


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: Ebbe Kentsson och Anna Wahlberg går på Kojans fritidshem på Sånghusvallens skola. De gillar 
sitt fritids och det bästa är att här får man göra lite som man vill. 

Nu lyfter vi näsan över vattenytan och spejar framåt. Vilka utmaningar 
och möjligheter har vi i kommunen? Hur ska vi föra dialog och arbeta 
tillsammans över organisatoriska gränser? Hur samtalar vi prestige-
löst och hur kan vi fatta väl grundade beslut?

UTMANINGEN Att tillsammans se till att vår kommun fortsätter att 
vara den livfulla och expansiva kommun vi vant oss vid och som med 
säkra steg taktar mot minst 16 000 invånare år 2035. Att hantera 
investeringar i skolor, äldreboende, fritidsanläggningar, vatten- och av-
lopp mm. Att få kvaliteten i våra tjänster vara precis så bra som vi vill 
och att hitta rätt kompetens. Att skapa en miljö för kommunens olika 
företagare så att de växer, har stor lönsamhet och vill vara kvar. Att få 
fler människor att starta företag och att locka redan etablerade företag 
till vår kommun. Att förbättra vägar och allmänna kommunikationer. 
Och inte minst klara av att finansiera allt vi vill.

MÖJLIGHETEN Geografin skapar fantastiska möjligheter. Vi har stad 
och land, fjäll och sjö, flygplats i närhet och en europaväg som skär 
genom kommunen. Vi har företagare som har bäst tillväxt i Jämt-
land och vi är relativt okänsliga för konjunktursvängning-
ar på grund av det stora antalet mindre företagare. 
Vi har flest barn per invånare norr om Hammarö 
och vi har goda pendlingsmöjligheter till en 
större arbetsmarknad (Östersund, Sundsvall, 
Norge och Stockholm).  Vi är en samisk 
förvaltningskommun med fantastiska kul-
turskatter och företagande.

DIALOGEN Stad och land eller land 
och stad? Urbanisering och urban eller 
landsort och glesbygd? Perifert eller 
centralt, kranskommun eller centralort? 
Spelar det någon roll hur vi formulerar 
och uttrycker oss? 
På senaste kommunfullmäktige 
fick vi lära oss av några av våra 
kunniga invånare att ”urban” (i 
bemärkelsen urbanisering) enligt 
ordboken betyder: stadsliknande, 
världsvan. Medan motsatsen 
till ”urban” är lantlig, tölpaktig, 
bondsk eller taktlös. Smaka 
på det...  Men menar vi (eller 
för den skull regering och 
riksdag) verkligen världsvan 
när vi använder ord som ur-
banisering eller urban? Menar 
vi att den som inte bor i stad är 
taktlös och tölpaktig? Sannolikt 
inte men klart är att många tyck-
er att ”urban” är ett betydligt mer 
positivt laddat ord än ”lantlig” vilket i 
sig har betydelse för synen på landsbygd 
kontra stad. Detta i sig har betydelse för 
dragningskraft och syn på möjligheter.
Slutsatsen är att det har betydelse hur vi uttrycker 
oss. Vi måste hjälpas åt för att kommunicera på ett 
sätt där olika förutfattade meningar inte förstärks. 
Vi måste via vårt sätt att tala, skriva och agera visa 
att vi menar allvar med att alla behövs för helhet-
en. Det ena ska inte vara överordnat det andra 
oavsett om vi talar om geografi, kultur, här-
komst, åldersgrupp, yrkesroll etcetera.

Nu lyfter vi  
mot 2035 

Med blicken 
framåt
Inlandsupproret, bensinupproret, landsbygds-
upproret. Initiativen under våren är flera och 
samlar hundratusentals människor över hela 
landet. Men den underliggande frustrationen 
och budskapet från människor över hela landet 
är densamma: den nationella politiken ser inte 
till hela Sveriges förutsättningar. Krokoms 
kommun är inget undantag. Väguppror, skol-
uppror, trygghetsuppror. 

Protesterna visar att vi måste diskutera lands-
bygdspolitik och landsbygdens förutsättningar. 
De mycket kraftfulla rörelser vi ser runtomkring 
i vår kommun visar att det finns förhoppningar 
om ett nytt sätt att diskutera politik. Ett sätt 
som tar vara på hela kommunens potential. 
Krokoms kommun är en kommun som ska 
hålla ihop. Vi vill inte ställa grupper mot varan-
dra. Goda förutsättningar för att bo på lands-
bygden är därför av största vikt och förtjänar 
att diskuteras på alla nivåer. Att alla i hela 
kommunen får samma möjligheter innebär 
inte att allt behöver se likadant ut. Samma ut-
maning kan lösas på olika sätt i olika delar av 
kommunen. En 
närodlad politik, 
där beslut fattas 
nära människor, 
gör det möjligt. 
Därför bjuder vi 
efter sommaren 
in till ett flertal 
medborgardia-
loger runt om i 
bygderna.

Vi vill skapa en modern landsbygd. Krokom är 
en kommun vars framgång bygger på handel, 
turism, kreativitet och hårt arbete. En trend 
jag kan se är att entreprenörer och investerare 
vill vara i en miljö som är kombinerad med en 
aktiv fritid. Ett liv på landsbygden är framti-
den för många då det är lätt att hitta folk att 
samarbeta med och man känner sina grannar 
och folk i bygden. På landsbygden skapar man 
sin egen tillvaro och den kreativa möjligheten 
tilltalar många. Här kan man känna sig mer 
fri och oberoende. Den här miljön stimulerar 
företagande och det egna drivet!

Nu är jag och mina kollegor intresserade av att 
höra vad du ser för möjligheter och utma-
ningar i din vardag eller globalt, och hur du 
vill utveckla det. Både stora och små idéer är 
viktiga för att vi tillsammans ska kunna skapa 
ett tryggt, jämställt, frihetligt, medmänskligt 
och grönt Krokoms kommun.

Fram tills vi ses i höst så vill jag önska er alla 
en magiskt härlig sommar!
 

”Protesterna vi-
sar att vi måste 
diskutera lands-
bygdspolitik och 
landsbygdens för-
utsättningar”

Malin Bergman 
Kommunstyrelsens ordförande

Ansvarig utgivare: Jonas Törngren, kommundirektör.  
Tel:  0640-163 80 | E-post: jonas.torngren@krokom.se

Redaktör:  Åsa Sjödin, kommunikationschef 
Tel: 0640 161 47 | E-post: asa.sjodin@krokom.se 

Foto: Anneli Åsén där annat ej anges.

Tryck: Mittmedia Print

Men det räcker inte. Vi måste också dis-
kutera fram olika lösningar tillsammans. 
Utan en gemensam helhetsbild kring vad 
vi vill åstadkomma landar vi lätt i åsikts-
strider kring sakfrågor och kortsiktigt 
agerande, trots att vi kanske vill samma 
sak på sikt.

Till hösten startar vi en mer organiserad 
och ordnad dialog men alla är självklart 
välkomna med idéer och synpunkter 
redan nu.

Med detta önskar jag er alla en riktigt 
härlig sommar.

Jonas Törngren
Kommundirektör
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Lediga jobb
I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. 
Närheten och tryggheten människor emellan skapar för-
utsättningar för mod, idéer och glädje. Krokoms vision är 
att ge 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/ledigajobb hittar du alla lediga jobb just 
nu. Där kan du läsa mer om jobben samt skicka in din 
ansökan. Välkommen!

Vill du sprida ett evenemang?
Är det springtävling på gång eller kanske motionsdans? På 
vår hemsida har vi en aktivitetskalender där du kan lägga 
in ditt evenemang för att locka fler besökare. 
Du hittar kalendern på www.krokom.se/seochgora. Här 
hittar du också formuläret för att skicka in ett evenemang.  

Ristippen vid ÅVC i Krokom är öppen
Privat personer är välkomna att lämna sitt trädgårds avfall 
på ristippen i Krokom. Observera att endast trädgårds-
avfall som löv, gräsklipp, ris och kvistar får lämnas – inte 
returträ eller stubbar. Glöm inte att tömma alla säckar. 
Ristippen är öppen dygnet runt.

Nu kan du köpa tomt på ”Kvarna”
Vi har nöjet att erbjuda 18 tomter till försäljning i området 
”Kvarna” i Krokom. För att få chansen att köpa en av tom-
terna på Kvarna behöver du anmäla dig till vår tomtkö. Läs 
mer på hemsidan om hur du gör för att ställa dig i kön.

Vi söker gode män
Överförmyndaren behöver godemän/förvaltare för 
uppdrag till personer som har olika neuropsykiatriska 
diagnoser, psykisk störning. 
Vi söker dig med erfarenhet av att bemöta dessa perso-
ner. Du ska ha tid, tålamod, god kunskap om samhällets 
insatser för dessa personer, god ekonomisk planering 
samt erfarenheter av myndighetskontakter. Är du intresse-
rad hör av dig till överförmyndaren för mer information. 
Om du har frågor når du oss på telefon 0640 169 61. 

Vi söker stödfamiljer/kontaktpersoner
Ett givande uppdrag för dig som är intresserad av att stöd-
ja en person eller en familj som lever med en funktions-
nedsättning. 
För mer information och intresseanmälan, se hemsidan 
eller kontakta Monika Ottehed via telefon 0640 168 27 
eller e-post monika.ottehed@krokom.se

Elda säkert i sommar
Ha alltid släckutrustning tillgänglig. Vattenslang eller 
hinkar och strilkannor är lämpliga släckredskap. Även vid 
eldning i liten omfattning bör släckredskap finnas tillgäng-
liga. Du kan använda en spade vid lägereldning. 
Planera grillningen ordentligt. Var utomhus på en säker 
plats. Ta för vana att ha en trädgårdsslang eller en hink 
vatten med en skopa i närheten för att kunna släcka om 
något antänds utanför grillen. Läs mer på Räddningstjäns-
ten Jämtlands hemsida, www.rtjamtland.se

Sommartider i kundcenter
Vi kommer att ha ändrade öppettider i vårt Kundcenter 
under sommaren. Från måndag 15 juli till och med fredag 
16 augusti har vi öppet vardagar klockan 8.00–16.00, 
lunchstängt 12.00–12.30.

Genomskinliga sopsäckar
Allt avfall som lämnas på våra återvinningscentraler ska 
vara packat i genomskinliga sopsäckar, så att persona-
len kan se vad som finns i säckarna och förebygga att 
avfall hamnar fel. Genomskinliga säckar finns att köpa i 
bygghandeln.

Bevattningsförbud
Om de kommande månaderna blir nederbördsfattiga finns 
risk att bevattningsförbud måste utfärdas även i år. Om 
bevattningsförbud utfärdas betyder det att läget är allvar-
ligt. Det är viktigt att alla med kommunal vattenanslutning 
respekterar detta. 
Vid bevattningsförbud 
• är det inte tillåtet att vattna t ex gräsmattor, 

trädgårdar, fotbollsplaner, skogsplantor, be-
tongplattor, eller att fylla badpooler

• måste alla hjälpas åt att prio-
ritera vattenanvändningen till 
det nödvändigaste: dricksvat-
ten, matlagning, toaletter och 
tvätt

Krokom informerar:

Nu kan du nominera någon du tycker är guld värd!
Krokoms kommun vill uppmuntra och premiera personer, organisationer 
och föreningar som gör skillnad. Alla kan vara vinnare när kommunens pri-
ser delas ut under festliga former på Krokoms Guldkväll. Välkommen att 
nominera stipendiater och pristagare. Du hittar all information du behöver 
på vår hemsida, krokom.se/nominera

Boka in Krokoms Guldkväll den 4 oktober
Boka in Krokoms Guldkväll som är den 4 oktober i Föllingehallen. Då bju-
der vi på fantastisk underhållning, smarrig mat och en riktigt spännande 
prisutdelning där kommunens hjältar lyfts fram. Artister under kvällen är 
The Happy Ones, Marit Eriksson, Louise Hoffsten, Archi Jamt och Bobbo. 

Köp biljetter till Guldkvällen
Biljetterna köper du via www.krokom.se eller i kommunens kundcenter. 
Telefonnummer till kundcenter är 0640 161 00. Vi släpper biljetterna den 
15 juli! The Happy Ones

Louise Hoffsten
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Just nu råder febril aktivitet i Krokoms kommun 
för att förbereda och planera för bostadsför-
sörjningen mot målet minst 16 000 invånare år 
2030. Bostadsbehoven och förutsättningarna för 
befolkningsutveckling skiljer sig åt geografiskt 
inom kommunen. Vid olika skeden i livet är det 
förstås också olika typer av boenden som är 
aktuellt. För att skapa goda boendeförhållanden 
för äldre är det viktigt att planera för god tillgäng-
lighet och att bygga stimulerande miljöer med 
mötesplatser, samvaro och trygghet såväl inom- 
som utomhus. Vad gäller barnfamiljers bostads-
behov finns en god planeringsberedskap för att 
möta efterfrågan på småhus. För gruppen unga 
vuxna är behovet av små lägenheter i centrala 
lägen stort. 

Simon Östberg är planarkitekt och han säger 
att det är en hel del projekt på gång för att stimu-
lera bostadsbyggandet. 

– Kommunen kan skapa förutsättningar för 
att bygga nya boenden genom vårt planarbete, 
men det stora problemet är att bankerna ställer 
så höga krav att det blir svårt för människor att 
få lån. Platsen är helt avgörande, säger han.

Ett bekymmer är att Krokoms kommun har en 
större utflyttning av personer i åldrarna 45-65 år 
jämfört med andra kommuner. Simon Östberg 
säger att det är av yttersta vikt att kommunen 
ser till att möjliggöra flyttkedjor, det vill säga att 

det finns boendeformer för alla åldrar och behov. 
De mest akuta boendebehoven som behöver 
tillgodoses är: 
• Boenden i attraktiva lägen med hyres- eller 

äganderätt, för att behålla åldersgruppen 
45–65 år vilka annars hittar den önskade 
bostaden utanför kommunen. 

• Trygghetsboende med närhet till service 
och kommunika-
tioner, för att möta 
behovet av boende 
för en åldrande 
befolkning. 

• Små och stora 
hyreslägenheter för 
ensamstående så-
väl med som utan 
barn i centralt läge. 

• För grupper unga vuxna är behovet av små 
lägenheter i centrala lägen stor. 

Översiktsplanen och antagna detaljplaner sätter 
ramarna när det gäller var och hur bostäder kan 
byggas. Just nu pågår arbete med nya detaljpla-
ner och sammantaget kan det finnas möjlighet 
att bygga femhundra nya bostäder/lägenheter 
redan fram till år 2023.

– Det finns redan idag en hel del platser som 
är möjliga att bygga bostäder på men som jag 
redan har nämnt så blir vi lite styrda till kom-

munens södra delar av ekonomiska skäl. I Ås 
har vi ytterligare begränsningar i vatten- och 
avloppsanläggningen som inte klarar ytterligare 
belastning, säger Simon Östberg. 

Att bygga så mycket som femhundra nya 
bostäder är förenat med ett antal utmaningar 
och kostsamma investeringar. Det handlar om 

utbyggnad av vatten 
och avlopp, markinköp, 
byggande av försko-
lor och skolor samt 
idrottsanläggningar 
och badhus. Andra 
utmaningar är bland 
annat utvecklingen på 
bostadsmarknaden, 

konjunkturen och möjligheten för privatpersoner 
att låna kapital. Simon säger att det blir lite av ett 
moment 22 eftersom bankerna är mer villiga att 
låna ut pengar i områden där det byggs och där 
det visar sig att det finns en efterfrågan. Samti-
digt är det svårt att få låna pengar för att bygga 
på attraktiva platser om det inte har byggts eller 
sålts något som banken kan luta sig emot. 

– Jag är förhoppningsfull. Krokoms kommun 
har många attraktiva platser att bygga hus på. 
Vi kommer att nå vårt befolkningsmål, avslutar 
Simon Östberg. 

Åsa Sjödin

Nya bostäder behövs 
om målet ska nås

 Krokoms kommun vill växa.  
Målet är att vi ska vara minst 
16000 invånare år 2030. Det  
motsvarar en årlig ökning av 

hundra personer. För att klara  
det behöver vi bygga ungefär 
femtio nya bostäder per år.      

”Jag är förhoppningsfull. 
Krokoms kommun har 
många attraktiva platser 
att bygga hus på.”

NU LYF TER VI

Krokomsbostäder bygger nya bostäder. I sommar är det inflyttningsklart i de 22 lägenheterna i området Karl-Antons i Ås. 
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Vi vet att det finns en stark växtkraft på lands-
bygden och den vill vi ta vara på. Därför kommer 
vi bjuda vi in till olika typer av dialoger, idéfo-
rum och möten i höst för att delge fakta och 
möjliga lösningar men även 
för att tillsammans med er 
som bor här hitta den bästa 
vägen fram till 2035. Kom-
mundirektör Jonas Törngren 
berättar att planeringen inför 
höstens möten är i full gång.

– Vår målsättning är att ha detaljerna klara 
före semestrarna. Det är osäkert när vi kan vara 
igång med mötena, men det är högt prioriterat 
för oss, säger Jonas Törngren. 

Kommunfullmäktige har i dagarna fattat beslut 
om tillväxtstrategin som siktar mot målet minst 
16 000 invånare år 2035. Målet är att kommu-
nen som helhet ska växa men det är en mängd 
olika beslut som ska fattas och vägval som ska 
göras. Tillväxtstrategin innehåller en del fakta 
men den behöver kompletteras och fördjupas 
för kommunens olika delar. 

Dialogen och samverkan med organisationer, 
företag och enskilda måste föras redan från 
start i de olika kommundelarna. Att tillsammans 
ta fasta på styrkor, motverka svagheter, redovi-
sa fakta och alternativa möjligheter samt välja 
väg förstärker viljan och möjligheten att leva 
kvar i hela kommunen.

– Vi står inför en hel del utmaningar och för 
att vi ska klara det på bästa sätt behöver vi hitta 
vägar för samverkan mellan privata och offent-
liga aktörer. Det är här höstens dialogmöten 
kommer in i bilden, säger Jonas Törngren.

Jonas ger ett antal exempel på frågeställningar 
som kan ligga till grund för mötena. Hur kan den 
offentliga servicen kompletteras med privata 
initiativ? Vad är viktigt och hur ska vi klara av 

finansieringen och genom-
förandet med rätt kvalitet? 
Jonas berättar att det 
återstår en del arbete med 
ramarna för hur mötena ska 
läggas upp. Hur grupperna 
ska sättas samman och vem 

eller vilka som ska driva processen i de olika 
kommundelarna är inte klart än.

– Vi tar gärna emot idéer på hur arbetet kan 
genomföras. Ju fler som kan involveras desto 
bättre blir resultatet. Vår målsättning är att 
köra igång direkt efter sommaren och analysen 
och vägvalet ska vara klart till november, säger 
Jonas Törngren. 

Krokoms kommun har beviljats 372 000 kronor 
från Region Jämtland Härjedalen för att arbeta 
med lokala utvecklingsanalyser i ett antal kom-
mundelar. Kommunen kommer att lägga minst 
lika mycket, främst i form av arbetstid. Pengar-
na kan användas till att köpa olika rapporter och 
statistik (till exempel lokalekonomisk analys, 
befolkningsutveckling och företagande), arvode-
ra processledare, olika typer av kommunikativa 
insatser samt skriva och formge en slutrapport.

– Jag ser fram emot det här arbetet, det 
kommer att ge oss nödvändig och värdefull 
kunskap. Och det viktigaste av allt är att vi lyck-
as skapa ett engagemang, vi klarar inte det här 
på egen hand, avslutar Jonas Törngren.

Åsa Sjödin

Hittar du det du söker?
Äntligen är vår nya hemsida igång! Vår största 
och viktigaste ambition i det här arbetet har 
varit att det ska vara lätt för dig att hitta det 
du söker. Men samtidigt förstår vi att det kan 
kännas jättejobbigt när ingenting längre ligger 
på ”rätt” plats. Jag tänkte ta tillfället i akt att 
förklara lite hur vi har tänkt. 

På vår gamla hemsida låg all information in-
bakad under olika ingångar. Lediga jobb låg till 
exempel under näringsliv och var ganska svår 
att hitta. Vi hade en separat turismwebb sam-
tidigt som det också fanns en del turisminfor-
mation på kommunens hemsida. Vi kände att 
det var lite rörigt. På den nya hemsidan har vi 
valt att lägga viss information i en egen portal, 
näringsliv är ett sådant exempel.  

Vi vet att våra besökare vill lösa ett problem, 
kanske handlar det om att ta reda på när 
sopbilen kommer eller så kanske du undrar 
över när biblioteket har öppet? Med hjälp av en 
smart lösning för frågor och svar blir det lätt-
are att lösa problemet. Du hittar de vanligaste 
frågorna överst på startsidan och finns inte 
svaret på din fråga så får vi ett meddelande 
om det. På så sätt kan vi utveckla informatio-
nen på hemsidan med hjälp av de frågor som 
våra medborgare vill ha svar på. Frågebanken 
går att nå från alla sidor. Det ska vara jättelätt 
att hitta det man söker på vår hemsida! 

En annan nyhet med målet att förenkla för dig 
är att vi, förutom den vanliga menyn som du 
känner igen från förra hemsidan, även har så 
kallade målgruppsingångar. Om vi tar försko-
la och skola som exempel så har vi skapat 
genvägar för sådan information som vi vet att 
många letar efter genom att sortera den under 
målgrupperna småbarn, skolbarn och vuxna. 
Vår ambition är att försöka skapa flera olika 
möjligheter att hitta rätt för att det ska bli så 
enkelt som möjligt.

En väldigt viktig sak som jag vill puffa extra 
för är att du kan hjälpa oss att göra vår hemsi-
da ännu bättre. Längst ner på alla sidor finns 
det en fråga om informationen på sidan hjälpte 
dig. Om den inte gjorde det vill vi att du lägger 
en minut av din tid på att trycka på ”nej” och ge 
en kort information om vad vi kan göra bättre 
på just den sidan. Vår hemsida finns ju för din 
skull och vi vill att den ska vara så bra som det 
bara går. Tillsammans med dig som besöker 
vår hemsida kan vi förbättra det som brister!

Åsa Sjödin 
Kommunikationschef

Utrymme för dialog

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står 
inför. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla vår kommun.  
I höst drar vi igång arbetet med dialogmöten runt om i kommunen på allvar.

Teddy Rosvall är IT-samordnare på socialförvaltningen. Under våren har han varit ute på turné tillsammans med kollegor för att 
berätta om framtidens teknik för de äldres trygghet. Kommunen kommer arrangera olika typer av dialogmöten framöver.

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Åsa är kommunikationschef i Krokom och 
här berättar hon om tankarna bakom den 
nya hemsidan som naturligtvis är mobilan-
passad. Äntligen!

”Ju fler som kan in-
volveras, desto bättre 
blir resultatet.”
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Preethi Huczkowski arbetar på utvecklingsav-
delningen på Torsta för Offentlig Gastronomi. 
Hon vill visa upp den mer sanna bilden av de 
offentliga köken för att öka attraktiviteten. 

– Det behövs eftersom bilden av de offentliga 
köken inte överensstämmer med verkligheten. 
Det är en ung, driven och matkreativ personal 
som jobbar i köken i dag. Vi använder många 
gånger bättre råvaror än vad restauranger gör, 
men vi är dåliga på att lyfta det, säger Preethi 
Huczkowski. 

Hon har åkt runt på äldreboenden tillsammans 
med regionens åtta ambassadörkockar och 
lagat mat och nu har turen kommit till skolköken. 
De har gjort tvådagars besökt hos skolköksper-
sonal på en skolmatsturné för att lyfta vikten 
av skolmaten och för att sätta hela lunchen i 
ett sammanhang. Fokus har också legat på 
att få kökspersonal att våga visa vilka duktiga 
mathantverkare de är, samt att lyfta deras viktiga 
bemötande och värdskap. 

– Vi ser också ett behov av att lyfta hela 
attraktiviteten och yrkesstoltheten i de offentliga 
köken, att de ska få den uppskattning de förtjä-
nar och hur man kan använda dem i ett lärande 
syfte kring maten. 

Både Änge och Nyhedens skola har varit en del 
i projektet kring pedagogiska luncher där Preethi 
Huczkowski eftersträvar att lunchen inte är rast. 

– Vi ser gärna att det är lektion, sedan lunch, 
lektion igen och sedan rast. Genom detta mot-
verkar man mobbning, barn får i sig mer energi 

och de presterar mer. Det ger en miljö där fler 
börjar äta, berättar hon. 

När skolmatsturnén kom till Ås skola var deras 
kökschef och ambassadörkock Marcus Hem-
mingsson med om en annorlunda dag.  

– Vi hade gjort en egen meny och kycklingen 
skar vi ute i matsalen och berättade samtidigt 
om råvarorna, säger han. 

Han tycker att projektet är utvecklande och 
viktigt för yrkesstoltheten. 

– Ju mer man gör från grunden ju stoltare 
blir man, förut var det mycket kartongsprättning 
men så är det inte nu. Det är ju dessutom billiga-
re att göra det från grunden. Vi bakar till exempel 
vårt eget bröd och många vet nog inte att allt 
kött vi har är svenskt kött. 

I och med klimattänket blir det mer grönsaker 
och det är viktigt att eleverna får testa olika sor-
ter och bredda smakregistret. 

– Om de bara får tomat och gurka lär de inte 
sig, säger Marcus Hemmingsson. 

Skolmatsturnén var en succé och det var ett 
test för att se hur det landade.  

– Tanken är att det ska fortsätta, vi kan inte 
vara på alla skolor men jag tänker mig att nästa 
gång kan alla skolor i kommunen får samma 
meny, säger Preethi Huczkowski. 

Susanne Kvarnlöf

Matglädje i skolan

Matinspiratören 
Preethi Huczkowski arbetar  
för att öka yrkesstoltheten,  

kvaliteten och matglädjen i de 
offentliga köken. Hon och kocken 

Marcus Hemmingsson har  
nyligen varit på en skolmats- 

turné där Ås skola var  
först ut att delta  

i kommunen. 

”Genom detta  
motverkar man 

mobbning, barn får  
i sig mer energi och  

de presterar mer.”

SAMH ÄLLSBYGGN AD

Matinspiratören Preethi Huczkowski och Ås skolas kökschef Marcus Hemmingsson är överens om att skolmatsturnén blev en succé.
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Nya bostadsområden planeras nu på flera håll i 
kommunen. Först ut är Ås som med sin möjlig-
het till ett liv på landet med bra service på orten 
och med bara en mil in till Östersund har blivit 
en oerhört attraktiv bostadsort. Här planerar 
Krokomsbostäder 40 lägenheter i ett strandnära 
läge i Sjövillan nedanför Byskogen och 60 nya 
lägenheter i en andra etapp i kvarteret Freja i 
centrala Ås. För att möta upp behovet av bostä-
der när detaljplaneprocessen för Freja drog ut 
på tiden köpte Krokomsbostäder detaljplanerad 
mark i området Karl-Antons intill Freja. Tack 
vare att det gick att göra upphandling med ra-
mavtal från SKL Kommentus kunde byggandet 
komma igång rekordnabbt och kring midsom-
mar, bara 16 månader efter beslutet, är 22 ettor, 
tvåor och treor inflyttningsklara.

– Det här är välplanerade och fullt utrustade 
lägenheter med diskmaskin, tvättmöjligheter 
och fiberanslutning och de blir ett värdefullt 
tillskott till Åsbygden, säger Kenneth Karlsson.

Precis som när Krokoms kommun har sålt 
villatomter i Ås har det varit stor efterfrågan 
på bostäderna. Här har bolaget kunnat hyra ut 

lägenheter till alltifrån unga människor som nu 
får sin första egna bostad via barnfamiljer och 
medelålders personer till äldre som har sålt vil-
lan för att flytta till en mindre och mer lättskött 
bostad. Vid samtliga nya byggprojekt kommer 
Krokomsbostäders hållbarhetsarbete att lysa 
igenom. Bolaget minskat sin energianvändning 
med 18 procent jämfört med basåret 2009, men 
det är bara en början.

– Det handlar både om miljömässig, ekono-
misk och social hållbarhet. Men det handlar ju 
inte bara om att produktionen ska vara klimat-
vänlig utan hur vi sedan förvaltar husen. Därför 
berör klimatarbetet inte bara nyproduktionen.

En viktig del av det hållbara miljöarbetet är att 
få rationell avfallshantering med möjlighet till 
källsortering. En satsning Krokomsbostäder har 
gjort är att anlägga underjordiska avfallsbehål-
lare med möjlighet att källsortera i ett centralt 
bostadsområde i Krokom.

– Den här lösningen har fått ett väldigt bra 
gensvar från våra hyresgäster, berättar Kenneth 
Karlsson.

Utan karta står allt stilla
Kartfunktionen är med i hela samhällsbygg-
nadsprocessen, kanske lite i skymundan, men 
utan karta står kommunen stilla skulle jag vilja 
påstå. Jag ska försöka förklara hur jag tänker. 
Kartan används som underlag i en mängd 
beslut, exempelvis bygglov, skolskjuts och 
snöröjning. Hur skulle det se ut om kommunen 
inte kunde ta beslut i dessa frågor? 

Kartan är också ett underlag för kommunens 
planering. Utan karta kan planarkitekterna 
inte ta fram nya detaljplaner. Utan detaljplaner 
skapas inga nya bostads- eller handelsområ-
den. Hur ska kommunen kunna utvecklas då?  
Förstår ni hur jag tänker?

Vi servar andra – tar fram kartor som visar 
var olika saker finns eller kan användas som 
underlag för planering eller beslut. Gatunamn 
och adresser tänkte jag att jag skulle prata lite 
om också. Jag är nämligen med och tar fram 
förslag på nya gatunamn. Själva beslutet tas 
sedan i samhällsbyggnadsnämnden. Det är 
inte bara att ta ett namn vilket som helst, som 
många kanske tror. Vi ska förhålla oss till god 
ortnamnssed och man vill gärna ha en historia 
kring namnet, så man brukar få forska lite. 
Jag ser också till att alla som bygger nytt får 
en adress och ändrar befintliga adresser om 
det behövs.  

Adresser behövs för att underlätta för alla 
att hitta rätt. Det du som fastighetsägare kan 
tänka på är att skylta upp ditt adressnummer 
på din byggnad. Kommunen samarbetar med 
både Lantmäteriet och Trafikverket. Registrerar 
jag en byggnad eller en adress slår det igenom 
direkt i Lantmäteriets kartor. Nya vägar och ga-
tunamn rapporteras till Trafikverket, som i sin 
tur meddelar Lantmäteriet att lägga in dessa i 
sina kartor. 

Jag får en del samtal om felande adresser 
eller att kartan inte innehåller nya vägar eller 
byggnader. I nästan alla fall så är det rätt 
registrerat och uppdaterat hos oss. Det som 
många kanske inte tänker på är att det finns en 
uppsjö av olika kartmotorer (till exempel Hitta, 
Eniro, Google) och navigationssystem (gps:er) 
som kanske inte använder data från Lantmä-
teriet eller Trafikverket. Varifrån hämtar de sina 
data och hur ofta uppdateras dessa? 

Med en uppdaterad karta och korrekta adres-
ser kan vi ta bra beslut och hitta rätt!

Linda Eriksson
Kartingenjör

Nu flyttar hyresgästerna in

Målet är minst 16 000 invånare år 2030 och för att klara det behöver Kro-
koms kommun bygga en hel del nya bostäder. Och byggandet är redan 
igång. Vid Karl-Antons i Ås väntas inflyttning redan i sommar. 

Kenneth Karlsson, vd för Krokomsbostäder, berättar om planerade byggprojekt. I sommar är det inflyttningsklart i Ås.

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Linda är kartingenjör och här berättar 
hon om varför det är så viktigt att ha bra 
kartor som underlag. Kartan är helt enkelt 
nödvändig för att bra beslut ska fattas.

Planerade byggprojekt i Krokoms kommun
• Sjövillan, södra Ås: 40 strandnära lägenheter
• Freja, etapp 2 centrala Ås: 60 lägenheter
• Karl-Antons, centrala Ås: 22 lägenheter med inflyttning i sommar
• Jämttorpet, centrala Krokom: 16 ettor med kök och sovloft
• Genvägen, Krokom: Förstudie med syfte att skapa fler bostäder och affärslokaler
• Aspås: 10 lägenheter



8 V å r t  K r o k o m  |  N r  2  2 0 1 9

Det ligger många gula post-it lappar på Peo 
Mars skrivbord, det är så han får ihop sitt jobb. 
Så fort han kommer på något som ska göras, 
skriver han ner det på en lapp. Han avslutar ett 
mejl samtidigt som han hälsar, effektivitet är 
också en nyckel till att få ihop jobbet som rektor. 
Ett jobb han menar att han egentligen bara 
snubblat in på. Först skulle han bli samhällsut-
vecklare men gick trädgårdsutbildning och köpte 
en gård på sju hektar och blev grönsaksodlare. 
Under en vinter testade han att vara elevassis-
tent och skolans värld kändes rätt och följdes av 
studier till lärare och så småningom rektor. I dag 
äger han inte ens en pallkrage. 

– När vi lämnade gården skaffade vi en 
kolonilott men vi blev vräkta eftersom grannarna 
klagade på ogräset, säger han och skrattar. 

Men han gillar det som växer, vare sig det är 
grönsaker, elever eller personal. I fem år har han 
nu varit rektor på Sånghusvallens skola. 

– Omloppstiden för en rektor är mindre än två 
år just nu. Det tar tre år att förändra en struktur, 
och ytterligare två år att befästa det, annars blir 
det ingen kontinuitet, säger han. 

Arbetet som rektor tycker han är stimulerande 
och omväxlande, med mycket utmaningar.  

– Jag kan jobba med ett elevärende och går 
jag i korridoren på skolan så hamnar jag i en 
personalfråga eller att det inte är sandat på går-
den. Man får växla om ganska fort i huvudet. Det 
kan upplevas ganska jobbigt, men det blir aldrig 
tråkigt. 

Lugnet han förmedlar som person ljuger en 
aning. Visst blir han stressad, speciellt under 
vårterminen då tjänster ska tillsättas, då är han 
lite mer anonym på skolan. Annars försöker han 
vara ute i klassrummen och hälsa på.

– Om jag känner att det är tungt att åka till 
jobbet på morgonen så förvinner den känslan 
direkt när jag träffar personalen och barnen. 

Konferenser, möten, föräldrar, elever, personal, 
kommunala mål och statliga mål, ja det är tur att 
det ibland kommer en knackning på dörren till 
Peo Mars kontor.  

– Jag tycker det är roligt att jag ibland har en 
grupp barn som har något de vill framföra till mig 
och att de vågar gå hit, för det vågade jag inte 
själv när jag var liten. Jag brukar alltid fundera 
på om jag nu satt där och jag gick i ettan eller 
femman, hur skulle jag vilja bli bemött då?

Det svåraste med rektorsuppdraget tycker Peo 
Mars är att man måste vara insatt i många olika 
frågor som ekonomi, arbetsmiljöfrågor och per-
sonalfrågor. Stressen hanterar han bland annat 
genom att inte ha några mejl i mobilen. 

– Jag stänger datorn på fredag eftermiddag 
och öppnar den först på måndagsmorgon. När 
jag går från jobbet försöker jag tänka att jag har 
gjort allt jag har kunnat i dag, och det jag inte 
hunnit med det gör jag imorgon, säger han och 
skriver något på en gul post-it lapp. 

Susanne Kvarnlöf

Rektorn med växtkraft

Peo Mars är rektor på  
Sånghusvallens skola och  

ansvarar över 28 anställda och 
210 barn, ändå känner han sig 

inte som en chef. Trots det svet-
tiga och kravfyllda uppdraget 
tycker han att jobbet är roligt 

– för det som växer är  
intressant. 

UTBILDNING OCH BARNOMSORG

”Men han gillar 
det som växer, vare 

sig det är grön-
saker, elever eller 

personal”

Att jobba inom skolan var egentligen inte planerat, det är ett jobb Peo Mars snarare har snubblat in på. Men det är ingenting han ångrar, tvärtom!
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Anna Wahlberg går i andra klass på Sånghusval-
lens skola, nu är skolan slut för dagen och hon 
är på sitt fritidshem Kojan. Hon är ett av 42 barn 
här och just nu färglägger hon ett hjärta i rött, där 
hon i mitten av det skrivit Kojan. Anna gillar att 
komma till fritids för här får man göra lite som 
man vill. Det bästa hon vet är Kojjmojjen.

– Då får man göra sitt eget mellis, det är som 
att ha en restaurang, man får lära sig att städa, 
säger hon. 

Kojjmojjen kom till när personalen ville försöka 
minska ljudnivån under mellanmålen. 

– Det är mycket surr och vi testade att flytta 
mellis till vår egen lokal en 
gång i veckan, det började 
med att något barn ville 
hjälpa till och där föddes 
Kojjmojjen, säger Christina 
Bergdahl, fritidspedagog på 
Kojan. 

Det är frivilligt att hjälpa till och det är ett 
växande projekt. Numera är det barnen som har 
kontakt med köket, hämtar maten och plockar 
undan. Det var Emil Westberg som tog med det 
nya arbetssättet när han började arbeta här för 
ett år sedan. 

– Det står i vår läroplan att vi ska erbjuda 
aktiviteter, det handlar om att få individen att 
lyckas i ett gruppsammanhang, säger han.

– Vi sa alltid att i dag ska vi göra det här och 
möttes direkt av negativ respons. Men det här 
att erbjuda tre aktiviteter varje dag var som att 
vända på en hand, vilken skillnad. Det har blivit 
bättre stämning, mindre stress och bättre miljö, 
säger Christina Bergdahl. 

Efter att barnen hämtats i klassrummen sätter 
de upp sin bild på tavlan under den aktivitet de 
valt för dagen. En annan populär aktivitet är Ko-
jan City. Det är ett demokratiprojekt där barnen 
är invånare i en stad som de själva byggt, alla 
har olika yrken, det finns en borgmästare och 
egen valuta. 

– Det handlar om normer och om att ta hän-
syn till varandra, rummet är litet och vi gör olika 
samarbetsövningar, säger Emil Westberg. 

Massage och avslappning finns på schemat en 
gång i veckan och kojbygge i skogen är också 
en uppskattad aktivitet. På skolan finns fyra ål-

dersindelade fritidshem. Det 
som är unikt här är att fritids 
har sina egna lokaler och 
att de är anpassade med 
mattor på golvet, ljudplattor i 
taket och betongväggar som 
sväljer ljud på ett effektivt 
sätt. 

– Det är ett underbart ställe att jobba på, vi 
har stora fönster så vi har koll mot gården, ute-
miljön är fantastisk och vi har nära till Storsjön, 
säger Christina Bergdahl. 

Under sommaren går de flesta barn hem själva 
från fritids så det är inte särskilt mycket för-
äldrakontakt för personalen, men de löser det 
genom att bjuda in till föräldrafika ibland. 

– Och det är ju ditåt vi strävar, att barnen ska 
bli mer självgående, säger Christina Bergdahl.

Susanne Kvarnlöf

Hitta nyckeln till lärande
Det började egentligen för länge sedan då jag 
var 17 år. Jag gick gymnasiet i Östersund och 
sökte ett sommarjobb på ett vårdhem i Göte-
borgs skärgård. Jag fick jobb på en avdelning 
med mycket gravt handikappade personer, ett 
fåtal kunde kommunicera. Ingen av perso-
nerna hade fått någon undervisning, de hade 
vistats på institution sen barnsben. Jag blev 
starkt påverkad av att det bara handlade om 
vård och omsorg, ingen hade något uppdrag 
att stötta personerna och skapa möjligheter till 
lärande. 
En av ungdomarna var väldigt förtjust i 
hallonbåtar och då jag hade mitt arbetspass 
så passade jag ibland på att använda hallon-
båtarna som konkret matematikmaterial. Vi 
räknade tillsammans och hen gjorde framsteg, 
det handlade om grundläggande ramsräkning 
och taluppfattning. Arbetet på vårdhemmet 
gav mersmak och det blev ytterligare två som-
rar. Därefter blev det lärarhögskolan, arbete 
i grundskola, särskola, montessorilärar- och 
specialpedagogutbildning. I december 2005 
var jag på arbetsintervju på centrala elevhälsan 
i Krokom och som sista fråga fick jag ”Vad 
skulle du kunna bidra med om vi anställer 
dig?” Jag svarade: arbeta med värdegrund, 
bemötande, förhållningssätt och att hjälpa till 
att hitta ingången” till ett barns lärande. Idag 
säger man oftast att ”hitta nyckeln” till lärande.  
L.Vygotskijs teorier ligger djupt rotade i mig. 
Vad barnet kan göra utan hjälp och vad barnet 
skulle kunna göra med direkt eller indirekt 
hjälp, ZPD, den proximala utvecklingszonen. 
Skolan har ett kompenserande uppdrag för 
elever i behov av stöd. Det innebär bland annat 
extra anpassningar och det är något som är 
mycket viktigt för elever i behov av stöd och 
ska inte räknas som fusk, det är hjälpmedel, al-
ternativa verktyg. Jag har arbetat drygt tretton 
år på centrala elevhälsan och jag har varit med 
om en hel del utvecklingsarbeten och även för-
ändringar. Eftersom elevhälsan ska bidra med 
likvärdighet i kommunen så bär jag speciellt 
med mig goda minnen från mina fem år som 
”utlånad specialpedagog” på Änge F-9 skola. 
Elevhälsans personal har under åren utökats 
och vi är nu ett fantastiskt team som tillsam-
mans med pedagogerna och rektorerna ute på 
skolorna har möjlighet att samverka på bästa 
sätt. Nu går jag i pension och jag kommer att 
sakna mina arbetskamrater på elevhälsan och 
alla strävsamma pedagoger och elever ute på 
skolorna i Krokoms kommun.

Margita Olofsson
Specialpedagog

Kojan visar vägen

Personalen på Kojans fritidshem på Sånghusvallens skola har minskat ljud-
nivån, fått mer självgående barn och bättre stämning. Vad gjorde de? Jo, de 
ändrade arbetssätt och använder nu ordet ”erbjuder” i stället för ”ska”. 

”Det är ett demokrati-
projekt där barnen är 
invånare i en stad som 
de själva byggt.”

Barnen stortrivs på Kojans fritidshem på Sånghusvallens skola. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Margita arbetar som specialpedagog på 
centrala elevhälsan, arbetar på uppdrag 
och har hela kommunen som arbetsom-
råde.
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Under våren har politiker och tjänstemän i 
Krokom bjudit in till möten på ett flertal platser i 
kommunen för att informera om teknik för ökad 
trygghet och säkerhet. Deltagarna har fått se 
hur olika tekniska lösningar fungerar i praktiken 
och ställa frågor. Teddy Roswall är kommunens 
samordnare för e-hälsa och välfärdsteknik och 
han anser att de hjälpmedel vi har tillgång till 
fungerar väldigt bra.

– Trygghetslarm är ett exempel på teknik 
för den som vill leva ett självständigt liv i eget 
boende och samtidigt vara säker på att hjälp 
alltid finns till hands när det behövs, säger Teddy 
Roswall.

För den som har hemtjänst eller trygghetslarm 
finns också möjlighet till nyckelfria låssystem. 
Låssystem som endast kan öppnas av hem-
tjänstens mobiltelefoner och som registrerar 
vilken personal som gjort besöket och hur länge 
personen stannat. Inga nycklar behöver lämnas 
ut eller hållas reda på. Nattillsyn via kamera är 
ett alternativ för den som inte vill att personalen 
i nattpatrullen ska störa nattsömnen men ändå 
kunna känna sig trygg med att personalen ser till 
att allt är som det ska. Kameran tar en ögon-
blicksbild under den period som tillsynen ska 
göras. Om personen inte befinner sig i sängen 
eller om något verkar fel åker alltid behörig per-
sonalen ut och kontrollerar i hemmet.

– En GPS-klocka är ytterligare ett exempel på 
hjälpmedel. Den fungerar som ett trygghetslarm 
men har en större räckvidd och fungerar även 
utanför bostaden, lämpar sig för den som är 
lite mer rörlig. Det finns också fallsensorer som 

automatiskt ringer upp trygghetscentralen eller 
hemtjänsten om personen ramlar, fortsätter 
Teddy Roswall.

Det var flera intresserade som tog chansen att 
besöka vårens informationsmöten och få en bild 
av vilka digitala verktyg som finns och hur de 
fungerar. En av dem var Gun-Britt Borgsten från 
Dvärsätt.

– Det är jättebra att få veta vilka hjälpmedel 
som finns även om jag inte behöver dem just nu. 
Jag tror att jag skulle känna mig trygg med dem, 
säger Gun-Britt Borgsten. 

Vårt samhälle blir allt mer digitalt och inom den 
kommunala verksamheten behöver också tän-
kas nytt för att säkerställa bra och säker service. 
Inom socialtjänsten kommer man inom kort att 
förenkla processen när det gäller ekonomiskt bi-
stånd. Frida Wimmercranz, socialsekreterare och 
projektledare för digital utveckling av ekonomiskt 
bistånd menar att det är rätt väg att gå.

– Vi ska handlägga ärenden så enkelt, snabbt 
och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts. Den manuella hand-
läggningen vi har idag med blanketter är tids-
krävande och kommer i höst att komplettras av 
en e-tjänst. Personer som är i behov av försörj-
ningsstöd skickar då själv in sin ansökan digi-
talt. På det sättet kommer handläggningen av 
ärenden bli effektivare och säkrare. För oss blir 
det ett förändrat arbetssätt med mer utrymme 
för värdeskapande samtal på vägen till självför-
sörjning, berättar Frida Wimmercranz.

Thory Andersson

Ny teknik för din trygghet

Det är viktigt att känna sig  
trygg i sitt eget hem. Och det  

finns en hel del tekniska  
lösningar som kompletterar  

hjälpmedel för äldre och andra  
som behöver stöd för att  

klara sin vardag. 

STÖD OCH OMSORG

”Det är jättebra att 
få veta vilka hjälp-

medel som finns även 
om jag inte behöver 

dem just nu”

Gun-Britt Borgsten, Dvärsätt och Åke Bergquist, Trångsviken bekantar sig med urvalet av tekniska lösningar för ökad trygget och säkerhet.
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Bidra till att någon växer
Jag arbetade tidigare som handläggare på Ar-
betsförmedlingen i Krokom, men har fått den 
stora äran att jobba på Stöd och Service här 
på Krokoms kommun. Jag började mitt arbete 
som arbetskonsulent inom daglig verksamhet 
i januari. 
Mitt arbete går i första hand ut på att skapa 
förutsättningar för att våra medborgare med 
funktionsvariationer ska få en möjlighet till en 
utvecklande och meningsfull sysselsättning 
under den tiden på dagen som vi räknar som 
arbetstid.
I mitt jobb är ingen dag den andra lik utan jag 
har den stora möjligheten att själv påverka hur 
mina arbetsveckor ska se ut. I mitt uppdrag 
ingår det att lära känna dessa fantastiska 
människor och deras intressen och förmågor 
för att ta tillvara och utveckla dessa. Det inne-
bär också att jag behöver ha ett gott samarbe-
te med arbetsgivarna i vår kommun, arbetsgi-
vare som ser potentialen i stället för hinder hos 
våra arbetstagare. I mitt arbete behöver jag 
även ha ett bra samarbete med mina kollegor 
som handleder arbetstagarna
Förutom glädjen jag möter när jag träffar våra 
arbetstagare på deras arbetsplatser eller på 
fritiden runtom i Krokom, så är jag lite extra 
glad och stolt för de två arbetstagare som har 
visat sådana framsteg att de nu gått vidare 
till anställning hos Samhall. Att gå från daglig 
verksamhet till att vara egenförsörjande via 
en anställning är ett stort steg som dessa 
individer har gjort, och om jag kan sporra fler 
att kunna/våga ta detta steg är det, förutom 
en samhällsekonomisk vinst, en stor framgång 
för dessa kommuninvånare.
På min fritid tycker jag om alla former av 
idrott. På vintrarna är det skidor både utför 
och på tvären som gäller och sommartid blir 
det mestadels löpning, cykel och oriente-
ring. Utöver detta är jag engagerad i KD55:s 
fotbollsverksamhet, där jag har en son som 
spelar i P08. Jag tycker att det är viktigt att bi-
dra till föreningslivet för att ge våra ungdomar 
möjligheter till meningsfulla sysselsättningar 
på fritiden. 

Bertil  Nordqvist 
Arbetskonsulent

Distriktssköterskorna i Krokom har både ett 
spännande och utmanande arbete, där de 
färdas i vår vidsträckta kommun med medbor-
garnas bästa för ögonen. Frågan är hur kom-
munens äldre befolkning mår? Ja, ganska bra 
– inte minst de som bor på landsbygden. Det 
bekräftas av hemsjukvårdens enhetschef Maria 
Espemo.

– Många av våra äldre är i dag väldigt aktiva. 
Det är allt från vardagssysslor hemma på går-
den till gympapass och annan motion, berättar 
hon.

Det året man fyller 75 år får alla i kommunen 
ett erbjudande om uppsökande verksamhet, 
och det är något som Maria Espemo uppmunt-
rar att man ska tacka ja till. Där kontrolleras 
blodtryck, puls, blodsocker och bland annat ba-
lans, allt i syfte att både upptäcka och förebyg-
ga risker hos den enskilde medborgaren.

– Det är en chans för oss att ge säkerhet i 
vardagen, och även berätta hur man vänder sig 
till kommunen om vardagliga problem. Dessut-
om delar vi ut gratis broddar, vilket vi är väldigt 
stolta över. Fallskador är en av de absolut van-
ligaste orsakerna till att äldre måste uppsöka 
vård, berättar Maria Espemo.

En av kommunens invånare som stoltserar 
med 75 år på nacken är Kjell-Åke Eriksson i 
Trusta. Han tackade med glädje ja till erbju-
dandet om hälsosamtal, och Vårt Krokom fick 
vara med när distriktssköterskan Åsa Jonsson 
gjorde ett hembesök hos honom.

– Jag tackar alltid ja till sådant här. Jag hade 
djurallergi som ung, och jag är van vid undersök-
ningar, säger Kjell-Åke, som fortfarande bor kvar 
i hembygden Trusta tillsammans med hustrun 
Kristina.

Extra medveten om sin hälsa är Kjell-Åke se-
dan han drabbades av en stroke för 15 år sedan, 
vilket också innebar slutet för yrkeskarriären 
som elektriker.

– Namn och telefonnummer försvann plöts-
ligt, allt det där som jag haft lätt för. Men nu 
mår jag bra, förutom lite problem med hörseln, 
berättar Kjell-Åke.

Distriktssköterskan Åsa argumenterar inte 
emot, utan snarare nickar bekräftande efter att 
hon mätt blodtryck och puls.

– Du har 55 i puls, jämn och fin. Och blod-
trycket ser också bra ut, konstaterar hon och 
går vidare med ett frågeformulär om vardags-
motion och fysisk kapacitet.

Karl-Åke både skottar snö, klipper gräs och 
hugger veden själv, vilket är ljuv musik för en 
distriktssköterskas öron.

– Det är mer aktivi-
tet bland dem som 
bor på landsbygden, 
ibland för att de helt 
enkelt att tvungna, 
exempelvis för att åka 
till stan för ett ärende. 
Exakt hur Krokoms 

75-åringar mår i allmänhet kan jag dock inte ut-
tala mig om eftersom jag precis börjat mitt jobb, 
men jag ser fram emot att få åka runt i kommu-
nen och hälsa på dem, säger Åsa Jonsson.

Medan Kjell-Åke svarar på frågorna så dukar 
hustrun Kristina fram kaffe och kakor, och hon 
verkar nöjd med att maken tar emot den hjälp 
som kommunen erbjuder.

– Vi är ett starkt team, och firade femtio år som 
gifta i höstas, berättar Kristina med ett leende.

Förra året skickade kommunen ut 160 brev 
om erbjudandet om hälsosamtal, och av dessa 
fick de tillbaka 80 som ville ha besök. Många av 
dem som tackade nej kan dock redan vara inne 
i vården på annat sätt, vilket kan förklara en del 
av bortfallet. Även Kjell-Åke Eriksson uppmunt-
rar alla 75-åringar att tacka ja till kommunens 
erbjudande om hembesök. Och dessutom 
skickar han med en liten uppmaning, med hopp 
om ett ökat välbefinnande bland de yngre gene-
rationerna.

– Det är alarmerande att så många sitter fast 
vid sina datorer och plattor. Det är knappt att 
föräldrarna hör sina gråtande barn när de har 
sina skärmar. Lägg ifrån er dem, och tänk på att 
vara närvarande i stället, hälsar han.

Anders Lundin

Fira 75 med hälsosamtal
Bor du i Krokoms kommun och fyller 75 år? Då vill vi både gratulera och 
uppvakta med ett erbjudande. Du får nämligen en hälsoundersökning gratis 
hemma hos dig – något som under många år varit en uppskattad gest.

”Målsättningen 
är att stärka 
möjligheterna 
till ett självstän-
digt liv”

Krokoms kommun erbjuder en gratis hälsoundersökning hemma för alla som fyller 75 år och bor i kommunen. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Bertil har ett av Sveriges viktigaste jobb. 
Hans uppdrag är att skapa förutsättningar 
för att personer med funktionsvariationer 
ska få en meningsfull sysselsättning. 



Det har varit en intensiv start för Sara Hägg-
ström. I går var hon i Valsjöbyn och träffade 
kontaktpersonen till en av kommunens elva olika 
InfoPoints, en enklare form av turistinformation 
där besökaren kan få personlig service. I turist-
strategin som turistnäringen och kommunen 
gjorde förra året visade det sig att det behövdes 
samordning för turismen, därför har Sara Hägg-
ström anställts. Hon blir spindeln i turismnätet i 
kommunen där hon både jobbar operativt för en 
digital turistbyrå samtidigt som hon tittar stra-
tegiskt på utvecklingsmöjligheterna. Då är det 
bra att hon inte är hemmablind. Sara Häggström 
är nämligen uppvuxen på 
västkusten och det var  
skidintresset som förde 
henne till Jämtland. 

– Det är nog både en 
styrka och en svaghet att 
jag inte kommer från kom-
munen. En fördel är kanske 
att jag kan se saker med 
nya ögon samtidigt som det är en stor kommun 
att lära känna, säger hon och skrattar. 

Hon ser sig själv som en resurs för att det ska 
bli en stark besöksnäring med turister som vill 
komma och stanna länge i kommunen.  

– Det finns så mycket kompetens och härligt 
entreprenörskap i kommunen, det är jättekul. 

Det är de tematiska utvecklingsområdena 
strategin pekade på som kommer att bli en del 
av hennes jobb så småningom. Vandring, mat, 

skoter, skidor, fiske, jakt och kultur är starka om-
råden som hon ska hjälpa turistnäringen med så 
att de kan skapa nya aktiviteter och upplevelser. 

– Jag ska ta vid och inte tappa det som 
redan är gjort och arbeta utifrån den framtagna 
turismstrategin för besöksnäringen tillsammans 
med turistnäringen, säger hon.   

Det är mycket att sätta sig in i och det saknas 
inte arbetsuppgifter. En ny evenemangskalender 
har skapats på kommunens hemsida där alla 
kan lägga in information och tipsa om vad som 
händer i kommunen. Sara ska även förbereda 

kommunens InfoPoints in-
för sommarens gästunder-
sökning som görs i hela 
regionen under samma 
period. Ett bra tillfälle att 
få reda på mer om kom-
munens besökare. Då gör 
det kanske inget att hon 
inte hinner med ett besök 

vid havet i sommar, utan att hon får vara på den 
nya hemmaplanen och som besökare uppleva 
kommunen. 

– Havet kan vara så himla dramatiskt och 
vackert och samtidigt ger det ett lugn. Det är ex-
akt samma sak med fjällen och de har jag nära 
till nu, säger hon. 

Susanne Kvarnlöf

Spindeln i  
turismnätet
Nu tar kommunen nya tag för turismen, den nya rollen som turismsamord-
nare är tillsatt. Sara Häggström ska nu hjälpa till att skapa nya upplevelser i 
kommunen – men först ska hon uppleva den själv. 

N ÄRINGSLIV Upptäck Krokom  
på semestern

Sara Häggström är turismsamordnare i Krokoms kommun. Hennes uppgift är att arbeta för att ytterligare stärka turismnäringen. Vandra på blomsterleden i Ansättfjällen i sommar.

Ut och njut
Det finns många fina och natursköna vandrings-
leder att välja mellan i vår kommun. Du kan till ex-
empel vandra i blomstersköna Ansätten, upp på 
Blomsterfjället eller ta en tur på Barnens naturstig 
där man möter både växter och djur (ofarliga). Vill 
du komma upp på höjden i Offerdal, ta dig då upp 
längs Hällbergetleden. 
För dig som gillar vandring och vildmark kan 
en vandringstur upp till Almdalens Fjällhotell i 
Hotagens naturreservat passa bra. Här kan du 
även både fika och bo men förboka först. För den 
actionsökande cyklisten, besök Åkersjön Bikepark 
och upptäck downhill i Åkersjön. 

Matupplevelser
För den fikasugna finns det gott om caféer och 
sommarcaféer. Café Blåbacka i Störåsen, Föl-
linge, möter du en innovativ modern design kom-
binerad med traditonellt kaffehantverk. Befinner 
du dig nära Storsjön, stanna och fika hos Gamla 
Lanthandeln i Krokom eller hos Fröjas, oasen i 
Ås. Är du däremot i skogarna runt Storåbränna så 
kan du svänga förbi Big River Camp. 

Missa inte heller att du kan plocka dina egna 
jordgubbar i sommar hos Jordgubbslandet på 
Rödön, äta ostbuffe hos Skärvångens Bymejeri i 
Skärvången eller hemgjorda karameller och kolor 
hos Fru Fröken Karamell i Tångeråsen.

Fiske 
Krokoms kommun har otroligt många fina fiske-
vatten. I Hotagsbygden finns vildmarksfiske med 
över hundra öring- och rödingvatten samlat på ett 
fiskekort. Läs mer på hemsidan.

Kulturskatter
I Krokom finns en av få fäbodar som fortfarande 
är aktiv i regionen, Myhrbodarna. Passa på och 
besök. Besök Glösa Älgrike och gå längs forn-
stigen i vackra Alsen. Missa inte ett stopp på 
Mus-Olles museum i Ytterån. 

Evenemang – tipsa oss!
Vi har en ny evenemangskalender på hemsidan 
och du kan själv publicera evenemang i den. Du 
hittar formuläret på www.krokom.se/seochgora/
evenemang.

Det här är bara några av många aktiviteter som 
du kan göra i Krokom. Läs mer på www.krokom.
se/seochgora. Trevlig sommar!

”Det är nog både en 
styrka och en svaghet 
att jag inte kommer 
från kommunen”


