
En tidning om Krokoms kommun | Nr 1, 2021

193 byar där livet växer
En temabilaga där platsen är i fokus
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i Östersunds kommun samt finns att läsa via tidningsställ på olika serviceställen i övriga kommuner i länet.  
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Omslagsbild: Uffe Kvarnlöf Ling myser med hunden Bruno hemma i Kaxås. 

Det finns en mängd faktorer som tillsammans bestämmer var man 
väljer att bosätta sig. Ofta samverkar de på olika sätt men ibland är 
det slumpen. Man bara råkar hamna där man hamnar. Så kan det vara 
men vi vill gärna göra allt vi kan för att verkligen lyfta fram kraften 
som finns i vår kommun. Vi har en ovanligt stark företagaranda, ett 
aktivt föreningsliv, en mängd lokala eldsjälar som kämpar för sin 
bygd och aktiva byalag där kreativa projekt skapar livskraft. Naturen 
ger oanade möjligheter till både äventyr och vila. Allt det här finns i 
varje by i vår kommun. Nu behöver vi din hjälp för att den som letar 
en ny plats att bo på ska få upp ögonen för Krokoms kommun där 
livet faktiskt växer.

För att kunna påverka människors val 
av bostadsort är det viktigt att man kan 
peka på det som är unikt och bra. Det 
som gör att människor som redan bor 
där trivs och det som kan locka andra till 
samma upplevelser. I arbetet med att ta 
fram platsvarumärket har det därför varit 
väldigt viktigt med det lokala engage-
manget. Det är bara ni som lever i de oli-
ka byarna som på ett trovärdigt sätt kan 
spegla varför det är så fint just där. Vad som är det unika och varför 
någon skulle våga och vilja ta steget att byta bostadsort och flytta. 

I höstas hade vi ett flertal möten med representanter från olika plat-
ser och målgrupper. Vi ville verkligen tanka av vad som är det bästa 
med olika delar av kommunen, vad som är unikt och som sticker 
ut. Det finns många styrkor som gäller för alla delar av kommunen 
och det är just dessa vi har valt att bygga platsvarumärket på. En 
gemensam nämnare är drivet, ni som bor här bidrar till växtkraft och 
företagsamhet. Vi har en levande landsbygd och aktiva byar där man 
känner samhörighet och samarbetar med varandra. Det är nära till 
nödvändig service och det är lugnt och tryggt för alla. Det är mångsi-

digt och mångkulturellt och hela kommunen är samiskt 
förvaltningsområde. Att det är vackert och 
naturnära med möjligheter för friluftsliv känns 
självklart men ändå något vi ska lyfta fram. 

Platsvarumärket är en möjlighet för er alla att 
sätta just er by på kartan. Fotografera gärna och 
dela med er på Instagram, glöm inte att tagga 
med #193byar. Det har redan kommit in massor 

av härliga bilder och ett urval av dessa kommer 
snart att finnas i bildbanken på kommunens 

hemsida. Där kan alla som vill hämta 
både foton och annat material som tagits 
fram i arbetet med platsvarumärket. 
Det kan ni använda för ert företag eller 

förening när ni marknadsför. Kom 
ihåg bara att fråga om tillåtelse om 
ni fotograferar personer. Inte alla vill 
bli publika. ☺

Vi behöver bli fler invånare för 
att Krokoms kommun ska förbli 
livskraftig och det finns minst 193 
skäl att flytta hit. Så hjälp till att 
bygga vidare på platsvarumärket 
och visa upp det finaste ni har att 
erbjuda. Då ser framtiden riktigt 
ljus ut.

Sätt din by på kartanKraften finns i byarna
193 byar där livet växer. Jag gillar det verkligen! Vårt nya platsvaru-
märke tar sitt avstamp i kommunens alla byar och det är precis det 
som är det unika hos oss. Att det finns så många levande byar runt 
om i kommunen där medborgarna verkligen driver på utvecklingen.
Det faktum att Krokoms kommun, som en inlandskommun i norr-
land, faktiskt växer tror jag har sin förklaring i just det här. Därför är 
det så bra att det är just byarna som är navet i vårt platsvarumärke. 

Kommunens målsättning om att växa till minst 16 000 invånare år 
2030 är viktig. Platsvarumärket är ett sätt att hjälpa till att lyfta fram 
kommunen så att den hamnar i blickfånget för dem som funderar 
på att flytta ut från storstäderna. Det är en tydlig trend just nu och 
vi vill förstås haka på den. Om vi blir fler som bor runt om i vår fina 
kommun ökar också möjligheterna att upprätthålla den kommunala 
servicen. Att det finns någonstans att bo för våra nya medborgare 
är avgörande och jag är jätteglad över att det är så mycket på gång. 
Det är ett ökat intresse att bygga nya bostäder, tomter säljs och nya 
villor byggs och vårt eget bostadsbolag och andra privata företag 

bygger hyres- och bostadsrätter. Och 
det är inte bara i de södra delarna det 
byggs. Kanske kan Kaxåsprojektet 
smitta av sig i form av andra typer av 
projekt som stimulerar till inflyttning i 
våra byar. 

Att du som bor här har ett bra liv är 
viktigt för oss. Just nu pågår flera 
intressanta projekt där hälsan står i 
fokus, såväl för unga som för gamla. 
Krokoms kommun är en av sex kom-

muner i Sverige som deltar i Generation Peps utvecklingsarbete för 
barn och ungas hälsa. Barnen är vår framtid och att kunna bidra till 
att främja fysisk aktivitet och goda kostvanor känns väldigt ange-
läget. Även för våra gamla är rörelse viktigt för att kunna leva ett 
aktivt och hälsosamt liv. Vi har avsatt 3 miljoner kronor för att på 
olika sätt bidra till en friskare äldre befolkning. 

Det är mycket på gång just nu. Vi satsar på 
upprustning av skollokaler på flera platser och 
planerar för att bygga ut idrottsanläggningar. 
Nälden är en ort där det just nu pågår en 
generationsväxling och där många unga 
barnfamiljer önskar bosätta sig. Här ska en 
ny skola byggas, hållplats Nälden kommer 
underlätta pendling och det finns många 
tomter till salu där nya bostäder kan byggas. 
Vi kommer bjuda in till medborgardialog  
senare i vår. Att lyssna till medborgarnas 
tankar och idéer om sin plats är viktigt.  
Vi har tagit fram en ny modell för med- 
borgardialog i syfte att de ska ge ännu 
bättre möjligheter att påverka. 

Till sist vill jag påminna om att plats- 
varumärket inte är kommunens, det är 
allas. Jag hoppas att föreningar, företag 
och du som bor här hjälper till att stärka 
bilden av Krokoms kommun. 

”Det finns så 
många levande 
byar runt om i 
kommunen där 
medborgarna verk-
ligen driver på 
utvecklingen”

Karin Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande Jonas Törngren 

Kommundirektör

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

Adress: Krokoms kommun,  
Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom 

Foto: Anneli Åsén där annat ej anges.

Tryck: Bold Printing Mitt, Sundsvall

”Vi behöver bli fler 
invånare för att Kro-
koms kommun ska 
förbli livskraftig och 
det finns minst 193 
skäl att flytta hit.”
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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/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-
tionsnedsättning. För mer information och intresseanmä-
lan, se hemsidan eller kontakta Susanne Eltnäs. 
Telefon: 0640 162 47 eller  
E-post: susanne.eltnas@krokom.se

Vi vill främja äldres hälsa
Under två år kommer Krokoms kommun avsätta medel 
i syfte att främja äldres hälsa. Föreningar som är regist-
rerade i Krokoms kommun kan söka stöd för aktiviteter 
som främjar äldres hälsa. Aktiviteten ska vara av fysisk 
karaktär, till exempel vattengympa, yoga eller sittgympa. 
Sista dag för ansökan om stöd i period 1 (1/1–30/6 
2021) är den 25 augusti 2021. För mer information kon-
takta Erika A Jonsson.
Telefon: 0640 163 23 eller  
E-post: erika.andersson@krokom.se

Information från vatten och renhållning
Information om vattenventiler
När ni bygger tex en veranda eller gör en stenläggning vid 
er fastighet, är det vanligt att vattenventiler eller brunnar 
bli undangömda. Ett tips är att ni inte bygger över ventiler 
eller brunnar, bygg istället med luckor för att kunna kom-
ma åt vid behov framöver. 
Attefallshus eller garage
Planerar ni att koppla in kommunalt vatten och avlopp 
i attefallshus eller garage, tänk då på att ni ska anmäla 
detta till oss, via vår blankett som finns på hemsidan. Om 
blankett ej lämnas in till oss så utgår ett vite.
Matavfallsinsamling i Krokoms kommun 2023 
I september 2020 beslutade regeringen att skjuta fram 
tidpunkten för när kommunerna ska ha infört insamling 
av matavfall till den 31 december 2023. Just nu jobbar vi 
med nya beslutsunderlag till våra politiker. Mer informa-
tion kommer när planerna tagit form.
Vinterväghållning 
Vi vill påminna alla fastighetsägare och väghållare att 
hålla hämtningsvägen farbar.
• Halkbekämpa och sätt upp vägkäppar för att förhin-

dra olyckor och avkörningar.
• Vägens bredd ska vara minst tre meter. Snövallar  

får inte inkräkta på vägbredden. 
• Snötyngda grenar som är i vägen ska tas bort. Fri 

höjd ska vara minst fyra meter.
• Soptunnan ska ställas så att den inte hindrar snö-

röjning eller blir en trafikfara. Den egna uppfarten är 
ofta en bra plats.

Extraöppet på återvinningscentralerna 
Än är det gott om snö, men snart kommer våren och då 
är det många som vill vårstäda. Återvinningscentralerna i 
Krokom och Föllinge håller därför extraöppet under Kristi 
himmelfärdshelgen. 
Välkommen till Krokom eller Föllinge:
• fredag den 14 maj klockan 10-14 och 
• lördag den 15 maj klockan 10-14. 
Kom ihåg att sortera avfallet redan när du lastar släp-
vagnen, så går det mycket enklare att lämna det. Sortera 
efter materialslag. Avfall i säck måste lämnas i genom-
skinliga säckar.

Slamtömning 
Nu drar snart slamtömningssäsongen igång igen. Nytt 
för i år är:
• Tidsbokad tömning – för den som ska åtgärda 

brunnen eller vill närvara vid tömning. 
• Extratömning utförs inom 10 dagar – tidigare 14 

dagar.  
• Fyra kubikmeter ingår i tömningsavgiften – tidigare 

tre.  
• Slangdragning och tunga brunnslock orsakar 

arbetsskador för personalen. Vi jobbar aktivt för 
att minska problemen och kommer att kontakta 
berörda fastighetsägare.

Krokom informerar:

Har du hittat din drömby?
Gun och hennes kollegor guidar dig rätt

När du är på väg att flytta till Krokoms kommun kan det vara 
skönt att få lite personlig guidning. Gun Svedestedt och 
hennes kollegor som jobbar i vårt kundcenter vägleder dig 
gärna! De har bra koll på kommunens nyckelpersoner och 
kan svara på dina frågor.

Kanske vill du eller någon i din närhet lära känna nya 
människor genom att engagera dig i någon av våra förening-
ar och byalag? Vill du ha tips på saker att upptäcka, uppleva 
och njuta av bland våra milsvida fjäll, glittran de sjöar eller 
hitta till tätortsnära andningshål?

Eller har du frågor om hur det fungerar med sophämtning 
eller skolskjutsar? Oavsett går det bra att ringa, mejla eller 
besöka Gun och hennes kollegor i vårt kundcenter som finns 
i kommunhuset i Krokom. Välkommen till Krokoms kommun!

 0640 161 00       flyttahit@krokom.se
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Bygdegården sjuder av liv

Samverkan över alla gränser  
och att ge unga ansvar, det är  

receptet som gör att det spritter 
av liv i Laxsjö. Nu vill byborna 
inspirera andra och få fler att 
upptäcka hur fantastiskt det  

är att bo och jobba ute på 
landsbygden.

På bygdegården sjuder det av aktivitet denna 
soliga torsdagsförmiddag i slutet av februari. På 
övervåningen sitter ett gäng och väver och i en 
annan del av byggnaden drejas det i lera. Bybor-
na Malin Sundqvist och Jan Oscarsson berättar 
att bygdegårdens fyra nya kontorsplatser nyttjas 
regelbundet av olika distansjobbare. Idén till 
arbetsplatser på bygdegården föddes i början av 
året.

– När vi inte kunnat ha några evenemang här 
på grund av pandemin så har vi funderat på vad 
vi kan göra i stället. Då kom vi på att det kanske 
finns de som vill kunna jobba från byn men inte 
har eget fiber i sitt hus, säger Jan.

– Det finns också en tanke att locka de som 
inte bor här men vill testa på det. Forskning sä-
ger ju att var fjärde person drömmer om att flytta 
ut på landet, och här i Laxsjö finns verkligen allt 
man behöver! säger Malin.

Förutom möjligheten till arbetsplatser så finns 
även boende att hyra, för längre eller kortare 
perioder.

– Vi upplever att det finns ett ökat intresse för 
att bosätta sig här, och kan vi hjälpa folk att göra 
det möjligt vill vi göra det, säger Malin.

Som musiker och medlem i dansbandet Jannez 
är Jan en välkänd profil i byn. Han är även en duk-
tig filmmakare och har under pandemin skapat 
musikfilmer som en hyllning till livet i Laxsjö. Det 
är tydligt att han inte vill bo någon annanstans.

– Laxsjö är precis lagom stort, och det finns en 
gemenskap och ett driv här som jag uppskattar. 
Det är dessutom fantastiskt vacker natur och 
servicen är oförskämt bra.

Han beskriver hur arbetet i Laxsjö Bygde-
gårdsförening bidrar till mycket positivt.

– Vi jobbar verkligen tillsammans oavsett var 
vi kommer ifrån eller vil-
ken ålder vi är i. Jag som 
60-åring får jobba tillsam-
mans med 17-åringar. 
Det är fantastiskt! säger 
han.

Malin, som är engagerad 
i bygdegårdsföreningen 
och sitter i styrelsen för 
Laxsjö IF, håller med om att arbetet över genera-
tionsgränser betyder mycket.

– Jag tror att det har varit en viktig nyckel för 
att hitta drivkraften framåt. Vi vill inte bara att 
unga är med på ett hörn, utan att de verkligen får 
ta ansvar och ta lika stor plats som vi äldre. Att 
de får viktiga uppgifter redan från barnsben leder 
till att de senare vill engagera sig i föreningslivet, 
säger hon.

Att Laxsjö också sedan ett år tillbaka fått en 
egen affär spelar förstås roll för känslan att det 
är liv i byn.

– Nu är det betydligt mer rörelse här. Och jag 
tror att varenda bybo gått upp några kilo sedan 

affären började med sina fantastiska matlådor, 
säger Malin och skrattar.

– Affären har verkligen blivit en viktig sam-
lingspunkt. Där kan du alltid träffa folk och det är 
alltid någon som sitter och dricker kaffe när du 
kommer dit, säger Jan.

Malin och Jan hoppas att 
deras idéer kring distansar-
betsplatser och uthyrning av 
bostäder samt den framå-
tanda som finns i Laxsjö kan 
inspirera andra byar att ta 
efter.

– Har ni till exempel en 
bygdegård som bara står 

tom, var kreativ och testa nya 
idéer för hur den kan användas. Och tänk att alla 
i en by har något att bidra med, ibland stort och 
ibland smått, men allt är lika viktigt, säger Malin.

”Laxsjö är precis 
lagom stort, och det 

finns en gemenskap och 
ett driv här som jag 

uppskattar.”

I Laxsjö är sammanhållningen stark, här bidrar gammal som ung till utvecklingen av bygden. Från årsskiftet fungerar bygdegården som kontorshotell för byns företagare.

Drivkraft med extra växel
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Ursäkta ordvitsen, men det surrar friskt om Kro-
koms Motorklubb. Du kanske har hört det själv, 
från mullret på motorstadion, eller från folket 
som rör sig på byn. 

Om vi ska göra en lång historia så kort det 
bara går, så kan klubben visa upp en impone-
rande bredd i sin verksamhet de senaste åren. 
Det spänner över folkrace, radiostyrda bilar och 
motorkollo till skotertävlingar och rallycross. För 
att inte nämna de verksamheter som står i start-
groparna, såsom go-kart för funktionshindrade 
och EPA-fritidsgård.

Den öppna famnen som vi associerar till i 
början av texten handlar inte minst om projektet 
RUT inom motorsport. Det står 
för Rehabilitering, Utveckling 
och Tillgänglighet, och drivs 
av Krokoms MK tillsammans 
med Östersunds kommun och 
sektor LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funktions-
hindrade). Det är just detta 
koncept som satt klubben på 
Sverigekartan.

 
Målsättningen är att alla med någon slags funk-
tionsnedsättning är välkomna till föreningen, på 
sina egna villkor.

– Jag jobbar själv inom LSS, och det var 
många som frågade om motorrelaterade ak-
tiviteter. Det var så RUT uppstod, och det blev 
början på en slags lavin, berättar Jocke Hestner i 
Krokoms MK.

Intresset var överväldigande, och det vinnande 
receptet var inkludering. Ingen är mindre värd än 
någon annan – utan alla i samhället är välkomna.

– När vi har fått ett önskemål så har vi ordnat 
det på något vis. Vi håller exempelvis på att 
skaffa en bilsimulator, eftersom några inte har 
möjlighet att köra i den riktiga trafiken.
 Vilken form av funktionsnedsättning krävs det 

då för att få köra i denna inkluderande fil?
– Vi tänker väldigt brett. Jag själv har en 

synnedsättning och glasögon, vilket är en form av 
funktionshinder, säger Jocke för att exemplifiera.

Klubbens RUT-satsning har vunnit utmärkelser 
och resulterat i både intäkter och uppmärksam-
het på riksplanet, bland annat Östersunds till-
gänglighetspris på 35 000 kronor och utdelning 
från en nationell fond på 100 000 kronor.

Finansieringen skrapar de till mesta del ihop 
själva genom olika evenemang, där många i mål-
gruppen hjälper till som funktionärer eller andra 
uppgifter.

 
När Vårt Krokom träffar 
Jocke tillsammans med led-
aren Kenneth Andersson, så 
arrangerar de en uppkörning 
för skoterkörkort på motor-
stadion. Folk från hela landet 
har kommit till Krokom för 
detta ändamål. 

Jocke är noga med att 
lyfta fram just Kenneth, och 
även Robert Wallter, som 

bidragit starkt till klubbens verksamhet.
– Det står tyvärr lite stilla under pandemin, 

men så fort den är över så kommer det att finnas 
ett stort behov av att träffas. Vi kommer nog 
faktiskt att behöva bygga ut lokalerna, för enbart 
under RUT-träffarna så kan det vara 30 personer 
och proppfullt, berättar Kenneth som varit kassör 
i snart 21 år.

Så det är ingen överdrift att alla är välkomna 
till Krokoms MK?

– Nej, alla är absolut välkomna. Personligen 
vill jag hellre ha låga medlemsavgifter och desto 
fler medlemmar, slår Kenneth fast.

Både han och Jocke uppmanar nu ännu fler 
att söka sig till klubben – både unga och gamla 
som är sällskapssjuka och gillar när det surrar.

Här är alla välkomna
Kan hela världen rymmas i en och samma förening? Krokoms Motorklubb 
måste vara så nära det bara går. Deras storsatsning på att öppna famnen för 
alla människor har väckt uppmärksamhet över hela landet.

Jocke Hestner, Kenneth Andersson och Fredrik Engström är tre av eldsjälarna i Krokoms Motorklubb.

”Klubbens RUT- 
satsning har vunnit 
utmärkelser och  
resultat i både intäkter 
och uppmärksamhet 
på riksplanet.”

Vad är det bästa med Ås?  
Att det händer så mycket inom alla aktiva fören-
ingar och företag. Näringslivet utvecklas, vi växer 
i befolkning och boende, medlemmarna i våra 
föreningar blir bara fler och fler. Vad gäller fritid 
finns något för de flesta! Vi har nära till både land 
och stad, sjö och skog, fina skolor och länets 
största sporthall. Sedan är det ju så otroligt vack-
ert, inte minst på Ösabacken, där jag bor. En gång 
”ertappade” jag faktiskt ett norskt bröllopssällskap 
som hade smugit sig in på min tomt för att hålla 
vigsel med den fina utsikten som fond. Kul att 
norrmän åker till Ösabacken för att gifta sig! Jag 
var med och skrev en bok om Åsbygden förra året 
som speglar allt det fantastiska med att leva här. 
Den är tryckt i 1000 exemplar varav 800 exem-
plar är sålda och resten är nu uppköpta av olika 
fastighetsbolag och delas nu ut till nyinflyttade 
hyresgäster.
Varför har du valt att engagera dig i  
utvecklingen av Ås? 
Det har blivit så naturligt eftersom jag alltid varit 
aktiv i föreningslivet, mest inom idrotten. Det 
känns bra att engagera mig där jag bor, för jag vill 
bidra till att det blir ännu bättre. Kraven ökar från 
allmänheten och kommunen har inte alltid ekono-
mi och resurser att leva upp till alla önskemål. Då 
måste vi som bor här hjälpa till att skapa vår egen 
framtid. Vi har en bra relation med kommunen och 
de lyssnar oftast på oss.
Vad är på gång inom Ås Framtid? 
Vi har precis lyckats driva igenom en satsning på 
nya informationsskyltar vid E14. De består av en 
karta över Åsbygden, vilka företag och föreningar 
som finns här. Syftet är att underlätta för besökare 
att hitta i området. Den konstutställning, Vårsa-
longen, som var planerad till mars måste vi tyvärr 
flytta till hösten på grund av corona. Det blir ett an-
tal lokala konstnärer som ställer ut i föreningshus-
et. Årligen utses Årets Ås-bo – någon eller några 
som bidragit till att göra bygden än mer attraktiv 
och känd. Jag vill även nämna att Ås IF fått hela 
4,2 miljoner av Allmänna Arvsfonden för att uppfö-
ra en konstgräsplan, vilket är helt fantastiskt! 

Vem? Börje Olsson, snart 75 
år. Är i grunden lärare, men har 
verkat som entreprenör och 
företagare samt varit idrotts- 
ledare på olika nivåer. 
Var? Bor på Ösabacken i Ås.
Gör? Är formellt ”pensionist”, men 
mycket aktiv i ett antal föreningar och 
företag, bland annat Ås Framtid.

#ByÅs
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– Här finns stora hagar, fina betesmarker och 
lugn och ro. Det är bra förutsättningar när du fö-
der upp hästar. Skulle jag bedriva min verksam-
het med en massa fölungar nära en stad skulle vi 
aldrig få vara i fred, säger Annethe Ovesson. 

Hästar från Salmonbay är eftertraktade och flera 
har nått stora framgångar, till exempel Casa de 
la Marta Bay som var en av Sveriges vinstrikaste 
hästar, deltog i Unghäst-VM och Nationshopp-
ning och såldes till USA, Casi Honey Bay som 
bland annat placerade sig i Tyska Aachen och 
såldes till Brasilien samt 
Casorati Bay som vann 
7-årsfinalen på Falsterbo. 

– Jag blir oerhört stolt 
när det går bra för mina 
uppfödningar. Det är så 
häftigt att få följa med på 
resan. Det är en lång väg 
från att lyckas med en inse-
mination till att det föds ett 
levande föl som växer upp, 
utbildas, säljs och lyckas  
på tävlingar, säger Annethe.    

Att stona och fölen trivs i Laxviken är lätt att 
förstå, men Annethe menar att det finns många 
fördelar som företagare också. 

– Jag är imponerad över att transporterna 
fungerar så otroligt bra. Jag beställer hästfoder 

som levereras från Danmark till Laxviken på en 
dryg vecka. Jag säljer sadlar från Italien och det 
funderar lika bra. 

Annethe menar också att det geografiska läget 
är bra. Hon har lika nära till Umeå, Sundsvall och 
Trondheim. 

– Det tar inte så lång tid att åka bil. Det är bra 
vägar och lite trafik. Det är smidigt att ta sig till 
flyget också vilket är oerhört viktigt i mitt före-
tagande. När du är i Stockholm tar allt mycket 
längre tid. 

Som företagare är man 
beroende av andra före-
tagare. I Annethes fall till 
exempel av elektriker och 
rörmokare. 

– Om jag har problem 
och hör av mig så får jag 
hjälp direkt. De har koll 
på min verksamhet och 
förstår vad som krävs. Den 

servicen hittar du inte i en storstad, det kan jag 
lova dig!

Annethe är född och uppvuxen i Malmö. Hon 
träffade sin man Stefan när hon pluggade i 
Östersund och efter en tids förhållande flyttade 
hon till Stefan i Laxviken. Då tyckte hon att hon 
kommit till världens ände. 

– Jag sa till Stefan att ska jag bo här måste jag 
ha med min häst. Det var så det började, berättar 
Annethe. 

Det är nu trettio år sedan och Annethe bor alltså 
kvar och stortrivs.  

– För mig handlar det mycket om vilken kvali-
tet du vill ha i vardagen. Det är viktigast i läng-
den. Jag är också en person som värdesätter 
frihet och egentid.

Annethe gillar också att vara social. Hennes 
nätverk och vänner inom hästvärlden finns en 
knapptryckning bort. Även om det är härligt att 
träffas fysiskt så underlättar sociala medier och 
tekniska hjälpmedel kontakten med vänner långt 
bort. 

– Jag har några nära vänner som jag brukar 
dricka kaffe med. Det kommer ett SMS, ”Ska 
vi dricka kaffe”, och så gör vi det. Jag på min 
farstukvist och hon hemma hos sig. Man kan 
umgås och vara nära utan att sitta i knät på 
varandra, säger Annethe. 

Hela världen som marknad

Laxviken är en perfekt 
utgångspunkt för exportföre-

tag. Transporterna fungerar bra, 
du får jobba i fred och servicen 
från omkringliggande företag är 
världsklass. Det menar Annethe 

Ovesson som driver Stuteri  
Salmonbay.  

”Att stona och fölen  
trivs i Laxviken är lätt 
att förstå, men Annethe  
menar att det finns 
många fördelar som  
företagare också”

Annethe Ovesson föder upp hästar som hon utbildar och säljer vidare. Hennes hästar är eftertraktade och flera av dem har nått stora framgångar. Foto: Bildbyråbild.

Med rötterna i framtiden
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Rymdingenjören har landat

Linda Lyckman har alltid haft en fascination för 
det outforskade. Hon drömde tidigt om de djupa 
haven och den oändliga rymden.

– Som många tjejer ville jag väl bli hårfrisör 
som barn, men jag var också intresserad av 
teknik. Tänk om jag då hade haft en förebild 
som astronauten Jessica Meir att se upp till, 
säger hon.

Vägen till jobbet som innovationschef på 
Swedish Space Corporation, SSC, har varit kro-
kig. Hon växte upp på en hästgård i Västergöt-
land och tävlade i både hoppning och fälttävlan. 
Sedan har hon bott i Los Angeles, jobbat på 
Café Opera i Stockholm och 
hamnade när hon var 22 år 
som säsongare i Åre.

Att hon till slut vågade 
söka rymdingenjörutbild- 
ningen i Umeå tackar hon  
sin lärare Sten i Järpen för. 
Han såg Lindas talanger  
när hon läste tekniskt basår.

– Det finns ju vissa per-
soner i ens liv som verkligen blir betydelsefulla. 
Han såg att jag var bra på det här med teknik 
och han peppade mig, säger Linda.

Efter utbildningen har Linda fått uppleva 
många olika platser och arbetsområden. Hon 
har jobbat med rymdteknik i Norge och på Nasa 
Goddard Space Flight Center utanför Washing-
ton i USA, och innan hon blev innovationschef 
var hon systemingenjör för sondraketer som 
skjuts upp från rymdbasen Esrange, nära Kiru-
na. Att få vara med när en raket lyfter beskriver 
hon som något alldeles extra.

– Det är något jag verkligen kan sakna från 
tiden som systemingenjör. Den totala anspän-
ningen under nedräkningen, vänta på att raketen 
ska lyfta och hur det skakade i marken, det var 
en känsla jag sedan kunde leva på i ett helt år, 
säger Linda.

Som innovationschef ansvarar hon idag för att 
både förbättra och utveckla nya tjänster på SSC.

– Det är fantastiskt spännande. Särskilt nu 
när rymden blir allt mer kommersialiserad och 
integrerad med allt som händer här på jorden. 
Det är betydligt fler aktörer idag, och jag blir 
inspirerad av människor som till exempel Elon 
Musk. En person som verkligen driver på ut-
vecklingen och gör det omöjliga möjligt.

I många år har Linda bott med sin familj söder 
om Stockholm och hon har pendlat en timme 
varje dag till huvudkontoret i Solna. Men längtan 
tillbaka till norr har hela tiden funnits där, och 

med pandemi och hem-
majobb såg hon att det 
skulle kunna vara möjligt 
att jobba mer på distans. 
Så när drömgården i Åflo, 
en hästgård från 1930-talet 
som kallas O’Larsgården, 
dök upp i Projekt Kaxås 
fanns ingen tvekan längre.

– Den första jag berät-
tade om flytten för var min chef. Vi har, som 
många andra företag, varit en arbetsplats där 
folk har jobbat från en kontorsplats från konto-
ret. Trots det var han inte direkt förvånad. Han 
har ju också sett att det här kanske är framti-
dens sätt att jobba. Att vi inte behöver vara låsta 
vid ett kontor eller en plats om det nu inte är 
nödvändigt av praktiska skäl, säger Linda. 

Strax innan jul gick flyttlasset, och i januari bör-
jade barnen, 4 och 11 år, på skola och förskola i 
Kaxås.

– Det har gått så fantastiskt bra. Barnen 
stortrivs och min sambo har fått jobb i Almåsa. 
Det har verkligen känts som att komma hem. 
Vi känner oss så välkomna. Dessa tider är det 
ingen skillnad att jobba härifrån jämfört med att 
sitta i Stockholm, förutom att jag nu kan ta en 
skidtur på lunchen.

Det våras för rymden. I alla fall i Åflo. Här har nämligen rymdingenjören Linda 
Lyckman landat. Från O’Larsgården sätter hon Krokom på rymdkartan.

Linda Lyckman och hennes familj flyttade från Stockholm till Åflo i Offerdal strax före jul 2020. 

”Den totala anspän-
ningen under nedräk-
ningen, vänta på att ra-
keten ska lyfta och hur 
det skakade i marken”

Hur hamnade du i Nälden?  
Jag kom som asylsökande till Hede. Min bror 
bodde redan i Krokom så därför ville jag också hit, 
jag hade hört så mycket bra saker härifrån. När 
Migrationsverket omplacerade mig så hamnade 
jag i Nälden, vilket var jättespännande!
Vad är det bästa med Nälden?  
Framför allt finns här väldigt hjälpsamma, snälla, 
och anständiga människor. Nästan alla som jag 
har träffat är öppenhjärtliga för mig, vilket gör det 
lätt att integrera. Det finns lokaler där man kan 
träffas och träna språk, man kan träna ishockey, 
fotboll, åka skridskor, skidor och madrass i Pel-
lelisa-backen. Det finns även chans att få jobb på 
någon av industrierna här. Tillsammans är detta 
allt gott som är viktigast i livet för mig.
Hur skulle du vilja att Nälden ser ut om tio år? 
Jag hoppas att antalet invånare ökar, så att vi 
kanske får större grundskola, hälsocentral och 
ett köpcenter. Gärna en simhall också, och ett 
”park-center” där vi kunde umgås med vänner och 
leka med barnen. Det skulle vara bra om kollektiv-
trafiken blir mer tillgänglig.
Vad har du för framtidsdrömmar? 
Samtidigt som jag jobbar så studerar jag till 
barnskötare, och efter det drömmer jag om att få 
jobba heltid inom skolan. Jag kommer även försö-
ka hitta finansiering för att kunna ge ut två böcker. 
Den ena tror jag skulle lösa bristen på arbetsböck-
er kring tigrinja som modersmål för lågstadiet, 
och den andra skulle bli en sann berättelse om 
kärlek och vår resa till Europa. 
Du har nästan 20 000 följare på Facebook. Hur 
kommer det sig, och vad skriver du om där?
Jag försöker hjälpa olika familjer från Eritrea och 
Etiopien som talar tigrinja att träffa varandra, efter-
som gränsen mellan länderna var stängd på grund 
av kriget. Ungefär som programmet Efterlyst gör. 
Jag har lyckats få många familjer att träffa varan-
dra igen. Jag har även skrivit berättelser om olika 
människor som behöver hjälp från samhället. 

Jag har nyss skrivit om en lärare som jobbat 30 
år i Eritrea, men som fick cancer och inte kunde 
betala för pass och medicinska omkostnader. Då 
samlade jag och andra kompisar in cirka 20 000 
Euro från hela välden. Han kommer nu att under-
sökas i Egypten. Jag skriver också om information 
från olika myndigheter och vården, men också 
dikter, humor och kritik mot Eritreas regering.

Vem? Yossief Worke Asrat. 
Var? Bor i Nälden
Gör? Modersmålslärare och 
studievägledare. Han föddes 
och växte upp i Mai-mine i 
södra Eritrea. Utbildade sig till 
lärare och arbetade i fem år som 
lärare och sex år som rektor i hemlandet.

#ByNälden
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Tusen blommor blommar

Peter kom till Krokom 2012 men hade börjat 
snegla på Jämtland redan tidigare. 

– 2011 var jag här rätt mycket, dejtade en kille 
som bodde här, men jag föll främst för naturen 
tror jag, berättar Peter när vi sitter i växthuset. 

Det var milsvid utsikt över skogar, fjäll och sjöar 
som drev på flytten norrut. Han drev tidigare ett 
café på Gräsö i Roslagens fina skärgård så när 
möjligheten att ta över caféverksamheten på 
Fröjas dök upp tvekade han 
inte. 

– Jag var och tittade på 
växthuset en snöig helg i 
februari och på måndagen 
efter sa jag upp mig och 
flyttade upp. 

Den 8 april 2012 slog han 
upp dörren till caféet, han-
delsträdgården drevs då  
av andra personer. 

– Varje dag klockan 10 är det någon som har 
låst upp dörren här sedan dess, det är rätt häftigt 
ändå. Konsekventa öppettider är viktigt. 

Under 2015 tog Peter över även handelsträd-
gården och det blev den mötesplats med olika 
ansikten som han önskade. En smällkall vin-
terdag ute men fika i ett varmt växthus har sin 
charm, liksom högsommarens grönskande prakt 
inne och utanför. 
– Roligast är nog våren när växthuset är fullt 
med gröna växer och det är fullt med liv här. 

Trots ett eländigt år 2020 har Fröjas totalt sett 
haft en ”positiv coronaeffekt” eftersom intresset 
för trädgård och odling har ökat. Gott om plats 
i växthusets café har också gjort att folk vågat 
komma hit och fika. 

Hösten 2019 var däremot tyngre för Peter. 
Han hade jobbat hårt i många år, kände sig fär-
dig och lade ut Fröjas till försäljning. 

– Då var jag också engagerad i lokalpolitiken i 
Krokom och tänkte att jag skulle in mer där. Jag 

ville göra något annat.

Med politiken blev det inte 
som han tänkt sig och pan-
demin ställde försäljningen 
på ända. Det gick att ladda 
om och Peter lyfter det po-
sitiva i processen: att tänka 
försäljning gjorde också att 
han värderade sin egen roll 
i verksamheten. Som ägare 

och ansvarig måste han kunna backa och ha 
ledigt.

– Verksamheten måste kunna klara sig utan 
mig. Som egen företagare är det lätt att gå ”all in” 
och alltid vara spindeln i nätet. Jag hittade balan-
sen under tiden Fröjas låg ute till försäljning.

Intresset för politiken finns kvar och engage-
manget för allas lika värde syns i butiken där 
rättvisemärkta produkter dominerar utbudet. 
Engagemanget kring HBTQ-frågor hänger ihop 
med det. 

– Det handlar väl om att ha en rättvis syn på 

människor, på många olika sätt. Att man får vara 
vem man vill i Krokom, lika väl som att man som 
kaffeodlare i Brasilien ska få vettigt betalt och ha 
schyssta levnadsvillkor.

Peter har alltid känt sig välkommen i Jämtland. 
Han har bokstavligen rotat sig här, både som 
företagare och Ås-bo. 

– Jag har verkligen kommit in i det jämtländ-
ska livet. Sex månader efter att jag öppnat fick vi 
på Fröjas utnämningen till Årets Åsbor 2012. Det 
välkomnandet lever jag på fortfarande. 

Tre utflyktstips från Peter

Ansätten kanjon. Så otroligt mäktigt. Av 
någon anledning älskar jag vattnet som 
forsar.  

Tysjöarnas naturreservat. Verkligen en 
skön plats att promenera och koppla av 
på.

Rödön med sina orkidéer. Guckuskor och 
andra blommor på våren är fantastiskt.  

Peter får Ås att blomma

En vacker vinterdag  
tog Peter Johansson beslutet  

att lämna Österbybruk för Jämt-
land. Ett beslut han inte ångrat. 
Tack vare konsekventa öppet- 
tider och envishet har Fröjas  

blivit en oas att lita på.  
Varje dag – året runt.

Peter Johansson driver Fröjas, Oasen i Ås, ett café med handelsträdgård. Här är det öppet varje dag, året runt. 

”En smällkall vinterdag 
ute men fika i ett varmt 
växthus har sin charm, 
liksom högsommarens 
grönskande prakt inne 
och utanför”

Foto: Håkan Wike
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Vem? Beatrice Baumer, kom-
mer från Schweiz, flyttade till 
Sverige för två år sedan. 
Var? Bor i Hotagen sedan 
december 2019.  
Gör? Stuguthyrning och konst-
närlig verksamhet på Hotagens 
prästgård. Jobbar på äldreboendet 
Solbacka i Föllinge.

Det är sannerligen märkliga och märkvärdiga 
tider för de kulturella näringarna, eftersom pan-
demin skakar om spelplanen för både artister 
och arrangörer. Men nöden är som bekant inno- 
vationens moder, och gänget bakom populära 
Spotlight vägrade låta sig stoppas av viruset och 
genomförde arrangemanget digitalt 4 mars i 
stället.

Ända sedan 2005 har tävlingen genomförts, 
där ungdomar mellan 13 och 20 år visar upp sina 
mest lysande sidor, oavsett om det handlar om 
sång, musik eller någon annan form av konst. Ar-
rangerade gjorde Ungdomskulturrådet i Krokom, 
och totalt var det 24 deltagare från fyra kommu-
ner som ställde upp.

 Så Krokom, har vi ett resultat, för att använda 
en välkänd schlagerreplik?

– Jo, det blev ett annorlunda Spotlight med 
det här upplägget, men det blev en bra upple-
velse och faktiskt fler tittare 
än normalt, berättar Boalbin 
Persson från Nälden som 
både uppträdde själv och 
fanns med i arrangerande 
Ungdomskulturrådet.

Normala år avgörs Spot-
light-finalen i Krokomshallen 
där den publika närvaron 
förstås höjer temperatu-
ren, men tack vare ljud- och 
ljustekniker Erik Rådström och Johan Ericsson 
på JämtTV så nådde även den digitala varianten 
hög nivå.

Publiken fick också känna sig delaktiga i 
dramatiken, eftersom de fick vara med och rösta 
på sina favoriter via hemsidan. Programledarna 
Hanna Rosengren och Wilma Johansen från 
Ungdomskulturrådet lotsade publiken och artis- 
terna föredömligt genom kvällen, och när krutrö- 
 

ken skingrats så såg resultatlistan ut så här:  

• Scenkonst: 1) Julia Johansson, Mattmar, 
sång. 2) Elin Andersson, Svenstavik, sång. 3) 
Laban Berglin, Östersund, sång&gitarr.

• Konst & hantverk: 1) Lea Bäckström, 
Östersund, robotar i trä. 2) Alva Löfstedt, 
Östersund, med konstverket ”Det här är vi”. 
3) Patrik Andersson Walle, Svenstavik, med 
kortfilmen ”It´s okey”.

• Sensus Studioinspelningspris: Laban 
Berglin.

 
Kulturlivet i Krokom står på ett stadigt funda-
ment, där några starka forum är Kulturskolan, 
Allan Edwall-stipendiet, Riksteatern Krokom och 
inte minst alla aktiva bygdegårdar. Men det är 
många som längtar till vardagen bortom pande-
min, när publiken får strömma till igen.

– Det är några som kan 
känna hopplöshet i dessa 
tider, men det var kul att så 
många slöt upp när vi ord-
nade ett forum genom Spot-
light. Det finns ett uppdämt 
behov av att få uppträda, 
säger Sanna Hestner som 
är ungdomskultursamord-
nare på Krokoms kommun.

Boalbin Persson håller 
med:

– Självklart vill både jag och andra spela på 
scen, eftersom vi trivs där. Men vi gjorde det bästa 
av saken. Jag ser redan fram emot att vara med 
nästa år, både som artist och arrangör. Kulturen är 
verkligen stark i Krokom, säger han.

Ni som vill se alla duktiga ungdomar på Spot-
light kan göra det på www.spotlight2020.eu. 

Ungdomarna strålar i rampljuset
Krokom formligen lyser av stjärnor och inte minst är det ungdomen som 
både trivs och presterar i rampljuset. Vi törs säga att kommunens kulturella 
scen är tryggad även i framtiden – vilket inte minst talangtävlingen Spotlight 
är ett bevis för. 2020 års upplaga av tävlingen har just avgjorts. 

Ungdomskulturrådets Hanna Rosengren och Wilma Johansen lotsade publiken under den digitala tävlingen i början av mars. 

”Kulturlivet i Krokom 
står på ett stadigt  
fundament där några 
starka forum är Kultur-
skolan och Allan  
Edwall-stipendiet.”

Vad är det bästa med Hotagen?  
Den fina naturen och lugnet. Här kan jag andas! 
Jag tycker om att det finns så mycket vatten, inte 
bara sjöar, utan även forsar och bäckar. Trots lug-
net och stillheten har vi allt vi behöver. Handlar´n 
i Rötviken ligger bara fyra kilometer bort och det 
finns till och med en distriktssköterska i närheten. 
Det är inte så många människor som bor här, men 
de som finns hjälper alltid till om jag har problem, 
till exempel med praktiska saker i huset. Mina 
grannar har tid för mig och jag har tid för dem.
Varför har du valt att bosätta dig i Hotagen?
Jag ville flytta till norra Sverige för naturens skull. 
Jag bodde först i en liten stuga i Sörbygden för 
att kunna åka runt och titta på olika områden och 
hus. Jag såg tidigt Hotagens prästgård på hemnet 
och tyckte det var fint, men ville ha andra ställen 
att jämföra med. Efter ett år hade jag bestämt mig 
för att prästgården var mitt drömhus.
Här finns gott om utrymme, stugor för uthyrning 
och en ateljé för hantverk, jag väver och gör speci-
ella bibliska figurer. Det är en tradition jag har med 
mig från Schwarzenberg i Schweiz. Det är ett sätt 
att uttrycka kristen andlighet som jag gärna delar 
med mig av. Bara pandemin är över står jag redo 
att ta emot gäster som vill besöka Hotagen, prova 
på olika hantverk och bara få vara sig själva.
Vad är den största skillnaden mellan Hotagen 
och ditt boende i Schweiz?  
Förut bodde jag i en lägenhet mellan Bern och 
Zürich. Det var hela tiden mycket folk och trafik, 
aldrig lugnt. Jag hade ett stressigt jobb som chef 
och blev utbränd en gång för 15 år sedan. Här 
i Hotagen är det så rofyllt, inte alls trångt och 
jäktigt. Jag tittar just nu ut genom fönstret på en 
älgko som legat i min trädgård hela morgonen. 
Det är något helt unikt!

#ByHotagen
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Marianne Gråik är lite svävande i sin beskrivning 
av var hon bor. Hennes hem är där renarna är sä-
ger hon. Tillsammans med sin familj, maken, fyra 
barn och sju barnbarn, flyttar de mellan vinterbe-
tesmarker och sommarfjället. Krokvåg, Stugun, 
Hammerdal, Valsjöbyn – det är stora områden 
de verkar inom, pendlar emellan och befinner sig 
i under årets olika perioder. 

– Med åren har jag väl tyckt att det blir allt 
tråkigare att packa och putsa fönster. Det är väl 
den biten som jag försöker minska på, säger hon 
och skrattar lite.

Arbetet med renarna gör hon 
tillsammans med familjen och 
med samebyn Jijnjevaerie, en 
av tre samebyar i Krokoms 
kommun. Marianne, som  
hunnit bli 55 år, har med åld- 
erns rätt sökt sig till fysiskt  
mindre utmanande uppgifter 
som renskötare.  

– Nu under vintern har jag varit ansvarig för 
utfodringen och det innebär ändå slitsamt jobb 
med mycket snö och riktigt kallt. Renlav, hö och 
sedan pellets måste till för att renarna ska klara 
sig under vintern. 

Mariannes liv har alltid kretsat kring renar, na-
turen, årstider och väder. Att läsa renarna, förstå 
vad de vill och vad de behöver är en kunskap 
som gått i arv i generationer. Renarnas behov 

styr hennes dagar. 
– Jag trivs med att vara ensam med renarna, 

jag behöver inte vara med människor hela tiden. 
Kommunikationen med renarna gör mig glad. 

I tio år var hon också ordförande i samebyn Jijn-
jevaerie, ett arbete som hon beskriver som bitvis 
kämpigt där skogspolitik, rovdjursfrågor, utökad 
infrastruktur, klimat och turism är svåra frågor. 
Övergripande beslut spelar stor roll för samernas 
liv och tillvaro.

– Vi är så beroende av 
många andras beslut – och 
vi är en minoritet i en de-
mokrati där majoritetsbe-
slut tas. Har vi inte tillgång 
till betesmark har vi ingen 
rennäring, säger Marianne. 

Efter en tuff vinter, bitvis 
kall och med mycket snö, 

ser Marianne fram emot våren. En anledning är 
att hon älskar att åka skidor. 

– Skidåkningen sitter i vårt dna, det är sam-
ernas sätt att färdas. Jag är ett med alla sinnen 
och intryck när jag färdas tyst på skidor. 

Men hon hoppas trots allt att våren blir kort 
och sommarens växtlighet frodig, för renarnas 
skull. Förhoppningsvis kan familjen fira att renar-
na klarat ännu en vinter, och glädjas åt de nya 
renkalvar som föds. 

– Det blir lite lättare och gladare att andas då 
och jag ser även fram emot att få fiska igen. 
Sedan tycker jag att det är härligt att jaga älg på 
hösten. Locka och vänta. Helst ensam.

Hon önskar också att den allt större skaran av 
fjällbesökare kunde ha en respektfull inställning 
till naturen och hon skickar under samtalet med 
en önskan och uppmaning till sommarens fjäll-
besökare. 

– Förståelsen för och ödmjukheten inför 
naturen har blivit allt sämre bland de som besö-
ker fjällen. Nu verkar det som många försöker 
överrösta naturen. Det måste vi försöka ändra 
på. Alla kan lära sig mycket mer av en lugnare 
och lite ödmjukare närvaro i naturen – renar är 
också ett stresskänsligt djur. Fjället är dessutom 
vår arbetsplats och ett kulturlandskap.

Renarna är livet

Marianne Gråik har hela sitt liv  
levt med renarna, och hennes  

barnbarn gör nu detsamma. Livet 
kretsar kring deras vandringar  
mellan fjäll och skogsland. Det  
finns många glädjeämnen men  

också en önskan om större  
respekt för natur och djur  

bland fjällbesökare.

Marianne Gråik trivs med att vara ensam med sina renar. Att läsa renarna, förstå vad de vill och vad de behöver är en kunskap som har gått i arv i generationer. Renarnas behov styr hennes dagar. 

”Skidåkningen sitter 
i vårt dna. Jag är ett 
med alla sinnen och 
intryck när jag färdas 
tyst på skidor.”

Naturkraft för äventyr och vila
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Efter många år på senvägar och genvägar i kloro-
fyller och myller så hittade jag äntligen mitt hem. 
Med kärleken som kompass så förde vindarna 
mig till Offerdal och Kälom. Där möttes jag av 
famnar, grannar, naturen – och framför allt vindar 
av allehanda slag.
Att bosätta sig på en kulle med nordvästan som 
mötande trafik är sannerligen danande för både 
kropp och knopp, och för att inte tala om de små-
vuxna morötterna som följer i dess spår.
Men det är här uppe på vindarnas boning som mitt 
namn och väsen har fått vingar. Jag insåg snabbt 
att landskapet och dess termik öppnar dörren till 
ett samtidssamtal där bokstäver och formulering-
ar får extra fart av våra givna förutsättningar.
Visst, på senare år har vi fått både fiber och gynn-
sam mobiltäckning, men den överlägset bästa 
infrastrukturen för kommunikation har funnits här 
lika länge som höladorna – nämligen byaväsen-
det. Invånarna i våra 193 byar närmare bestämt.
Redan efter någon månad kunde jag namnen på 
människor i grannbyn, vilka bilar de körde, deras 
civilstånd och deras betydelse för bygden. Och 
om de sköt eller inte sköt på senaste älgjakten, 
och om de fått rövarbingo i Tulleråsen. Utan att ha 
träffat dem, vissa varken förr eller senare. 
Hur kommer då detta sig? The answer, mina vän-
ner, is blowing in the wind. Vissa skeptiska tungor 
kanske kallar det för klassiskt byskvaller, men 
själv kallar jag det vid dess rätta namn: Vind- och 
vattentålig samhällsinformation.
När exempelvis svärfar Örjan varit på macken och 
rapporterar över till oss andra så får vi 3 månaders 
händelser i socknen levererat innan påtåren är slut. 
Hur det är med föreståndarens höft, vem som haft 
Corona eller inte, vem som köpt gulhuset i Landön 
och när Bredbytrollen ska på turné nästa gång. 
Och inte minst: Om någon är på ”sytta”, och om det 
isåfall innebär att byskolan är tryggad.
Det handlar om kunskapsöverföring i realtid, en 
berättartradition om nutiden, från mun till mun, 
från by till by. Om någon frågar mig vad som är 
bäst med Offerdal, så svarar jag just det. Att vin-
darna viskar våra namn, i medvind och motvind. 
Och harrfisket i Långan förstås. Men exakt var de 
största hugger, där går nog gränsen för mitt eget 
byskvaller...

#ByOfferdal

Under förra året ökade Trangia sin omsättning 
med 52 procent, när framför allt deras försäljning 
i Norden och Asien gick som tåget. 
Den branta uppåtkurvan är en effekt av pande-
min, men vd Magnus Rydell menar att de under 
flera år märkt av en tydlig friluftstrend.

– Redan för fem år sedan började vi se att vår 
försäljning ökade, men visst har pandemin gjort 
att vi fått en extra skjuts, säger han.

Magnus tror att intresset för utomhusmatlag-
ning beror på flera saker.
– Människor idag försöker ta 
vara på det enkla som finns i 
vardagen, och njuta av den  
natur som finns bakom hus-
knuten. För många har också 
utomhus varit enda sättet att 
umgås nu. Dessutom finns en 
överlevnadsaspekt i dessa kristider. Folk vill 
känna att de kan klara sig själva om något skulle 
hända, säger han.

Under 2020 gick Trangia från 36 till 66 anställda, 
och företaget siktar på att vara totalt 100 anställ-
da inom några år. Magnus Rydell är övertygad 
att kurvan uppåt för deras produkter och männ-
iskors vilja att vistas ute i naturen kommer att 
fortsätta många år framöver.

– Har du väl börjat vara ute och upptäckt vad 
det ger så tror jag inte att du plötsligt bara slutar, 
så jag ser att potentialen att fortsätta växa är 
stor, säger han.

Uppenbarligen är han inte ensam om att tro 
på en ljus framtid för företaget, när Trangia söker 
personal så väller nämligen ansökningarna in. 

– Vi har inga problem att hitta rätt kompetens 
eller folk som vill jobba hos oss. I höstas när vi 
hade tre tjänster ute sökte 140 personer, säger 
Magnus.

Barnfamiljer och förstagångsanvändare hör idag 
till den vanligaste kunden som köper ett kök. 

– Det är inte bara den som ska ut på avance-
rade bergsbestigningar eller långt ut på fjället 
som köper ett stormkök. Vi ser att de kunder 
som ökar mest är de som ska ut på små utflyk-
ter, som en promenad runt en sjö och koka lite 
pasta, säger Magnus, som själv gärna lagar mat 
ute i sin hemmiljö.

– Jag åker ju väldigt gärna till fjällen, men ofta 
kan det räcka med en utflykt 
hemma i Ås.

Vad lagar du helst själv på 
stormköket?
– Om grabben är med blir det 
hamburgare, annars gillar jag 

pasta carbonara. Jag är ingen 
finsmakare utan gillar att det är lättsamt. Jag vet 
att många till och med bakar på stormköket men 
sådana avancerade grejer håller inte jag på med.

Köket får även hänga med Magnus på flugfis-
keturer eller en solig vårvintertur på fjället.
Vad har du för tips till nybörjaren som vill testa 
att laga mat ute?
– Det bästa är väl att börja så enkelt som möjligt. 
Du behöver inte gå längre än ut på din egen gård, 
och välj en enkel maträtt. Krångla inte till det.

När det är trendigt att  
vara ute blir Trangia inne
Hos stormkökstillverkaren Trangia kokar det av framtidstro. När friluftstren-
den blivit global och det allra hetaste är att laga mat ute säljer deras produk-
ter som smör.

Trangia har märkt av en tydlig friluftstrend under flera år och pandemin gav försäljningen en ytterligare knuff.  

”Vi ser att de kunder 
som ökar mest är de 
som ska ut på små 
utflykter”

Vem? Anders Lundin, fiske-
intresserad skribent. 
Var? Bor i Kälom
Varför Offerdal? Det var 
kärleken som förde honom till 
Offerdal. Här skriver han om hur 
han möttes av famnar, grannar 
och naturen. 



Dela kraften 
du med!
Hjälp oss att lyfta fram platsen, byarna och allt som finns att göra i vår kom-
mun. På kommunens hemsida hittar du det du behöver för att göra en affisch 
eller varför inte en profilprodukt som till exempel en mugg eller en handduk?

Kim Hedin driver Textilen Home and Lodge i Krokom. Snart finns det produkter med platsvarumärkets mönster i butiken. 

Om vi alla tillsammans hjälps åt att berätta om 
det vi gillar och tycker är speciellt med vår kom-
mun stärker vi stoltheten och intresset för att 
besöka oss eller flytta hit ökar. Vi tänker att det är 
allas platsvarumärke. Invånare, företag, föreni-
ngar och organisationer – alla äger platsvaru-
märket och får använda det i sin kommunikation. 

– På hemsidan har vi börjat bygga upp en 
verktygslåda där det ska finnas texter och bilder 
som är fria att använda. Den är långt ifrån klar 
och jag hoppas att den som har önskemål om 
sådant som saknas hör av sig till oss, säger Åsa 
Sjödin, kommunikationschef.

Vackra mönster
Det var i mitten av februari som det nya platsva-
rumärket lanserades på hemsidan. En som var 
väldigt snabb att börja undersöka vad det skulle 
kosta att ta fram produkter med de grafiska de-
taljerna var Kim Hedin som driver Textilen Home 
and Lodge i Krokom.

– Jag tycker verkligen om de där mönstren, de 
är jättevackra. Min plan är att sälja brickor och 
servetter med mönstret för naturkraft. Om någon 
månad bör jag kunna ha dem i butiken, säger 
Kim Hedin.

Verktygslådan på hemsidan ska även komplet-
teras med mallar för affischer och annat informa-
tionsmaterial. Det kommer vara efterfrågestyrt 
så det verkligen fyller ett behov.

– Det som är högst prioriterat just nu är bilderna. 
Vi har dels en hashtag, #193byar, där vi kommer 
köpa en del bilder som vi tror kan vara använd-
bara. Sedan kommer vi också att komplettera 
med bilder tagna av våra upphandlade fotografer, 
säger Åsa Sjödin.

Uppmaningen till dig som vill använda verk-
tygslådan och stöter på problem, eller känner att 
det fattas något som skulle vara bra att ha, är att 
kontakta kommunens kommunikatörer för att 
göra dem uppmärksamma på det. 

– Verktygslådans material ska som sagt byg-
ga på en efterfrågan och ett behov och därför är 
vi beroende av att få kännedom om detta, säger 
Åsa Sjödin.

Kommunen kommer även att kunna erbjuda 
stöd för den som behöver det när det gäller hur 
materialet ska kunna användas. Målsättningen 
är att vi ska få bilden av Krokom känd på bred 
front och då måste det vara enkelt att använda 
materialet. 

– Vår vision är att sätta hela Krokoms kom-
mun på kartan med hjälp av ord och bild och den 
vackra grafiken. Vi hoppas att varenda liten by i 
hela kommunen verkligen sprider det bästa med 
att bo just där, säger Åsa Sjödin. 

Har du frågor eller synpunkter? Mejla!
kommunikation@krokom.se

Vad är det bästa med Ytterån?  
Närheten till vattnet och två fina sjöar, Storsjön 
och Alsensjön. Det ger oss isar för fantastisk 
skridsko-, skid- och skoteråkning på vintern och 
fint fiske och härliga bad på sommaren. Och så 
grannarna förstås! Jag har mer sällskap av mina 
grannar här än när jag bodde i Bromma. Här 
hälsar vi på varandra på byvägen, alla hjälps åt, vi 
bryr oss om varandra och det är en trygghet. Som 
nyinflyttad har jag blivit varmt välkomnad.  
Varför har du valt att bosätta dig i Ytterån?
Det började med att vi skaffade fritidsboende här 
och då var det läget som avgjorde. Ytterån ligger 
väldigt centralt. Vi har nära till Östersund, Åre 
och inte minst till flyget, vilket var viktigt för mig 
eftersom jag arbetspendlade till Stockholm under 
en period. 
Hur kom det sig att du startade GlassÅParken 
och hur gick det? 
Att vi startade GlassÅParken förra sommaren 
var mest en slump. Min systerdotter som job-
bade inom hotell och restaurang i Östersund 
blev arbetslös med anledning av corona och då 
bestämde vi oss för att testa sälja glass. Det var 
en chansning som gick över förväntan! 

Vi fick många kunder och bidrog till att 
människor stannade till och upptäckte vad vackert 
det är i Ytterån. GlassÅParken blev också ett popu-
lärt ställe att hänga på för människor häromkring. 
De äldre kom gärna på förmiddagen, åt glass och 
umgicks och på kvällarna kom ungdomarna. Nu 
planerar vi för den andra sommaren och i år är det 
jag och Margaretha Persson från Dvärsätt som 
håller i trådarna. Cirka 15 ungdomar från trakten 
kommer att jobba i caféet och vi satsar på längre 
öppettider. 
Vad ser du för möjligheter med det nya  
platsvarumärket? 
Jag upptäckte förra året att många bara passerar 
genom kommunen längs E14. Då missar de våra 
levande byar och fina smultronställen. Jag tänker 
att vi behöver hjälpas åt att marknadsföra allt bra 
vi har här och det gäller kanske framför allt som-
martid. Det finns mycket att uppleva också vid si-
dan av skidåkningen. Jag är gärna en ambassadör 
när människor stannar och äter glass hos mig. 
Jag skulle kunna ha en flagga i mina glassar med 
varumärkessymbolen och tips om hemsidan. Om 
vi säljer lika många glassar som förra året innebär 
det 10 000 flaggor. 

#ByYtterån

Vem? Elisabeth Tillas flyttade 
till Ytterån från Bromma för 
cirka fem år sedan. 
Var? Bor i Ytterån 
Gör? Jobbar på Krokoms kom-
mun sedan årsskiftet 2020/21 
och planerar för andra året med 
GlassÅParken i Ytterån.

Dela kraften


