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KROKOM IDAG

INSPARK

Fem snabba till Ola:

Maria har ordet

n Hur sammanfattar du dina sex år 
i Krokom?
Det har varit spännande, roligt och stimu-
lerande att få jobba så nära den politiska 
ledningen med frågor som tillväxt, utveck-
ling, infrastruktur, vård, omsorg och skola.  

 n Vad är du mest nöjd med? 
Jag är glad över att vi har fått till en mötes-
plats i centrala Krokom, Magneten. Det är 
en väldigt trevlig lokal med plats för såväl 
spontana möten som kulturevenemang av 
olika slag. Det har saknats en sådan plats.

n Kan du dela med dig av ett härligt 
minne från åren i Krokom?  
Jag kommer direkt och tänka på när jag 
och min kör vann kommunens eget körslag 
hösten 2012. Att sätta ihop en kör med 
tjugo personer där många inte känner var-
andra för att öva och sjunga tillsammans 
var jätteroligt. Att vi dessutom vann gjorde 
det ännu roligare, förstås. 

n Vad vill du skicka med till din 
efterträdare, Jonas? 
Var dig själv, utgå från dina styrkor, var 
medveten om dina brister, var prestigelös 
och lita på dina medarbetare. Det är de 
som gör dig bra och jag kan lova att du 
kommer att ha ett härligt gäng att jobba 
med. Mottot är management by trust. 

n Vad ska du göra på din första 
lediga dag?  
På  min första lediga dag tar jag mina topp-
tursskidor, sätter på stighudarna och går 
upp på Getryggen. Framöver kommer jag 
däremot inte att vara helt ledig, jag kom-
mer att ta på mig olika uppdrag där mina 
tjänster efterfrågas. Efter att ha varit styrd 
av min almanacka under ett ganska stort 
antal år känns det väldigt inspirerande att 
få styra över den helt själv och bara göra 
det jag verkligen känner för. 

Efter närmare sex år på posten som 
kommunchef lämnar nu Ola Skyllbäck 
Krokoms kommun för att gå vidare 

mot nya uppdrag och jag vill rikta ett varmt 
tack till Ola för alla åren i kommunen. Ola 
har ju varit anställd på flera olika poster; 
lärare, rektor, barn- och utbildningschef och 
slutligen som kommunchef. Samtidigt vill 
jag hälsa Jonas Törngren välkommen 
till Krokom. Det ska bli väldigt 
spännande att få arbeta tillsam-
mans med Jonas som kommer 
att sätta sin prägel på vår 
kommun utifrån sin roll som 
högste tjänsteman. 

Vi har nyligen haft vår 
årliga verksamhetskonfe-
rens där vi fokuserar på de 
utmaningar vi står inför under de 
kommande åren. Vi kan konstatera 
att Krokoms kommun fortsätter att 
växa vilket är glädjande och av yttersta vikt 
för vår långsiktiga utveckling. De utmaningar 
vi har i vår kommun har alla sitt ursprung i 
tillväxt vilket förstås är positivt. En av de allra 
största utmaningarna är bristen på bostäder. 
En bostadsutredning pågår för att kartlägga 
olika behov och vi har ett tydligt fokus på att 
komma igång med att bygga nya bostäder i 
kommunen. 

När det gäller flyktingmottagandet är det 
fortsatt hårt arbete som gäller för att hinna 

med. Vår ambition är att informera i god tid 
om nya boenden som är på gång, men ibland 
hinner vi helt enkelt inte med att informera 
innan processen har startat. Vi har skrivit 
en avsiktsförklaring med Migrationsverket 
om asylboenden i kommunal regi för att de 
asylsökande ska kunna bo kvar i den lägen-

het där de spenderar sina första två år 
i Sverige. Som det är nu kan de 

tvingas flytta från en by där 
barnen har rotat sig och där 

familjen trivs bra. En annan 
väldigt viktig parameter 
för en lyckad integration 
är att flyktingarna kom-
mer ut i arbete efter de 
första två åren. Det görs 

noggranna uppföljningar av 
den här statistiken på riksnivå 

och Krokom har lyckats väldigt 
bra här. Hösten 2015 kom hela 75 

procent ut i arbete redan efter två år vilket är 
mycket bättre än riket där motsvarande siffra 
är 50 procent efter sju år.

Till sist vill jag hälsa Björn Hammarberg, 
M, välkommen som ny vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 
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NYHETER

VÄLKOMMEN 
TILL VÄVSTUGAN
På Axel Perssons väg 22 i Krokom 
är det full aktivitet i vävstugan. Vi 
har många vävstolar och bestämmer 
gemensamt vad vi vill väva, t ex plädar, 
trasmattor, handdukar eller gardiner.

Kom och hälsa på oss tisdagar klockan 
18–21 och onsdagar klockan 10–14. Alla 
är varmt välkomna att väva, nybörjare så-
väl som erfarna. Du får den hjälp du behö-
ver. Vi vill också gärna utbyta erfarenheter 
med er som kommer från andra kulturer.

Gå gärna in på Facebook och besök 
våran grupp: Krokoms Vägstugeförening. 
Du kan också ringa för mer information till 
Britt Söderberg 070-598 32 29.

Den 7 oktober är det dags för 2016 års 
Guldkväll. Galan arrangeras för sjunde 
gången och platsen blir Föllingehallen. 
Redan nu uppmanar vi dig att börja 
fundera på vem just du vill nominera!

Med våra priser och stipendier vill vi 
uppmuntra personer, organisationer och 
föreningar som gör skillnad. Det är du som 
bestämmer vem eller vilka som ska finnas 
med när juryn gör sitt val. Vi öppnar för 
nomineringar i slutet av mars och då hittar 
du förstås ett formulär på hemsidan där du 
kan skicka in dina förslag. 

Festlig galakväll
Det är under Krokoms Guldkväll som kom-
munens hjältar lyfts fram, både enskilda 
personer och företag. Under festliga for-
mer delas samtliga priser ut och kvällens 
höjdpunkt är förstås Guldkroken som be-
står av 30 000 kronor i prispengar samt en 
snygg statyett. Vinnare av Guldkroken har 
varit Hotagenkortet, Krokoms Golfklubb, 
Flykälens byalag, Offerdals SK, Mimi 
Finnstedt och Kaxås bygdegårdsförening. 

Till sist, se till att nominera den eller 
dem du tycker gör skillnad till något av 
kommunens priser. Och du, glöm inte att 
boka in Guldkvällen i almanackan!

VEM TYCKER DU  
ÄR GULD VÄRD?

Datum: 
8 oktober 2014

Plats: 
XXX Bygdegård

Tid: 
xx.xx–xx.xx

Biljetter: 
xxx kr. Köps via xxx.

Välkommen till 
Krokoms  
Guldkväll!
Mingel, mat, underhållning 
– och självklart utdelning 
av priset Guldkroken. 

8 oktober 2014
Bandnamn Bandnamn

Bandnamn

Läs mer: facebookadress/webbadress

I mitten av december invigdes den nya mötesplatsen i centrala 
Krokom, Magneten. För biblioteket har de nya lokalerna inneburit 
ett ordentligt lyft för verksamheten.
För bibliotekspersonalen har det varit en lång 
väntan innan de i höstas äntligen fick börja 
packa ner böckerna och påbörja flytten till 
Magneten. I mitten av december invigdes den 
nya mötesplatsen och sedan dess har bibliote-
kets besökssiffror stadigt gått uppåt. 

– Både besökarantalet och utlåningen har 
ökat ordentligt och det är jätteroligt. Utlåning-
en har ökat med 44 procent sedan vi flyttade 
och besökarantalet med 100 procent, säger 
Eva Fresk, bibliotekschef.

I samband  med flytten investerade bibliote-
ket i ny teknik för mediehantering. Besökarna 
sköter själva både utlåning och återlämning 
och det har tagits emot positivt. 

– Det underlättar för besökarna och för oss 
är det en arbetsmiljövinst eftersom vi slipper 
hantera lika mycket böcker, säger Dagny 
Nordmark, bibliotekarie.

Café Kroken har förstås en central roll 
i mötesplatsen. Systrarna Jessica Jonsson 
och Martina Jonsson tvekade inte när de såg 
möjligheten att dra igång en egen verksamhet 
i lokalerna. 

– Jag satt på ett jaktpass i Åkroken när jag 
såg annonsen och vi var helt överens om att 

vi skulle lämna in ett anbud. Vi blev så glada 
över att bli utvalda. Det har gått över förvän-
tan och vi har precis anställt Lina Ali på ett 
instegsjobb under sex månader, säger Jessica 
Jonsson.

Kommunen har sedan flera år tillbaka haft 
lunchunderhållning i biblioteket varje onsdag. 
I och med att Magneten slog upp portarna 
gick Halvett i graven till förmån för Kultur 
på Magneten på onsdagkvällar (19.30) och 
torsdagar (14.30). Mats Hurtig är kultursam-
ordnare och han berättar att den nya modellen 
kommer att testas under våren för att därefter 
utvärderas.

– Det känns jättebra så här långt, lokalen är 
härlig och vi har fått en hel del positiv respons 
från besökarna. Någon sa till och med att 
Magneten är det bästa som har hänt i Krokom, 
säger Mats Hurtig. 

Magneten har ett konferensrum som är öp-
pet för föreningar och privatpersoner att hyra. 
Det går även att hyra cafédelen kvällstid om 
det är större sällskap. Läs mer på kommunens 
hemsida om hur du gör för att boka lokaler på 
Magneten. 

Åsa Sjödin

Krokoms kommun söker just nu många nya 
medarbetare. 

Vill du vara med i vårt härliga gäng? Kika in på 
vår hemsida och läs mer om jobben.

www.krokom.se/ledigajobb

Jobba hos oss!

Nya lokaler ett lyft för biblioteket
Krokoms nya mötesplats invigdes i mitten av december. För biblioteket har de nya lokalerna inneburit ett 
lyft med ökad utlåning. Dagny Nordmark och Cissi Borgsten är väldigt nöjda med sina nya lokaler.

Matz Norrman, IFO-chef, och enhetscheferna Ida 
Totland, Annelie Knudsen och Alf Eliasson arbetar 
på socialförvaltningen som söker nya medarbetare.
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En hållbar livsmiljö är målet
Livsmedelsfrågor, bygglov, tillståndsgivning, inspektioner och strandskydds-
dispenser är bara några av de många ärenden som avdelningen för bygg 
och miljö hanterar dagligen.

Det är en omfattande verksamhet där bygg-
nads- och livsmedelsinspektörer tillsammans 
med miljö- och hälsoskyddsinspektörer utövar 
tillsyn och ser till att lagar och krav följs. 
Allt med syfte att skapa en god och hållbar 
livsmiljö för kommunens medborgare. Anna 
Holmer är chef för avdelningen och hon 
konstaterar att det är en till stor del regelstyrd 
verksamhet.

– Ja, det är många lagar som styr hur vi 
jobbar med olika frågor. Det handlar bland an-
nat om miljöbalken, plan- och bygglagen och 
livsmedelslagstiftningen, berättar hon.

Inspektioner utförs på plats hos exempelvis 
företagare och idéella föreningar för att kon-
trollera om de följer egna rutiner och kraven i 
lagstiftningen. Inspektionen kan vara antingen 
planerad eller oanmäld för att få en reell bild 
av hur verksamheten fungerar.  

– Tillsyn bedrivs både gentemot privata 

företagare och kommunala verksamheter, 
berättar Anna. 

Förutom arbetet med tillsyn och tillstånds-
givning ska avdelningen fungera som ett stöd 
och en källa till information för medborgare 
och företagare.

– Man skulle kunna säga att vi har dubbla 
roller i vårt arbete eftersom vi också har också 
till uppgift att fungera som rådgivare, menar 
Anna.

Tydlig information krävs
Bygg- och miljöavdelningen svarar även 
på ett stort antal remisser som kommer från 
andra myndigheter och kan gälla bland annat 
ny lagstiftning, utredningar och tillståndsan-
sökningar.

– Att lämna yttranden är viktigt för att 
kunna påverka utvecklingen i ett tidigt skede, 
säger Anna. 

Lagstiftningen är omfattande och en lättill-
gänglig och tydlig information är nödvändig 
för att underlätta för företagare och medbor-
gare att göra rätt.

– Kommunens kundcenter kan svara på de 
vanligaste frågorna som vi får. På vår hemsida 
finns också tydlig information med vanliga 
frågor och svar på dem. Det innebär att vi kan 
ägna oss åt handläggning och tillsyn samtidigt 
som medborgarna får svar direkt på många av 
sina frågor, avslutar Anna.

Thory  Andersson

          TEMA: BYGG OCH MILJÖ

Kommunens  avdelning 
för bygg- och miljöfrågor 

utövar tillsyn och ser 
till att lagar och krav 

följs. Allt med syfte att 
skapa en god och hållbar 
livsmiljö för kommunens 

medborgare. 



APRIL  V O E R H T J E 2016
28 Måndag | Måanta

4 Måndag | Måanta

Filmrullen i Kaxås kl 
15-19

11 Måndag | Måanta

18 Måndag | Måanta

25 Måndag | Måanta

2 Måndag | Måanta

29 Tisdag | Dæjsta

Arkivkväll i Ede socken-
stuga kl 17-21

5 Tisdag | Dæjsta

12 Tisdag | Dæjsta

19 Tisdag | Dæjsta

26 Tisdag | Dæjsta

3 Tisdag | Dæjsta

30 Onsdag | Gaskevåhkoe

Minneskväll Kälaspelet i 
Kälen kl 19
Reminders på Magneten 
Krokom kl 19.30

6 Onsdag | Gaskevåhkoe

Samtalskväll med Olof 
Roos, Magneten kl 19.30
SPF Seniorer Rödön, 
månadsmöte Kälastugan 

13 Onsdag | Gaskevåhkoe

PRO Musik-café, Ede kl 15
Kopps, bio på Magneten kl 
19.30, från 11 år

20 Onsdag | Gaskevåhkoe

The Goodbye Girls på 
Magneten kl 19.30

27 Onsdag | Gaskevåhkoe

4 Onsdag | Gaskevåhkoe

31 Torsdag | Duarsta

Unga kulturutövare på 
Magneten kl 14.30

7 Torsdag | Duarsta

Berättarkväll med Curt 
Lofterud på Rödön kl 19
Linda Fors sjunger på 
Magneten kl 14.30

14 Torsdag | Duarsta

”Samer i Krokom” med 
Ewa Ljungdahl på 
Magneten kl 14.30

21 Torsdag | Duarsta

Författaren Ambjörn 
Sandler på Magneten 
kl 14.30

28 Torsdag | Duarsta

5 Torsdag | Duarsta

1 Fredag | Bearjadahke

8 Fredag | Bearjadahke

Krokom Cup, Krokom
(pågår t o m 17/4)

15 Fredag | Bearjadahke

22 Fredag | Bearjadahke

29 Fredag | Bearjadahke

6 Fredag | Bearjadahke

2 Lördag | Laavvadahke 

9 Lördag | Laavvadahke 

Klassisk konsert med 
Birkaelever i Kälom kl 15

16 Lördag | Laavvadahke 

23 Lördag | Laavvadahke 

Valborgsmässofirande 
i Alsen, Ede, Kaxås, 
Krokom m fl orter

30 Lördag | Laavvadahke 

7 Lördag | Laavvadahke 

3 Söndag  | Aejlege

10 Söndag  | Aejlege

17 Söndag  | Aejlege

Folkmusikmässa i 
Föllinge kl 11

24 Söndag  | Aejlege

1 Söndag  | Aejlege



MAJ  S U E H P E D E 2016
25 Måndag | Måanta

2 Måndag | Måanta

9 Måndag | Måanta

Filmrullen i Kaxås kl 
15-19

16 Måndag | Måanta

23 Måndag | Måanta

30 Måndag | Måanta

26 Tisdag | Dæjsta

3 Tisdag | Dæjsta

10 Tisdag | Dæjsta

17 Tisdag | Dæjsta

24 Tisdag | Dæjsta

31 Tisdag | Dæjsta

27 Onsdag | Gaskevåhkoe

Musikquis på Magneten 
med Mats Hurtig och 
Robin Sundman kl 19.30

4 Onsdag | Gaskevåhkoe

Punkbandet ”STATEN 
BRINNER” på Magneten 
kl 19.30

11 Onsdag | Gaskevåhkoe

Kulturskolans musikelever 
på Magneten kl 19.30
SPF Seniorer Rödön, 
månadsmöte Grönänge

18 Onsdag | Gaskevåhkoe

Vårkonsert med Näskotts-
kören kl 19
Jens Gustafsson & Mia 
Kempff, Magneten kl 19.30

25 Onsdag | Gaskevåhkoe

1 Onsdag | Gaskevåhkoe

28 Torsdag | Duarsta

Gökotta vid Tibrands-
högen, Rödön kl 08

5 Torsdag | Duarsta
Kristi Himmelfärdsdag

Trafiksäkerhet med MHF 
på Magneten kl 14.30, 
testa ”Fyllebrillor” m m

12 Torsdag | Duarsta

Mitt-på-dagenträff i 
Föllinge kl 12
Kulturskolans musikelever 
på Magneten kl 14.30

19 Torsdag | Duarsta

Pilgrimsgudstjänst i 
Hotagen kl 14.30
Andreas Klar sjunger på 
Magneten kl 14.30

26 Torsdag | Duarsta

2 Torsdag | Duarsta

29 Fredag | Bearjadahke

6 Fredag | Bearjadahke

13 Fredag | Bearjadahke

20 Fredag | Bearjadahke

27 Fredag | Bearjadahke

3 Fredag | Bearjadahke

30 Lördag | Laavvadahke 

7 Lördag | Laavvadahke 

14 Lördag | Laavvadahke 

Vårkonsert med Näskotts-
kören i Näldens bygdegård 
kl 19

21 Lördag | Laavvadahke 

28 Lördag | Laavvadahke 

4 Lördag | Laavvadahke 

1 Söndag  | Aejlege

8 Söndag  | Aejlege

Konfirmation Föllinge 
kl 11

15 Söndag  | Aejlege

22 Söndag  | Aejlege

Familjegudstjänst i 
Föllinge kl 11

29 Söndag  | Aejlege



JUNI  R U F F I E 2016
30 Måndag | Måanta

Nationaldagsfirande i As-
pås, Kaxås, Krokom 
m fl orter
Dvärsättsdagen i Grönänge

6 Måndag | Måanta

13 Måndag | Måanta

20 Måndag | Måanta

Landslagets fotbollsskola 
K-D IF ungdomssektion 
(pågår t o m 1 juli)

27 Måndag | Måanta

4 Måndag | Måanta

31 Tisdag | Dæjsta

7 Tisdag | Dæjsta

14 Tisdag | Dæjsta

21 Tisdag | Dæjsta

28 Tisdag | Dæjsta

5 Tisdag | Dæjsta

Gränsträff vid Katt-
strupen kl 10

1 Onsdag | Gaskevåhkoe

8 Onsdag | Gaskevåhkoe

SPF Seniorerna Rödön, 
sommarresa 15-16 juni

15 Onsdag | Gaskevåhkoe

22 Onsdag | Gaskevåhkoe

29 Onsdag | Gaskevåhkoe

6 Onsdag | Gaskevåhkoe

Pilgrimsgudstjänst i 
Laxsjö kl 18

2 Torsdag | Duarsta

9 Torsdag | Duarsta

16 Torsdag | Duarsta

Jänsmässafton i Aspås 
kl 18

23 Torsdag | Duarsta

Sandnäset Master, golf-
tävling i Sandnäset 
(pågår t o m 3 juli)

30 Torsdag | Duarsta

7 Torsdag | Duarsta

3 Fredag | Bearjadahke

10 Fredag | Bearjadahke

17 Fredag | Bearjadahke

Midsommarfirande i 
Alsen, Aspås, Krokom, 
Rödön m fl orter

24 Fredag | Bearjadahke

1 Fredag | Bearjadahke

8 Fredag | Bearjadahke

Nostalgia Night på Svea 
Park, Kaxås

4 Lördag | Laavvadahke 

11 Lördag | Laavvadahke 

18 Lördag | Laavvadahke 

25 Lördag | Laavvadahke 

2 Lördag | Laavvadahke 

9 Lördag | Laavvadahke 

Musikgudstjänst ”Liv att 
dela” i Föllinge

5 Söndag  | Aejlege

12 Söndag  | Aejlege

Blomstervandring i 
Aspås, med Staffan 
Åström kl 10

19 Söndag  | Aejlege

26 Söndag  | Aejlege

3 Söndag  | Aejlege
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bringa en konstant nordsvensk häst-
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W
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G
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nu väl etablerad under nam
net 

Travskolan.
D

ock känns det viktigt att 
känna till att ”H

ästw
ången” har en över 

hundraårig historia.

H
ästägarna och fram

för allt veterinä-
rerna, började bli bekym

rade på allvar. 
D

en nordsvenska hästrasen var på väg att 
bli sönder- och bortavlad. 1901 tillsattes 
därför en kom

m
itté av hushållssällskapen i 

följande fyra län: G
ävleborgs, K

opparbergs, 
V

ästernorrlands och Jäm
tlands.

K
om

m
ittén arbetade m

ycket snabbt och 
redan 1902 hade m

an köpt W
ången från 

staten. Valet av W
ången var lätt, därför att 

berggrunden och därm
ed jorden var m

ycket 
kalkrik. K

alken var helt enkelt själva för-
utsättningen för att de blivande hingstarna 
skulle få äta kalkrikt gräs och därm

ed få 
starka benstom

m
ar.

V
i, vanliga m

änniskor, går ju inte i 
vardagslag och tänker på att kalkberggrun-
den runt hela Storsjöbygden är orsaken till 
det goda jordbruket här. Sam

t 
grunden till W

ången!
H

ushållningssällskapen var 
m

ycket aktiva och i Jäm
tland 

hade m
an redan 1899 beslutat 

att köpa in tre avelshingstar 
som

 skulle föras in i den första 
stam

boken. Två av hingstarna 
köptes från N

orge då m
an 

ansåg att de passade bra för att 
börja avla in grunderna till den 
nordsvenska hästen. D

en tredje hingsten 
köptes i Ö

stersund. D
ärm

ed fanns redan 
en grund för avelsarbetet när hingstupp-
födningsanstalten på W

ången började sitt 
arbete år 1903.

• G
ym

nasium
 m

ed trav- eller islands-
hästprofil

• U
niversitet i sam

arbete m
ed S

ta-
tens Lantbruksuniversitet (S

LU
), 

utbildning, forskning
• Y

rkeshögskola för hovslagare m
ed 

m
era

• Folkhögskola för proffstränarlicens, 
hästskötarkurser, etableringskurs 
för invandrare m

ed m
era

• N
ärm

are 130 helårsstuderande,  
de flesta heltidsboende

• C
irka 50 personer arbetar på 

W
ången

            W
ången

Foto: Ronney Wickzell
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Hur vi använder mark och vatten påverkar 
både vår miljö och hela samhällets utveckling. 
Det som byggs finns kvar under lång tid och 
berör ofta många människor. Därför finns det 
grundläggande krav när vi ska bygga nytt eller 
använda marken på ett nytt sätt. 

Det är kommunens avdelning för bygg- och 
miljöfrågor som handlägger bygglovsärenden. 
Sigrid Lindqvist är en av fyra byggnadsin-
spektörer som hanterar ansökningar och hon 
menar att det är viktigt att ha tänkt till ordent-
ligt innan man lämnar in sin ansökan.

– Ja, de handlingar som ska följa med en 
ansökan bör vara kompletta och innehålla 
uppgifter om var ett hus ska byggas och or-
dentliga ritningar på hur det ska se ut, storlek, 
planlösning och utformning. Har man inte 
möjlighet att rita själv behöver man anlita nå-
gon som kan hjälpa till med det, berättar hon.

Du som ska bygga ansvarar för att alla lagar 
och regler följs och ska ta fram en kontroll-
plan som visar att konstruktionen fungerar 
och att kraven i bygglagstiftningen följs. 
Kontrollplanen ska följa med ansökan. Om 
det inte rör sig om ett väldigt enkelt bygg-
projekt behöver du även anlita en certifierad 
kontrollansvarig.

Startbesked krävs
Handläggningstiden för ett ärende kan variera 
men inom tio veckor ska ett beslut kunna ges.

– Ett beslut inom tio veckor kräver dock att 
den inlämnade ansökan är fullständig och inte 
behöver kompletteras. Behövs komplettering 
börjar handläggningstiden att räknas från den 
dag då vi har tillgång till samtliga handlingar, 
menar Sigrid. 

När du fått ditt bygglov innebär det inte att 
du kan starta upp ditt byggprojekt direkt. För 
att få börja behöver du också ett startbesked. 
Vid enklare byggen följer startbeskedet med 
bygglovsbeslutet, om inte så får du en kallelse 
till ett tekniskt samråd innan du kan få ditt 
startbesked. Startbeskedet innebär att du får 
börja bygga. 

– Ett beslut om beviljat bygglov innebär att 
du har två år på dig att börja bygga, därefter 
blir bygglovet ogiltigt. Det är också viktigt 
att komma ihåg att det inte är okej att börja 
bygga innan man fått sitt startbesked, berättar 
Sigrid.

Under tiden som bygget pågår genomförs 
också ett arbetsplatsbesök där punkterna i 
kontrollplanen gås igenom för att säkerställa 
att allt löper på som det ska. Har du börjat

bygga ska det vara färdigställt inom fem år 
från beslutet om bygglov.

När bygget så småningom börjar bli klart  
hålls ett slutsamråd på plats. Kontrollplanens 
punkter gås igenom och om allt är som det 
ska så får du ditt slutbesked.

Ta det säkra före det osäkra
– Ja, utan slutbesked får du inte flytta in eller 
börja använda till exempel en utbyggnad, 
berättar Sigrid. En byggsanktionsavgift kan 
bli resultatet av en för tidig byggstart eller 
inflyttning, vilket är en onödig och dyr utgift. 
Vi måste förstås följa lagen och vi ser helst att 
vi inte behöver meddela att du måste betala 
exempelvis 50 000 kronor eller riva, menar 
Sigrid.

Det är en snårig djungel med många regler 
och lagar att förhålla sig till. Klokast är att 
redan i planeringsstadiet undersöka och ta 
reda på vad som gäller just för ditt planerade 
bygge.  

   

Thory Andersson

Sök bygglov innan du börjar
Har du planer på att bygga nytt, bygga om, bygga till 
eller sätta upp en skylt? Då behöver du förmodligen 
också ansöka om bygglov innan du kan skrida till verket.

ATT TÄNKA PÅ NÄR 
DU SÖKER BYGGLOV

• Se till att ha kompletta handlingar 
med ordentliga ritningar

• Läsa besluten ordentligt
• Invänta startbesked innan byggstart
• Invänta slutbesked innan inflyttning 

eller användning
• Startbesked – du får påbörja  

åtgärden
• Bygglov – bygget behöver påbörjas 

inom två år och avslutas inom fem år

Moment i byggprocessen  
för enbostadshus
1. Ansökan om bygglov
2. Bygglov beviljat
3. Tekniskt samråd
4. Startbesked
5. Arbetsplatsbesök
6. Slutsamråd
7. Slutbesked
8. Inflyttning

På kommunens hemsida finns detaljerad 
information om vad som gäller samt de 
vanligaste frågorna och svaren på dem. 
Om du hellre vill prata med en person sva-
rar kommunens kundcenter gärna på frå-
gor och och tar emot ärenden. De frågor 
de inte kan svara på direkt skickas vidare 
till en handläggare som återkopplar till dig 
så snart som möjligt.

Kontakta oss!
Krokoms kommuns kundcenter
Telefon:  0640 161 11
E-post:  kundcenter@krokom.se

Det är många regler och lagar att 
ta hänsyn till för dig som ska söka 
bygglov. Det är därför viktigt att ha 
tänkt till riktigt innan du lämnar in din 
ansökan.

          TEMA: BYGG OCH MILJÖ

Punkterna i kontrollplanen gås igenom vid arbets-
platsbesöken.
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NYHETER

Att hjärtstartaren finns där är helt och hål-
let Krokom-Föllinges Bridgeklubbs förtjänst 
och en direkt följd av en incident som inträf-
fade under en bridgekväll våren 2012. Kenneth 
Nilsson är ordförande i Bridgeklubben och 
minns händelsen med obehag.

– Vi satt som vanligt och spelade kort när 
en av medspelarna plötsligt föll ihop och gav 
ifrån sig onaturliga ljud, berättar han. Vi larma-
de givetvis direkt 112 och startade hjärt- och 
lungräddning. I väntan på ambulans och sjuk-
vårdspersonal lyckades vi få igång personens 
hjärta fyra gånger.  

Trots snabb inrådan och kunnig hjälp så 
lyckades inte återupplivningsförsöken och 
patienten avled tyvärr senare på sjukhuset. En 
tragisk händelse som givetvis berörde medspe-
larna i klubben djupt. De kände också att de 
ville göra något för att detta inte skulle behöva 
hända igen.

– Idén dök upp om att vi skulle samla ihop 
pengar till en hjärtstartare, berättar Kenneth. 

Sagt och gjort, samma kväll donerade de moti-
verade klubbmedlemmarna en hel del slantar i 
en stor skål och insamlingen var igång.

En hjärtstartare kostar runt 14 000 kronor 
och för att få ihop tillräckligt så bestämdes att 
var och en skulle betala tio kronor extra utöver 
avgiften vid varje speltillfälle. En insamling 
som har tagit nära fyra år men nu finns hjärt-
startaren på plats och ett tiotal personer inom 

både bridgeklubben och kommunen kommer 
att utbildas i hur den fungerar.

–  Det känns jättebra och vi känner oss tryg-
ga på onsdagskvällarna när vi spelar på Kvarn-
backsskolan, avslutar en nöjd Kenneth. 

Thory Andersson

GÖR EN INSATS 
SOM GOD MAN

SÅ KAN DU BIDRA 
TILL INTEGRATIONEN

Under perioden oktober till maj har vissa 
områden månadshämtning. Det gäller 
Ålviken – Ålåsen – Tuvattnet, Nordvalla 
– Mörtsjön samt de som har hämtning 
på fredag jämna veckor. 

Läs mer på www.krokom.se/avfall

GILLA KOMMUNEN 
PÅ FACEBOOK

För alla ensamkommande barn under 
18 år ska det utses en god man. Gode 
mannens uppgift är att i första hand se 
till att barnet får en trygg tillvaro under 
den första tiden i Sverige. Läs mer om 
uppdraget som god man på vår hem-
sida, www.krokom.se/flykting.

Gilla oss på Facebook du också så får 
du ta del av snabba nyheter som du kan 
ha nytta av. Vi ses på Facebook!

Du kan också följa oss på Instagram. 
Här får du ta del av våra medarbetares 
vardag i deras viktiga arbete med att ge 
en bra service till medborgarna.

Just nu kommer det många flyktingar till 
Sverige. Vi tar krafttag för att välkomna 
flyktingarna till vår kommun och din 
insats är värdefull!

Det finns många sätt att hjälpa till, läs 
mer om hur du kan bidra på vår hemsida 
www.krokom.se/flykting

Sedan början av året finns en 
självinstruerande hjärtstartare 
till hands i Krokomshallen. En 
ovärderlig hjälp om en person 
i närheten skulle drabbas av 
hjärtstopp.

Krokomshallen utrustad med hjärtstartare

Kenneth Nilsson, ordförande i Krokom-Föllinges Bridgeklubb, håller stolt upp den nya hjärt-
startaren. 
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Jonas Törngren tillträder den 1 april, men 
har tjuvstartat lite genom att delta i verk-
samhetskonferensen som är startskottet för 
budgetarbetet inför 2017. Under två dagar i 
månadsskiftet februari/mars redovisades verk-
samheternas utmaningar för politikerna för att 
ge en bild av behoven inför kommande år. 

– Det var två mycket nyttiga dagar och min 
bild av Krokom som en offensiv och framåt 
kommun bekräftades. Självklart finns det en 
del utmaningar, men det handlar om utveck-
ling och tillväxt vilket känns väldigt inspire-
rande och spännande, säger han. 

Jonas Törngren är 53 år gammal och kom-
mer ursprungligen från Falkenberg i Halland. 
Efter studier och jobb som gymnastiklärare i 
Stockholm flyttade han till Östersund 1998. 
Han har två vuxna barn och två bonusbarn och 
bor numera på Frösön. Jobbet som gym-
nastiklärare övergav han för tjugo år sedan 
då han fick sitt första ledaruppdrag. Det var 

som biträdande rektor. Därefter har det blivit 
fortsatta uppdrag i ledande position. Han 
beskriver sig själv som prestigelös med högt 
ställda krav på både sig själv och sin omgiv-
ning. Han tycker illa om långbänkar och har 
alltid nära till ett skratt.

– Min inställning är att alla som jobbar i en 
organisation ska skapa värde för den vi är till 
för, det vill säga i vårt fall medborgaren. Att 
som ledare och medarbetare praktisera öp-
penhet och dialog och hela tiden sträva efter 
att förbättra är en förutsättning. Att våga ta 
första steget och prova nya vägar är nödvän-
digt för att skapa utveckling och att bidra till 
arbetsglädje är ofta avgörande för att skapa en 
kreativ arbetsplats, säger Jonas Törngren.

Spännande utmaning
Jonas kommer närmast från Region Jämtland 
Härjedalen där han har varit utvecklingschef. 
Att Jonas sökte jobbet som kommundirektör 
i Krokoms kommun är en kombination av 
en omorganisation inom regionen och att ett 
mycket spännande jobb dök upp.

– Jag har inte letat nytt jobb, men i samband 
med omorganisationen var det under en period 
oklart vilken som skulle bli min roll i den nya 
organisationen. När kommundirektörstjänsten 
i Krokom dök upp kände jag att detta måste 

jag söka och jag är jätteglad över att jag nu 
får möjlighet att bidra till fortsatt utveckling i 
kommunen, säger han.

På frågan om hur han vill att medborgarna 
ska uppfatta hans ledarskap nämner han 
snabbhet, kvalitet och effektivitet som tre 
viktiga ledord. 

– En kommun är en gigantisk serviceorga-
nisation till medborgare och företag. Jag vill 
att det är väldigt tydligt för dem att det är just 
det vi är, avslutar Jonas Törngren. 

Åsa Sjödin

PORTRÄTTET

Ålder: 53

Familj: sambon Annika och vuxna bar-
nen Rebecka, 24, och Pontus, 22 samt 
bonusbarnen Ida, 10 och Emma, 6.

Bor: Frösön

Favoritsysselsättning: Racketidrott, 
golf, skidåkning, friluftsliv och fiske.

Motto: Varje dag lite bättre!

Aktuell: Tar över som högste tjänste-
man i Krokom efter Ola Skyllbäck.

FAKTA: 
JONAS TÖRNGREN

”Man måste våga för att vinna”
– Det råder nybyggaranda i 
Krokom och det tilltalar mig.
Det säger Jonas Törngren, ny 
kommundirektör i Krokoms 
kommun.

Jonas Törngren är Krokoms nye kommundirektör. Han efterträder Ola Skyllbäck den 1 april då Ola går vidare till nya uppdrag.



Driv eget företag i sommar
Efter fjolårets succé laddas det för fullt för att även i år 
kunna erbjuda kommunens ungdomar möjlighet att driva 
eget företag under sommaren. 
Ungdomar från Föllinge och Hotagen har haft 
möjlighet att vara sommarlovsentreprenörer 
tidigare år. Sommaren 2015 var det premiär 
för hela kommunen. Louise Öhnstedt som är 
ungdomskultursamordnare och en av handle-
darna bekräftar att det var en lyckad satsning.

– Det var ett otroligt intresse och många 
spännande affärsidéer. Åtta deltagare startade 
fem olika företag i Ås, Dvärsätt, Krokom, 
Nordannälden, Nälden och Ytterån. Och det 
var inom skilda branscher som företagen star-
tades. Det drevs caféverksamhet, sommarak-
tiviteter för barn, sömnad och klädförsäljning, 
trädgårdsskötsel och film- och datorsupport 
berättar Louise.

Sommarlovsentreprenörerna är ett ut-
bildningskoncept som ger unga en chans att 
utveckla sin förmåga kring entreprenörskap. 
Konceptet genomförs tillsammans med 
handledare från kommunen och sträcker sig 
över sju sommarveckor. Den första veckan 
ägnas åt introduktion som sker i internat på 
Birka folkhögskola. Då får ungdomarna lära 
sig grunderna i företagande, utveckla sina 
idéer och lära känna varandra i gruppen. När 
veckan är slut ska deltagarna ha utarbetat sin 
affärsplan och blir då också certifierade som-
marlovsentreprenörer. Därefter förväntas man 
starta och vara aktiv i sitt företag i minst tre 
och som längst sex veckor. 

– Varje företagare får en handledare och 
möjlighet till mentor och nätverk som finns 
tillgänglig under perioden. De får ingen lön 
men ett startbidrag på 2 000 kronor och till-
gång till dator, telefon och kopiator hos oss på 
Näringslivstorget i Krokom, säger Louise.

Det hela avslutas med en gemensam Kick-
out i augusti där deltagarna får redovisa för 
varandra hur de har upplevt sommaren som 
företagare; guldkorn, svårigheter, ekonomi 
och ge tips till andra. 

För att kunna ansöka som Sommarlovsen-
treprenör behöver du vara född 1996–2000 
och bo i Krokoms kommun. Ett uppdrag som 
sommarlovsentreprenör kan inte kombineras 
med feriepraktik på kommunen. 

– Har du en idé och gillar tanken på att 
tjäna pengar på något du själv har skapat? 
Ta chansen att prova på att vara Sommar-
lovsentreprenör och se vart det leder. Du får 
ekonomisk möjlighet, personlig handledning 
och dessutom ett härligt utbyte tillsammans 
med andra ungdomar, menar Louise.

Läs mer om Sommarlovsentreprenörer på 
kommunens hemsida krokom.se/sommar-
lovsentreprenor. Sista ansökningsdag 31 mars 
2016. 

Text och foto:
Thory Andersson

Visste du att Krokom som en av få kommuner i Sverige faktiskt ökade vår befolkning under 2015. 
Vi vill rikta ett stort tack till alla invånare, företag och medarbetare i kommunen som står för 
kraften och gör det möjligt. 

Källa: SCB befolkningssiffror 2015

NÄRINGSLIVSAVDEL-
NINGEN PÅ HJUL

Louise Öhnstedt och Gunilla Gisslén är handledare för sommarlovsentreprenörerna. 

NÄRINGSLIV

Funderar du på att starta företag? 
Utveckla eller göra investeringar i ditt 
företag? Vill du veta vilka företags- och 
projektstöd som går att söka eller vilka 
tillstånd som krävs för din verksamhet?
Under våren kommer vi på näringslivs-
kontoret finnas på olika platser runt om i 
kommunen. Vi vill gärna träffa er företa-
gare och blivande företagare i Krokoms 
kommun.

Välkommen att träffa oss:
  4 april Almåsa
12 april Lillholmsjö/Gästis 
19 april Trångsviken/bygdegård 
26 april Ås/Café Fröjas 

För samtliga orter gäller 15.00 –19.00.

Du som företagare är viktig för vår kom-
mun och därför vill vi ge dig den
bästa servicen. Vi på näringslivsavdel-
ningen erbjuder rådgivning,
information och service till dig som 
företagare. 
Registrera ditt företag i vårt företags-
register som du hittar via hemsidan 
så syns ditt företag på vår hem-
sida och du får även informa-
tion via vårt nyhetsbrev.
www.krokom.se/naringsliv

HAR DU ANMÄLT DIG 
TILL VÅRT REGISTER?


