har inte eleverna den 
känslan eller uppfattningen när dom umgås 
med mig.  
Som sagt så är jag inne på mitt tolfte år inom 
barn- och utbildning och förskolorna och sko-
lorna i Föllinge, Laxsjö, Rötviken och Valsjöbyn 
är mitt område. Vaktmästare och elevassistent 
är mina huvudsysslor, allt som oftast kombi-
nerar jag båda och har elever som hjälper mig 
med diverse vaktmästarsysslor. Det är viktigt 
att dessa elever får visa sina praktiska sidor 
då det i vissa perioder kan vara tufft med de 
teoretiska ämnena. 
Jag har under mina år bestämt att barnen, 
från förskola till högstadiet, ska få vara delak-
tiga i mina arbetsuppgifter. På så sätt skapar 
vi en ömsesidig respekt och bygger förtroende 
för varandra. Jag försöker att alltid ta mig tid 
att prata och svara på deras frågor. Dörren till 
vaktmästeriet står alltid öppen. Där har elever-
na skapat ett andningshål där man kan spela 
kort, prata, lyssna på musik (naturligtvis vaktis 
spellista haha) skratta och ibland gråta eller 
bara ta en kopp kaffe. Här inne avhandlas allt 
från stort till smått. Jag är stolt och glad att jag 
får vara en del av det och försöka bidra till en 
så bra skoldag som möjligt för eleverna. 
Ett projekt vi har jobbat med på Cederberg 
under året är att renovera stora entrén till 
skolan. Eleverna i klass nio har själva planerat 
och presenterat sin idé för fastighetsägaren, 
som tyckte detta var ett bra initiativ. Eleverna 
har tillsammans med mig, fritidsledare och 
stöttande pedagoger gjort ett gediget arbete 
med att bygga, måla och färdigställa vår entré. 
Som kronan på verket har en tavla köpts in 
med stöd av kultur och fritid och Cederbergs-
skolan. Temat på projektet har varit vinterfjäll 
så passande nog har tavlan samiskt motiv. 
Målet med detta projekt är att eleverna ska få 
vara delaktiga i att skapa trivsel på skolan. Det 
resulterar i att man värdesätter skolmiljön på 
ett annat sätt. Vi jobbar för att detta projekt 
kommer att vara återkommande varje år.

Jens Runnsäter
Verksamhetsvaktmästare

Bra med skola på distans
När undervisningen inte kan bedrivas på plats i skolan är fjärrundervisning 
ett fungerande alternativ. Det står klart efter både test och skarpt läge för 
kommunens högstadieskolor.

”Om eleverna själva 
får välja trivs de bäst 
med att få vara till-
sammans i skolan.”

Hedvig Åslund har distansundervisning med läraren Anders Magnusson Cederbergskolan i Föllinge 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Jens är verksamhetsvaktmästare och 
elevassistent, en kombination som ger 
mervärde. Dörren till vaktmästeriet står 
alltid öppen för eleverna. 
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Det är allt fler som går från daglig verksamhet 
inom Stöd och service i Krokom till mer ”vanliga 
jobb”. Sen 2019 har fem personer vågat och fått 
möjligheten att ta det steget. Två personer till är 
på gång. För dem förändras livet, både ekono-
miskt och i synen på sitt eget värde.

– Det gör skillnad när jag gör ett jobb som 
är viktigt och som någon vill betala för, säger 
Katrin.

Katrin Hansen kommer och tar emot i mejeriets 
arbetskläder med ett försiktigt leende på läppar-
na. Under förmiddagen har hon städat och hjälpt 
till att ta upp ostmassa och lägga i formar. Hon 
är uppvuxen i byn och chefen Tor Norrman har 
känt henne sen barnsben.

– Då var hon väldigt blyg, minns Tor.

Katrin som har epilepsi och en lättare utveck-
lingsstörning har haft olika typer av daglig verk-
samhet. Själv kallar hon det praktik. Den största 
utmaningen har varit att få ekonomin att gå ihop. 

– Förut fick jag kläder och leksaker till barnen 
av släkten. Nu kan jag köpa det för egna pengar 
och betala räkningar, säger Katrin med stolthet.

Att leva på barnbidrag och den lilla ersättning 
som man får för den dagliga verksamheten har 
varit väldigt svårt för Katrin och hennes familj. 
Totalt blev det 2 600 kronor i månaden. Det blev 
ett evigt stök med myndigheter. Med Försäk-
ringskassan som tyckte hon var för frisk för sjuk-
ersättning och med Individ- och familjeomsor-

gen som ställde tuffa krav. Nu har Katrin precis 
fått månadens lön, 7 300 kronor efter skatt för 
deltidsjobbet. På Skärvångens Bymejeri har 
ägarna Tor och Roland sen länge ett stort socialt 
engagemang. De har anställt människor som 
gått in i väggen, fått smärtor i rygg och nacke, 
en rad invandrare och före jul erbjöd de Katrin 
en lönebidragsanställning. De hade tidigare haft 
henne på praktik och märkt att hon kunde göra 
ett bra jobb.

– Hela samhället vinner 
hur mycket som helst på att 
människor försörjer sig själva, 
säger Tor med en glöd i ögonen. 

Det sociala engagemanget går 
utmärkt att kombinera med att 
göra bra ostar som folk vill köpa.

– En person som är utdömd 
av samhället av olika skäl, kan 
vara ett naturbarn på att göra 
ost. Ett riktigt geni! Vi tycker mest 
det är intressant vad människor 
kan bidra med, berättar Tor.

Agneta Östlund är chef för daglig verksamhet 
i Krokom. Hon tycker att verksamheten blivit 
bättre på att fånga upp olika individers förmågor 
och önskemål. 

– Det är viktigt att människor inte fastnar på 
en plats inom daglig verksamhet utan att de får 
en chans att testa olika saker utifrån vad de vill 
och kan bidra med, säger Agneta.

Det förändrade arbetssättet i kombination med 
engagerade arbetsgivare har gett resultat. Indi-
vider från LSS har fått jobb inom lager, kök och 
städ på olika arbetsplatser.

– Det är så viktigt för individerna! De känner 
sig väldigt stolta, berättar Agneta.

I köket i Skärvången bjuder Tor på kaffe, ost 
och en sportdryck gjort på vassle. Vi pratar om 

olikheter, vad det kan betyda för 
en arbetsplats och om hur viktigt 
bemötande är. Även om Katrin 
trivts på de ställen där hon haft 
praktik har hon ofta känt sig lite 
utanför. På mejeriet behandlas 
hon som en värdefull medarbe-
tare med viktiga arbetsuppgifter 
och som en i gänget.

– Dom pratar med mig som 
om jag vore en av dom, säger 
Katrin.

Elisabeth Wickzell

Riktig lön förändrar  
livet för Katrin

Katrin Hansen har haft daglig  
verksamhet hela sitt vuxna liv. 

När hon fick jobb på Skärvångens 
bymejeri förändrades hennes liv 

totalt.

– Nu kan jag betala mina egna  
räkningar. Jag har blivit gladare  

och piggare, berättar Katrin.

STÖD OCH OMSORG

Katrin Hansen trivs väldigt bra med sitt nya jobb på Skärvångens Bymejeri. Arbetsuppgifterna är roliga och varierande, men framför allt får hon en riktig lön.

Tor Norrman har känt Katrin Hansen se-
dan hon var liten. Nu är hon en av dem 
som jobbar på mejeriet i Skärvången. 

Fakta om daglig verksamhet
Daglig verksamhet är sysselsättning för per-
soner som har en utvecklingsstörning, autism, 
övriga neuropsykatriska funktionshinder eller 
som fått en betydande och bestående hjärnska-
da, och på grund av det inte kan yrkesarbeta.
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Att vara MAS i coronatider
Jag har varit sjuksköterska i snart 20 år och 
distriktssköterska i 13 år. Jag har verkligen 
alltid älskat mötet med patienter och anhöriga 
genom hela min karriär. De senaste sex åren 
har jag arbetat som MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) inom Krokoms kommun. Under 
mina år som MAS har jag, när tid funnits, även 
arbetat som distriktssköterska, minst sex 
veckor per år men ofta mer än så. Jag tycker att 
det är viktigt att arbeta som distriktssköterska 
ibland för att se hur verksamheterna fungerar 
och för att få en bra bild av den vård vi bedriver. 
MAS är en lagstadgad roll som alla kommuner i 
landet ska ha. I mitt arbete som MAS har jag ett 
övergripande ansvar för att våra patienter får en 
god och säker vård.
I början av mars i år fick Jämtlands län sitt 
första konstaterade fall av Covid-19 och mitt 
arbete blev helt och hållet inriktat på pandemin 
och hur vi skulle kunna skydda våra äldre och 
sköraste från smittan. Inom kommunerna bedri-
ver vi cirka 25 procent av all hälso- och sjukvård 
i landet, vi tar hand om de mest sköra och sjuka 
patienterna. 
De senaste månaderna har jag suttit i många 
möten varje dag med allt från politiker, kom-
mundirektörer, läkare, enhetschefer och centrala 
funktioner inom Region Jämtland/Härjedalen. 
Väldigt mycket av min arbetstid har jag även 
arbetat med personlig rådgivning för enskilda 
enhetschefer och medarbetare för att hantera 
allt från läkemedel för vård i livets slut till hygien- 
och provtagningsrutiner. Många nya rutiner är 
upprättade. Alla gör vi vårt yttersta för att hante-
ra Coronakrisen och skydda våra patienter. 
Alla våra medarbetare har exempelvis genom-
fört utbildning i basala hygienrutiner vilket är 
grunden till att hantera alla former av smitta.
Jag är så stolt över alla våra medarbetare inom 
vård och omsorg och jag hoppas att alla ser 
värdet av allt arbete som görs varje dag året 
runt 24/7 inom landets alla kommuner. 
Vi ska ta oss igenom denna pandemi och jag 
hoppas att alla ser värdet i att alla behövs och 
att utbildning och kunskap är viktigt. Det är vi 
tillsammans som ser till att alla som behöver 
det får den bästa vården och omsorgen. Kom 
ihåg! Håll avstånd. Stanna hemma om du är 
sjuk. Tvätta händerna. Alla kriser har ett slut. 
Ta hand om er.

Helena Hedlund
Medicinskt ansvarig

sjuksköterska (MAS)

Det är årets varmaste dag när vi besöker äld-
reboendet Hällebo i Offerdal. Personalen sitter 
ute och njuter av solen på sin lunchrast. En bil 
full med blommor rullar in. Det är en 90-åring 
som ska firas. Det mesta verkar vara sig likt 
på Hällebo. Fast ändå inte. Barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn som ska uppvakta jubilaren har 
inte fått träffa henne på flera månader och nu 
får de ses bakom plexiglas. Undersköterskan 
Jenny Henriksson visar upp sin personliga 
skyddsmask -90 när vi möts och det är hennes 
första arbetsdag efter en lång sjukskrivning för 
Covid-19. Samtidigt är det påfallande lugnt mitt 
i stormens öga.

– Det har nog varit allra tuffast för de an-
höriga, vi har ju vetat att de äldre har det bra, 
funderar Jenny.

Krokoms kommun var 
tidigt ute med att införa 
besöksrestriktioner på äld-
reboendena.

– Det var nog då jag fat-
tade att det här viruset var 
något större och allvarligare 
än vi varit med om tidigare, berättar Jenny.

Inne på Hällebo tyckte de flesta att det var bra 
att kommunen tog det säkra före det osäkra 
och stängde boendena. Det började komma 
larmrapporter från andra håll i landet om 
skyddsutrustning som tog slut. Personalen 
reagerade olika, de flesta behöll lugnet medan 
några blev rejält rädda.

– Vi har fått lufta de känslor vi har haft. Det 
har varit okej att vara orolig och okej att vara 
lugn. Det har känts viktigt, säger Jenny.

När vi besöker boendet den sista maj har ingen 
vårdtagare på något av kommunens äldrebo-

enden blivit smittad av Covid-19. Däremot blev 
Jenny själv sjuk. Den 1 maj vaknade hon och 
kände sig förkyld och ringde sin chef. Det var 
tredje vändan sedan mars som hon var hemma 
med lättare förkylningssymptom, men den här 
gången var det lite annorlunda.

– Jag kände mig snabbt bättre, men smak 
och lukt försvann och då bad jag min chef att få 
göra ett coronatest.

Det gick snabbt att få bli provtagen och resul-
tatet kom redan dagen efter. Jenny Henriksson 
var den första i personalen på Hällebo som 
testat positivt för Covid-19.

– Den största oron var för de äldre, mina skö-
ra, tänk om jag hade smittat någon! Det var en 
sådan lättnad när ingen fler blev sjuk, berättar 
Jenny.

Tiden gick och Jenny blev 
aldrig särskilt sjuk, bara trött, 
en speciell sorts trötthet som 
kom väldigt plötsligt.

– Det har varit som att nå-
gon slagit av strömmen. Jag 
har varit som ett litet barn, 

haft svårt att hålla ögonen öppna, säger hon.

Efter en månads sjukskrivning är Jenny tillbaka 
på jobbet. Där har coronapandemin blivit någon 
sorts vardag. Anhöriga har kontakt med de 
boende via läsplattor. Aktiviteterna för de äldre 
sker i smågrupper. Hygienrutinerna sitter i rygg-
märgen.

– När det här är över hoppas jag att vi förut-
om hyllningar också får högre lön. Många har 
nog förstått vilket viktigt jobb vi gör, säger Jenny 
Henriksson.

Elisabeth Wickzell

Lugnt mitt i stormens öga
Att vara undersköterska på ett äldreboende mitt i coronapandemin och 
dessutom själv bli smittad av Covid-19. Hur är det? 

– Många tror att det är kaotiskt, men jag har känt mig lugn och trygg hela 
den här våren, berättar Jenny Henriksson som är undersköterska på Hällebo.

På Hällebo har alla fast anställda medarbetare en personlig skyddsmask -90, men det är inget man använder i vardagen med 
friska patienter. Jenny Henriksson har aldrig behövt använda sin. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Helena är medicinskt ansvarig sjukskö-
terska. I mars ändrades förutsättningarna 
för hennes jobb ganska radikalt när det 
första fallet av covid-19 kom i vårt län. 

”Den största oron var 
för de äldre, mina  
sköra, tänk om jag 
hade smittat någon!”



Åparken lockar 
med glasscafé
Från biljardhall till dansbana, och nu glasscafé. Klassiska Åparken i Ytterån 
har bytt skepnad igen – till något som ska falla både stora och små i smaken.

N ÄRINGSLIV

Lyft för Änge Chark  
i ny förpackning
Tänk vad fantastiskt det är när avvecklingsoro vänds 
till framtidstro. Anrika Änge chark lyfter nu ytterliga-
re med sina nya ägare, och snart finns det både fler 
produkter och mer personal på plats.

Visst fanns det personer som öppet befarade ned-
skärningar när de gamla ägarna sålde Änge chark till 
Nyhléns Hugosons för 2,5 år sedan. Nu har vi facit 
och det blev precis tvärtom. Även om Coronatiderna 
varit kännbara så vädrar företaget morgonluft, med 
den enskilt största investeringen någonsin i färskt 
minne. Tack vare friskt kapital från ägarna och ett 
investeringsstöd från regionen så har det nu satsats 
på nytt kyllager, uppdaterad kylanläggning och en helt 
ny förpackningsmaskin. Förhoppningen är att det 
inom kort kan anställas ytterligare personal till den 
befintliga skaran på sju anställda. Inte undra på att 
platschefen Daniel Kock går omkring med ett stort 
leende på läpparna bakom kulisserna.

– Vi har haft en tioprocentig ökning, trots att folk 
ätit mindre på restaurang och att gränshandeln varit 
trögare med anledning av coronaviruset, konstaterar 
han nöjt.

Anledningen är att länsborna helt enkelt slutit upp 
bakom sina lokala varumärken, när det som mest 
behövts. Daniel märker tydligt hur ursprung och 
leverantörer värderats högre på senare tid, till gagn för 
både Änge chark och andra jämtländska företag.

Text och foto: Anders Lundin

Elisabet Tillas och Malvina Hagbjörk lockar med glass i stora lass på Glass Å parken i Ytterån. 

Daniel Kock vid den nya förpackningsmaskinen på 
Änge chark, där det snart rullar ut ännu fler produkter.

Att Krokom är en företagstät kommun är redan 
väl känt, och entreprenörsandan verkar föras 
över till nästa generation. När kommunen ar-
rangerar sommarlovsentreprenörerna för sjätte 
gången så är intresset större än någonsin. 
Inte mindre än sexton ungdomar från Krokom 
har varit på kick-off på Wången, där de tillsam-
mans med nio ungdomar från Bergs kommun 
under fyra dagar fått lära sig grunderna i hur 
man driver företag.

– Det här är jätteskoj och en superviktig sig-
nal. Intresset bland unga att driva företag ökar 

för varje år och då ska kommunen självklart göra 
allt för att stärka den växtkraften, säger närings-
livsrådgivaren Gunilla Gisslén.

Sommarlovsentreprenörerna är en chans för 
ungdomar mellan 15–20 år att förverkliga sina 
idéer. Lönen är densamma som för ett ordinarie 
feriejobb, men med ett mervärde som inte går 
att mäta i pengar då det ger kunskap och 
erfarenhet som ungdomarna har nytta av 
på många olika sätt framåt i livet. 

Sommar och glass är ett lika givet koncept som 
kalas och ballonger. Vad kan gå fel liksom, spe-
ciellt när det är smaker som tilltalar jämtarna lite 
extra?

Det är en trio lokala entreprenörer som satsar 
på ny verksamhet i smultronstället Åparken, som 
även ska få långväga besökare att stanna till i 
sommar för svalkande spis i Ytterån.

Det är Elisabet Tillas, Malvina Hagbjörk och 
Tony Zajac som länge smitt planer på att starta 
verksamhet i egen regi, och när alla tankar och 
visioner smält samman så blev det alltså ett 
glasskoncept under namnet Glass Å Parken.

– Vi har länge pratat om att öppna något i 
Åparken. Det är en fantastisk byggnad som helt 
enkelt inte ska stå igenbommad. Dessutom vill 
vi väcka nytt liv i Ytterån som kurort, tänk att 
det fanns fem hotell här en gång i tiden, säger 
Elisabet Tillas som uppenbart är intresserad av 
bygdens historia, inflyttad stockholmare som 
hon är.

Både Malvina och sambon Tony har ett förflutet 
inom restaurangbranschen, och när hon blivit 
arbetslös i samband med coronaviruset så fanns 
det inte så mycket att tveka på.

Malvina och Elisabet hade sedan tidigare gått 
en tvådagars glasskurs på Eldrimner, och nu får 
de alltså praktisera sina nyvunna kunskaper. Det 
kommer bli glass med extra fokus på tillbehör, 
såsom kakor, såser och andra smakrika dekora-
tioner, gärna med jämtländsk touch. Det kom-
mer även att finnas våfflor och annat fika, och 
dessutom varor från andra mathantverkare till 
försäljning.

– Tanken är att erbjuda en resa i Ytteråns 
historia och möjligheten att få något till livs, och 
då inte bara en vanlig glasstrut. Till det tänker vi 
erbjuda folk att spela krocket och andra aktivi-
teter, ett skönt häng helt enkelt, säger Martina 
Hagbjörk.

Text och foto:  Anders Lundin

Full fart framåt för unga företagare

Näringslivsportalen ger 
dig viktig information
Krokoms näringslivschef Anna-Carin Svedén
applåderar entreprenörsandan som drivna och krea-
tiva människor uppvisar i kommunen.
– Vi vet samtidigt att det är tuffa tider för många 
företag just nu utifrån Corona, säger hon. 
Många ställer om och försöker hitta nya intäktskällor. 
För de företag som har drabbats utifrån Corona finns 
många olika åtgärder som kan vara till hjälp. Det är 
viktigt att hålla sig uppdaterad med vad som gäller då 
det snabbt kan komma nya stöd och inriktningar. 

– Vi uppmanar också företagare att höra av sig 
till oss på näringslivskontoret om det blir extra svårt 
i samband med coronaviruset. Vi kan hjälpa till med 
att lotsa till de stöd och åtgärder som finns att tillgå, 
hälsar Anna-Carin Svedén. 

Läs mer: Information och länkar kring olika stöd kan 
hjälpa dig finns samlat på: krokom.se/naringsliv


