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

Omslagsbild: Gabriella Gustafsson och Ewa-Lena Eriksson jobbar i köket på Aspås skola. De vann priset  
Medborgarnas stjärna som instiftades 2021. Läs mer på sidan 4. 

I en kommun som Krokoms kommun, liksom i regionen i övrigt är det 
väldigt svårt att hitta arbetskraft. Vi har under 3 procent arbetslöshet 
och många av de som inte har jobb just nu har inte rätt kompetens 
eller utbildning för att kunna anställas. Det gäller inte bara inom 
offentlig sektor utan gäller även för privata företag. Konkurrensen om 
arbetskraften blir större och större och man tvingas bredda krav-
specifikationerna för att kunna få in bra personer och därefter ”klä” 
på den nyanställda med utbildningar som svarar mot de specifika 
arbetsuppgifterna. Personalomsättningen blir dessutom större vilket 
kostar både pengar och produktions-
bortfall.

Mycket av det här är bra. Vi tvingas 
snäppa upp oss som arbetsgivare och 
en del inlåsningseffekter försvinner när 
människor kan hitta andra arbetsplatser 
än den nuvarande om man inte riktigt 
trivs. Vi får in nytt blod i systemet som utmanar gamla sanningar 
och tillför ny kompetens etc. Det finns dock en stor problematik. I en 
region som Jämtland/Härjedalen är det helt nödvändigt att människor 
från andra delar av landet fyller på. Vi måste skapa en större arbets-
marknad än de 165 000 själar som just nu bor här. Om man då känner 
att regionen ligger för långt bort, att nödvändiga transporter till och 
från andra städer tar för lång tid eller att det är för få avgångar eller 
för den delen för dyra. Ja, då kanske man hellre avstår och väljer en 
mer tillgänglig landsdel. Blir det så har vi ett problem. Då kommer vi 
inte att klara av vare sig hälso- och sjukvård, omvårdnad eller skolor. 
Då kommer de tekniska specialiteterna inte hitta sina ingenjörer och 
expertis och då kommer företagen att tvingas flytta till delar av landet 
där de kan hitta sina spjutspetsar.

Genom statliga beslut har vi i nuläget längre tågtider till Stockholm 
med färre avgångar än för några år sedan. Där har staten övergett oss. 
Åre/Östersund flygplats återhämtar sig mycket långsammare än andra 

flygplatser vilket till viss del kan bero på att både 
statliga myndigheter, kommuner och regionen 
via olika policybeslut har styrt bort från flyget 
som transportmedel av hållbarhets- och miljö-
skäl. Ekonomin spelar säkert också in. Risken är 
därför uppenbar att flygplatsen tvingas stänga 
på sikt och att både Krokoms kommun och övri-
ga kringliggande kommuner blir en ö i Norrlands 
inland som är svår att ta sig till. 

Vad göra då? Jo, bättre är om vi ser både 
flyget och tåget som en stor tillgång 
utifrån hållbarhetsaspekten. Vi reser 
kollektivt i båda fallen. Betänk att 
hållbarhet har tre perspektiv; social, 

ekonomisk och miljö. Att styra flyget 
mot fossilfria drivmedel ger både 
en social effekt med möjlighet att 
trygga kompetensförsörjning inom 
offentlig sektor, en ekonomisk 
effekt via bättre möjlighet för 
företagen att driva sin verksam-
het och för turismen att utveck-
las och en miljöaspekt utifrån 
minskade fossila utsläpp. Att 
vi som län och kommun driver 
flyget i graven ger inget av ovan 
beskrivna effekter. Vi är för 
små för att märkas och kom-
mer att drabbas hårt om det 
blir verklighet.

Flyget måste vara kvarVi är väl rustade
ntligen möjlighet att fira några av våra eldsjälar och driftiga 
människor som bidrar till utvecklingen av Krokoms kommun. Efter 
ett par års pandemiuppehåll var det dags för Krokoms guldkväll, 
den elfte i ordningen. Tack vare dessa personer som vi prisade 
under kvällen, och alla andra driftiga människor, har vi en livaktig 
kommun där det händer spännande saker i våra 193 byar. 

Vi står inför en lågkonjunktur där nästa år ser ut att bli tufft, men 
tack vare att vi ser ut att göra ett starkt ekonomiskt resultat i år 
så får vi en stadig grund att stå på. Tack vare det prognostiserade 
resultatet på plus 52 miljoner kronor kan vi ändå göra vissa sats-
ningar – lågkonjunkturen till trots. Ett område där vi ser att det är 
viktigt att vi håller oss i framkant är att hänga med i den tekniska 
utvecklingen. Det handlar bland annat om välfärdsteknik, att vi med 
hjälp av digital teknik arbetar för att öka trygghet, delaktighet och 
självständighet för personer som är äldre eller har en funktionsned-
sättning. Med teknikens hjälp kan möjligheterna till att vara delaktig 
i samhället öka och det vill vi såklart bidra till. 

Ett annat område som vi behöver 
hålla oss framme inom är att jobba 
effektivare och smartare med tekni-
kens hjälp. Vi har påbörjat ett stort 
arbete som i slutänden syftar till att 
förbättra vår service till er som bor i 
vår kommun. Vi arbetar ständigt för 
att bli mer tillgängliga och att hålla 
en hög servicenivå, men vi har ett 
jobb att göra för att uppgradera den 
tekniska plattformen så att den ger 
oss de bästa förutsättningarna. 

Krokoms kommun är en kommun 
som växer. Vi blir fler och fler som 

bor här vilket är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling. Att det 
finns boende för dem som vill flytta hit är såklart en 
viktig faktor. Därför är jag glad över den satsning 
som socialförvaltningen har gjort i samarbe-
te med Krokomsbostäder för att synliggöra 
attraktiva boenden för dem som är lite äldre. 
Det finns redan idag många olika alternativ 
på boende för den som vill lämna sitt stora 
hus för något mindre och mer praktiskt på 
ålderns höst. Det blev väldigt tydligt i den 
trevliga broschyren som beskriver de olika 
boendeformerna. Du kan läsa mer om det på 
sidan tio i det här numret av Vårt Krokom och 
broschyren finns att ladda ner på kommu-
nens hemsida för dig som är nyfiken.

Avslutningsvis vill jag skicka ett stort 
tack till alla våra fantastiska medarbeta-
re. Det har varit anstängt under en lång 
tid och även om covid-19 inte längre 
klassas som en samhällsfarlig sjukdom 
så har vi haft perioder med omfattande 
smitta så sent som efter semestrarna. 
Trots brist på personal har våra med-
arbetare sett till att verksamheten har 
kunnat bedrivas. Nu får vi verkligen 
hoppas att det är över. Vi behöver få rik-
ta blickarna framåt och lägga fullt fokus 
på den service och den utveckling som 
vi vill ge invånare och besökare i vår 
fina kommun.

”Vi står inför en 
lågkonjunktur  
där nästa år ser ut 
att bli tufft, men 
tack vare att vi 
ser ut att göra ett 
starkt ekonomiskt 
resultat så är jag 
inte orolig”

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

Postadress: Krokoms kommun,  
Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom 
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”Jo, bättre är om vi 
ser både flyget och 
tåget som en stor 
tillgång”
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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!

Är du utvald i SCB:s undersökning?
Just nu genomförs en undersökning av SCB på uppdrag 
av Krokoms kommun. Vi vill veta mer om invånarnas 
uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Vi 
hoppas att du som är med i undersökningen tar chansen 
att påverka! 
De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som 
dras från befolkningsregistret. Du kan svara via pappers- 
enkäten eller digitalt. Den 3 november är sista dag att 
svara.

Vi söker stödfamilj/kontaktperson
Ett givande uppdrag för dig som är intresserad av 
att stödja en person eller en familj som lever med en 
funktionsnedsättning. För mer information och intresse-
anmälan, se hemsidan eller kontakta Susanne Eltnäs eller 
Bjarne Staf. 
Telefon: 0640 162 47 alt. 0640 168 02 
E-post: susanne.eltnas@krokom.se eller 
bjarne.staaf@krokom.se

Tyck till om planen för centrum
Det är människorna som gör en plats. Krokoms centrum 
ska växa och kommunen vill skapa förutsättninger för 
det. Vi vill väldigt gärna ha era synpunkter om framtidens 
centrum i Krokom. 
Du kan lämna dina synpunkter till och med måndag 31 
oktober. Det finns fyra sätt att lämna synpunkter; via for-
muläret på hemsidan, per brev, via e-post eller att du fyller 
i formuläret som du hittar vid utställningen i kundcenter. 
Läs mer: krokom.se/krokom-centrum

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.

Information från vatten och renhållning
Kommunen får ansvar för förpackningsinsamling 
Kommunen får från och med 2024 ansvar för insamling 
av förpackningsavfall från hushåll och vissa verksam-
heter. År 2027 ska insamlingen vara fastighetsnära, 
vilket innebär att även förpackningar ska hämtas där er 
soptunna står idag.
Exakt hur insamlingen ska gå till är inte beslutat än, men 
avsikten är att samordna insamlingssystem för rest-, 
mat- och förpackningsavfall. Den separata matavfallsin-
samlingen kan därför bli senarelagd.

Föllinge ÅVC får ny bilramp 
Arbetet med den nya bilrampen på Föllinge ÅVC pågår 
under hösten. Under tiden hänvisas till tillfällig mottag-
ning vid Swenssons åkeri på Industrivägen 17. Öppetti-
derna är oförändrade.

Sophämtning under vintern 
Vi påminner om att det är dags att anlita någon som 
snöröjer och grusar enskilda vägar. Sätt gärna upp 
plogkäppar och ta bort grenar som kan skymma sikten 
för sopbilschauffören så bidrar ni till säkrare och bättre 
sophämtning. Tack!

Glöm inte din vattenmätaravläsning 
Avläsningsavierna skickas i mitten av september till alla 
våra kunder med vattenmätare. Om du inte fått någon 
avi ber dig att kontakta oss. Avläsningarna ska vara oss 
tillhanda senast 31 oktober. Detta gäller inte för er som 
har en fjärravläst vattenmätare, för dessa mätare hämtar 
vi hem signalen digitalt.

Undvik vattenskada om du reser bort
Ett tips för er att undvika vattenskador är att stänga av 
vattnet vid vattenmätare när ni åker bort en längre tid.
Då det gäller källaröversvämningar orsakad av neder-
börd, som kan befaras bli mer frekvent när klimat-
förändringarna blir mer framträdande. Ett sätt 
att undvika att vatten tränger in i källaren är att 
installera vattenstopp i golvbrunnen eller på 
ledningen (återströmningsskydd).

Krokom informerar:

Våra vinnare 2022!

GULDKROKEN: Riksteatern i Krokoms kommun
Glada vinnare är Abdul  Rahman Khalaf, Gun-Britt Westerlund, Aina Duvek och Gunnar Rindå.

ÅRETS ELDSJÄL: Malin Sundqvist KULTURPRIS: Micke Eriksson 

ÖVRIGA VINNARE

Guldstjärnan/Årets serviceföretag 
Skavbränna gård

Guldstjärnan/Årets serviceperson 
Per Ljungberg

Ungdomskulturstipendium 
Hilma Bendrik

Ledarpris 
Britta Brännström, Trångsvikens IF 
Jonas Flinkberg, Trångsvikens IF

Utvecklingsstipendium ungdom 
Wanja Karlsson, Svenska kyrkan Offerdal 
Malin Raftheim, Ås IF

Tillgänglighetspris 
Gunnarvattnets Byggnadsförening

Grattis!
Ur motiveringen: Han är inte bara musiker själv, utan 
har genom flera decennier fostrat, närt och stöttat barn 
och unga i sin musikaliska utveckling.

Ur motiveringen: Med ett brinnande engagemang, 
hjärtlighet, ett stort leende samt en anda av att allt 
går att lösa ser hon till att hela Krokoms kommun får 
uppleva kultur, bygdeutveckling och bildning.
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– Vi blev båda väldigt förvånade över att vi blev 
nominerade, när vi sedan vann tittade vi på var-
andra och var helt stumma, säger Gabriella och 
skrattar. 

Gabriella och Ewa-Lena ser till att 150 barn på 
Aspås skola och förskola får frukost, lunch och 
mellanmål varje dag. 
Men det är inte bara 
maten som är en del av 
konceptet i deras kök. 

– Vi skojar mycket 
med barnen så att de 
trivs och har det bra. 
För oss är det viktigt 
att barnen känner sig 
trygga här i matsalen, 
säger Ewa-Lena.  

Matsedeln planeras tillsammans med andra 
kockar och det är samma matsedel för alla sko-
lor i hela kommunen, men Gabriella och Ewa-Le-
na gör sin egen twist. 
– Det är jätteviktigt att göra det lilla extra, för 
man vet inte hur alla barn har det hemma. Därför 
tar vi bland annat ut svängarna när det är hög-
tider: klär ut oss och dukar fint, säger Gabriella 
Gustafsson. 

Kärlek och glädje är två ord som återkommer 
både i nomineringen som skickades in till Med-
borgarnas stjärna, och när Gabriella och Ewa-Le-
na själva beskriver sitt arbete. 

– Vår grundtanke är att vi vill ge barnen lite 
extra kärlek. Man vill ge dem en trevlig stund 
under lunchen. Vi vill både få dem att känna sig 

trygga men också göra 
det lite lekfullt, säger 
Gabriella. 

Tillsammans med 
skolans pedagoger har 
Ewa-Lena och Gabriel-
la försökt att skapa en 
matsal där det känns 
lugnt och tryggt att äta 
sin lunch. En plats där 
glädje och bus visserli-

gen hör hemma men inte höga ljudnivåer eller tjo 
och stim. 

– Det absolut bästa med det här jobbet är 
när dörren till matsalen öppnas och alla härliga 
ungar kommer in, säger Gabriella….

– …eller när de går härifrån och tycker att det 
har varit jättegod mat, jag tycker att det känns så 
bra att se dem nöjda och glada, fyller Ewa-Lena i.

Eleonora Amorelli

Gabriella och Ewa-Lena  
är medborgarnas stjärnor

Medborgarnas stjärna –  
det mest värdefulla och pre-
stigefyllda priset en kommu-

nanställd kan få. När kommun-
invånarna får säga sitt är det 

Gabriella Gustafsson och Ewa- 
Lena Eriksson i Aspås skolkök 

som kammar hem  
förstapriset!  

”Vår grundtanke är att vi 
vill ge barnen lite extra 
kärlek. Man vill ge dem 
en trevlig stund under 
lunchen.”

Nu ly f ter  v i

Ewa-Lena Eriksson och Gabriella Gustafsson jobbar i köket på Aspås skola. De vann priset Medborgarnas stjärna som instiftades 2021.

Medborgarnas stjärna är ett nytt pris som in-
stiftades 2021. Alla som bor och verkar i Kro-
koms kommun eller kommer i kontakt med 
kommunen på annat sätt får nominera. Priset 
kommer delas ut vartannat år och vinnaren 
koras i samband med medarbetardagarna. 
De nominerade ska på något sätt ha utfört sitt 
arbete på ett sätt som gjort tillvaron enklare, 
tryggare eller rikare för dig som bor i kommu-
nen. Vinnare 2021 är Kostpersonalen i Aspås 
skola.

Finalisterna i Medborgarnas stjärna 2021:
• Städpersonalen, kost och städ 
• Selma och Lisa Stolt, Solbacka 
• Kostpersonalen, Aspås skola 
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Kökssoffan i Astrid Lönn Jerns kök i Häggsjövik 
är hela fyra meter lång. Men tro inte att hon ofta 
ligger där och vilar, trots att hon är pensionär. 
Nej, kalendern är mer fullbokad nu än när hon 
arbetade. Astrid är politiskt engagerad, ordföran-
de i byalaget, sitter i styrelser och sjunger i kör.

– Det du tycker är kul, hinner du alltid med, 
säger hon.

Utveckling och förbättring är led-
ord för Astrid och enligt henne är 
ingenting omöjligt.

– Allt går, det tar bara lite tid, 
säger hon och skrattar.

I början av oktober startar en 
hantverksgrupp i vävstugan och 
nu ska äntligen nyinflyttade Lena 
Alke få sina gardiner upplagda.

– Jag får hjälp att lära mig att 
sy där, säger hon.

Förra året såg hon ett fritidshus 
i Häggsjövik på Blocket som hon 
köpte. Ju mer tid hon spenderade 
i byn, desto fler anledningar fann 
hon för att flytta hit permanent.

– I dag är jag butiksansvarig för 

Servicepunkt Handlarn i Rötviken och snart ska 
jag köpa butiken, säger hon.

Lena tycker att det är en fin sammanhållning 
i byn och att den största skillnaden med att bo 
här är att hon fått mer fritid på vardagarna.

– Jag hinner fiska på Stortjärn både innan jag 
börjar jobba och efteråt, säger 
hon.

Egon och Erik Arnsäter håller 
på att installera solceller på en 
fastighet i Sönnasjön. Häggsjö-
viks El och VVS har kunder i ett 
stort område av kommunen. 
Egon startade företaget när 
han och frun flyttade upp från 
Småland till Häggsjövik 1983.

– Vi ville pröva att bo här 
och det funkade. Det är guld 
värt att sitta vid köksbordet 
och titta ut över sjön i stället 
för att se betong, säger han.

Egon tycker att det blir en 
livsstil att vara egenföretagare.

Susanne Kvarnlöf

#193byar  #ByHäggsjövik

Här har alla huvudrollen
HR vad är det, egentligen? Den frågan ställde 
jag mig också en sensommardag i augusti 
2020 när jag klev in i Krokoms kommunhus på 
min första praktikdag. Efter nio veckors praktik 
(vfu) så visste jag i alla fall så pass mycket 
om HR att jag insåg att ”Det här vill jag jobba 
med och Krokoms kommun vill jag vara en 
del av!” Exakt ett år efter praktiken klev jag in 
på kommunhuset igen men denna gång som 
vikarierande HR-konsult och sedan dess har 
jag fått möjligheten att utvecklas och växa i 
min roll inom HR. 
Idag är jag ambulerande chef, en roll som 
inte funnits inom kommunen tidigare. HR-av-
delningen lånar helt enkelt ut mig i perioder till 
olika verksamheter inom kommunen (skola, 
äldreboende eller förskola till exempel). Mina 
uppdrag sträcker sig från några veckor upp till 
cirka tre månader. Varje gång jag lämnar ett 
uppdrag så avtackar jag mig själv med fika, det 
blir mycket fika helt enkelt!   
I den här rollen får jag förmånen att träffa 
massor av kompetenta medarbetare runt om i 
vår organisation. Jag får ta del av det hantverk 
som sker varje dag i våra verksamheter. Som 
ambulerande chef är mitt främsta verktyg 
medarbetarna och deras kompetens, utan dem 
– ingen verksamhet. 
Det ligger såklart utmaningar i att vara am-
bulerande chef, speciellt eftersom rollen inte 
bara är ny för mig utan för organisationen i 
sin helhet. Det finns helt enkelt inga ”do´s and 
dont´s”, därför har jag och min närmaste chef 
fått skruva på rollen under året och vi kommer 
få fortsätta att göra det. Min inställning när jag 
landar i ett nytt uppdrag är alltid att vi tillsam-
mans – personalen och jag ska få verksam-
heten att gå framåt. Det som slår mig är dock 
att trots att verksamheterna jag kommer till 
många gånger befinner sig i en stressad och 
pressad sits så upplever jag en välkomnande, 
hjälpsam och väldigt förstående atmosfär. 
För att avsluta där vi började: HR vad är det- 
egentligen? Vad är det som är så speciellt med 
HR?  Svaret på den frågan för egen del är bred-
den, allt från rekrytering av nya huvudroller till 
vår kommun, till samtal med dem som redan 
har huvudrollen. Att få vara operativ i verksam-
heterna, men även möjligheten att utveckla or-
ganisationen strategiskt tillsammans med an-
dra. Jag är stolt att få vara en del av Krokoms 
kommuns växtkraft, jag utvecklas varje dag 
och jag är djupt imponerad av den kompetens 
som vi har i vår organisation.

Sanna Staf
HR-konsult/ 

ambulerande chef

Älskade byn Häggsjövik med sina fyrtio bybor har många bra egenskaper. 
Med två nybyggda hus i byn och med inflyttning av både gamla och nya bybor 
är framtidstron stor. Det här är byn där ingenting är omöjligt. 

Astrid Lönn Jern har hjärtat i Häggsjövik. – Byn är harmonisk, öppen och hjälpsam. Den är även kreativ och lösningsorienterad, 
säger hon.

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Sanna är HR-konsult och hon har ett litet 
speciellt uppdrag – hon hyrs ut som chef 
där det behövs. Ibland uppstår vakanser 
när någon slutar och då hoppar Sanna in.

Fler hittar hem till Häggsjövik

Egon Arnsäter driver företaget Hägg-
sjöviks El och VVS. Egon startade 
företaget när han och frun flyttade 
upp från Småland till Häggsjövik 
1983. Idag arbetar även sonen Erik i 
företaget. 
    – Vi ville pröva att bo här och det 
funkade. Det är guld värt att sitta vid 
köksbordet och titta ut över sjön i 
stället för att se betong, säger han. 

Vad är unikt med din by? Hör av dig till oss!
Just nu är det många som väljer att flytta från 
storstäderna till förmån för landsbygden. Under 
årets första fem månader ökade befolkningen 
i Krokoms kommun med hela 143 personer. 

Vi vill berätta om alla våra 193 byar, vad är det 
som är unikt för just din plats? Hör av dig till 
oss via hemsidan och berätta varför vi ska skri-
va om just din by. www.krokom.se/flyttahit
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Krokom är hett och eftertraktat men är samti-
digt en stor kommun till ytan. 

– 193 byar, det är vi det. Därför är det lika 
viktigt att möta behoven i de mindre byarna som 
i stadsnära Ås, säger Simon Östberg. 

De senaste 10–15 åren har Krokom haft ett 
stadigt behov av bland annat bostäder.  Krokom 
är ett hett tillväxtområde och det är bostadsbrist 
just nu. Simon, som är stadsarkitekt i Krokom, 
leder tillsammans med planarkitekterna, bland 
annat bostadsförsörjnings-
programmet som innebär 
att peka ut platser och 
mark som kan bebyggas. 
Det gör att människor som 
vill bo i Krokom kan ges 
den möjligheten, antingen 
genom att bygga själv som 
privatperson, eller att en-
treprenörer bygger flerbo-
stadshus eller småhus där 
det är lämpligt. 

Just nu är det två stora planer som dominerar. 
Den ena, planprogram för Krokom centrum, är 
nu ute på samråd där alla som vill kan lämna 
synpunkter. En utställning finns att se på i kom-
munhuset, och där kan även synpunkter lämnas. 
Planerna går även att kolla in på hemsidan.

– Krokom centrum 2035 är en vision och vil-
jeinriktning kring hur och vad som kan utvecklas 
för att möta bostadsbehov, näringslivets önske-
mål, grönytor och en trygg utemiljö, säger Simon 
Östberg.

– Vi ser gärna att så många synpunkter som 
möjligt kommer in till oss, för delaktigheten är 
viktig. De som bor, eller vill bo och verka här, ska 
veta att de kan vara med och påverka sin egen 
orts utveckling, säger Simon Östberg. 

Ett annat projekt handlar om var det finns bygg-
bar mark. Ås är för många det självklara området 
med sitt stadsnära läge. Där pågår ett omfattan-
de VA-projekt och det finns flera planer för hur 
en bebyggelse ska kunna växa fram. Men Ås har 

också en miljö där plane-
ringen kräver hänsyn på 
flera plan. Ås har planerats 
sedan 1960-talet och har 
förändrats mycket sedan 
dess. Den attraktionskraft 
som gör Ås till en fantastisk 
plats att bo och leva på är 
också det viktigaste värdet, 
men vad det är varierar mel-
lan olika personer.

– Dock är de gemensam-
ma nämnarna tydliga. När-

heten till staden, utblickarna och möjligheten att 
bo lantligt i en levande jordbruksbygd är starka 
skäl till varför man väljer att bo i Ås, säger Simon 
Östberg.

Krokom är en vidsträckt kommun, där många 
vill bo nära natur och friluftsliv, lantligt och med 
ett skönare, kanske grönare, tempo. Byggbar 
mark finns redan nu i flera av Krokoms 193 byar, 
till exempel Nälden, Ytterån, Alsen, Trångsviken, 
Änge, Krokom och Tulleråsen.

– Vi vill såklart möjliggöra för permanentboende, 
vi är ju kommunen med 193 byar, och det finns 
intresse att bygga. Det vill vi såklart fånga upp, 
avslutar Simon Östberg.

Håkan Lundqvist

Stora planer för kommunen

Han är stadsarkitekten  
som, tillsammans med sina 

kollegor,  just nu jobbar 
intensivt med utvecklingen 
av Krokoms kommun. Det 

handlar om bostäder, lokaler 
och service i såväl huvudor-

ten som ute i byarna. 

”193 byar, det är 
vi det. Därför är 
det lika viktigt att 
möta behoven i 
mindre byar som i 
stadsnära Ås.”

SAMH ÄLLSBYGGN AD

Simon Östberg, stadsarkitekt, brinner för planering och utveckling för Krokoms kommun.

På gång i Krokoms kommun
Antagna planer Q1-Q2 2022
• Älvgläntan (Ås)
• Blomsterhagen (Ås)
• Karl-Anton E2 (Ås)

Planer på gång
• Smedsåsen1:26 (Nälden)
• Fanbyn 1:45 (Dvärsätt, golfbanan)
• Hissmon 1:231 (Kvarna, Krokom)
• Hissmoböle 2:84 ("Forsbergs", Krokom)
• Hissmon 1:47 ("DC", Krokom)
• Kälen 5:5 (Hanaberget, Krokom)
• Faxnälden 4:97 (Faxängen, Nälden)
• Valsjön 1:204 (Valsjöbyn)
• Ytterån
• Krokom Centrum (planprogram)
• Sjövillan (Ås)
• Hissmoböle 2:59 mfl (förskolan)
• Hissmon 3:1 mfl (Genvägen 1)

Läs mer: krokom.se/detaljplaner
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Många vill bo i någon av Krokoms 193 vackra 
byar. Befolkningen har ökat stadigt sedan 2003 
(med undantag för en dipp 2018), vilket till stor 
del beror på hög inflyttning. Under 2022:s första 
halvår var det 105 fler som flyttade in i kommu-
nen än som flyttade ut, vilket är överlägset flest 
bland Jämtlands kommuner. 

Det är inte bara Åsbygden som får nya invå-
nare. 2020 var Föllinge delad trea på listan över 
tätorter i Jämtland med bäst flyttnetto, alltså 
flest inflyttare jämfört med utflyttare. 11 fler per-
soner flyttade in till jämfört med ut från Föllinge.

Lena Alke är en av dem som på senare tid har 
flyttat till kommunen. För ett och ett halvt år se-
dan såg hon ett fritidshus i Häggsjövik på Block-
et som hon köpte. Efterhand 
växte beslutet fram att flytta 
hit permanent. Lena, som 
tidigare bodde i Östersund, 
beskriver livet i staden som 
att hon ”jobbade på veckorna 
och såg fram emot helger-
na”. Nu är det annorlunda. 

– Här i Häggsjövik har 
jag fritid både före och efter 
jobbet. Jag hinner fiska på Stortjärn på morgo-
nen och plocka svamp med grannen på kvällen. 
Jag har mer tid och mindre stress, säger Lena, 
som flera gånger återkommer till vilken vacker 
by Häggsjövik är. 

– När man kommer körande och ser Häggsjön 
breda ut sig, alldeles blank, får man en sådan ro 
i magen och en stark känsla av att ha kommit 
hem, berättar Lena. 

Bygdens framåtanda är något som imponerar 
på Lena, och det tog inte lång tid för henne 
att själv kavla upp ärmarna och engagera sig i 
bygdens framtid. 

– Folk här gillar verkligen sin bygd och jobbar 
ideellt för att skapa mervärde. Till exempel byg-
ger Valsjöbyns byalag ett utegym och i Rötviken 
ordnades en countryfest som drog mycket folk. 
Jag jobbar på Handlar’n i Rötviken och ska 
snart köpa butiken, och vi har nyligen arrenderat 
byns camping av byalaget och har planer på att 

utveckla sommarturismen för 
barnfamiljer. 

Lenas tips till andra som 
funderar på att flytta till en by, 
är att testa först. 

– Man behöver kunna 
anpassa sig och njuta av alla 
årstider, så innan du flyttar, 
försök att få hyra ett hus i 

åtminstone ett år för att se hur du trivs. Det går 
säkert att kolla med någon i byn om de vet nå-
got hus du kan få hyra, för det står hus tomma i 
många byar. 

Hanna Gimbergsson

För framtidens centrum
Krokoms kommun växer och att jag nu jobbar 
här är ett resultat av att organisationen växer. 
Det är mycket på gång och det finns många akti-
va detaljplaner. Med så mycket som händer och 
med ett befolkningsmål på 16 000 invånare till år 
2030 i sikte så fanns ett behov av att expandera 
på Plan- och trafikavdelningen. Det har skapats 
nya tjänster på avdelningen och jag fick en av 
de nya tjänsterna i somras, ett förtroende som 
jag är tacksam att jag fått. Att få vara med och 
påverka kommunens utveckling, dessutom kom-
munen jag växt upp i, är väldigt spännande!

Med mål tillkommer även visioner. Hur kommer 
kommunen och Krokom se ut i framtiden när vi 
når befolkningsmålet och hur kommer använd-
ningen för vårt centrum se ut då? En vision för 
Krokoms centrum är att det ska fungera som 
hela kommunens centrum. För att dagens 
centrum ska kunna utvecklas måste vi skapa 
bättre förutsättningar för liv och rörelse genom 
bland annat fler lokaler, bostäder och platser 
som möjliggör för människor att stanna upp och 
träffas på.

Jag ser det inte som om att vårt centrum ska 
konkurrera med Östersund i form av det stora 
utbudet, det skulle vara för naivt. Ett bredare ut-
bud än idag absolut, med kanske lokala eller mer 
nischade butiker som idag inte finns i Östersund. 
Men vi i Krokom har något värdefullt som är 
svårt att konkurrera emot, tid. Att utföra sina var-
dagsköp i Krokom går betydligt mycket snabb-
are än att köra in till Lillänge och trängas både i 
trafiken och butikerna. Detta är något som ska 
värnas om, tillgängligheten att ta sig in till och 
sen handla i centrum. Apropå att tid är värdefull 
så har vårt centrum mycket bra förutsättningar 
för kommunikationer. Det går att nå hela världen 
tack vare järnvägsstationen mitt i centrum och 
det går dessutom att nå flygplatsen på under 20 
minuter.

Just nu håller vi på att ta fram ett planprogram 
för Krokoms centrum. Syftet med planprogram-
met är att sätta en vision för hur vårt centrum 
ska se ut år 2035 och ge tydlig en målbild att 
arbeta mot. Som tidigare nämnt har vi flera akti-
va planer och ett flertal av dem är just inne i cen-
trum. Dessa detaljplaner som nu arbetas fram 
parallellt med planprogrammet går hand i hand 
och går efter samma visioner och målbild. Detta 
innebär att vi ligger i framkant med tidplanen och 
arbetar mot framtidens centrum aktivt redan nu 
på en mer detaljerad nivå. Mycket kommer att 
hända nu de kommande åren och det kommer 
vara roligt att få vara med och se detta!

Stina Reinhammar
Planarkitekt

Fler och fler väljer livet i Krokom
Inflyttningen till Krokoms kommun fortsätter att vara hög. Första halvåret 
2022 flyttade 470 personer till kommunen, och enligt inflyttaren Lena Alke i 
Häggsjövik är en naturnära fritid och en engagerad bygemenskap något som 
lockar. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Stina är planarkitekt och hon jobbar 
med att planera för framtiden. Redan nu 
läggs grunden för Krokoms centrum med 
utgångspunkt i vision 2035. 

”Jag hinner fiska på 
Stortjärn på mor-
gonen och plocka 
svamp med grannen 
på kvällen.”

Lena Alke är nyinflyttad till Häggsjövik och kommer snart att köpa Handlar'n i Rötviken, där hon arbetar i dagsläget.

Krokoms kommun har satt ett befolkningsmål på 
16 000 invånare år 2030. Med en total befolkningsök-
ning på 103 personer under första halvåret 2022 var 
kommunens befolkning uppe i 15 455 personer den 
30 juni 2022. 

Första halvåret 2022 var antalet personer som flyt-
tade in i kommunen 105 fler än antalet som flyttade 
ut, enligt statistik från SCB. Totalt var det 470 som 
flyttade in, varav 313 flyttade in från Jämtland, 127 
från övriga Sverige och 30 från utlandet.

Så här många flyttade till Krokoms kommun 2022
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Efter 33 år som anställd i Krokoms kommun 
och 18 år som förvaltningschef för barn- och ut-
bildningsförvaltningen, lägger Birgitta Lundgren 
ledarskapet på hyllan. 

– Det här har ju varit en process för mig. Un-
der hösten fjol började jag fundera över när det 
är bäst att göra reträtt och på vilket sätt, säger 
Birgitta. 

Hon kan sin verksamhet på alla nivåer och har 
varit med om många 
politiska och organisa-
toriska förändringar se-
dan 1989, något som 
tydligt framkommer 
i hennes ledarskap. 
Hennes medarbetare 
beskriver henne som 
”en snabbtänkt förebild 
som vill framåt. Hon 
är historiebäraren som 
har gjort vår förvaltning 
till en framåtsträvande förvaltning”.  

– Jag tror att jag är rätt envis. Mitt fokus har 
alltid varit att jag vill det bästa för våra elever, 
därför måste man ibland även fatta svåra beslut, 
säger Birgitta. 

Ett år som utmärker för Birgitta är 2007 då anta-
let elever började dala eftersom det föddes färre 

barn. Organisationen hade plötsligt för mycket 
personal sett till antalet elever. 

– Vid det tillfället sa jag och personalchefen 
att det var helt befängt om vi skulle börja säga 
upp personal. Jag visste att pendeln skulle 
svänga till slut och att vi skulle stå där med för 
lite personal i stället i framtiden. 

Det är vid sådana tillfällen som Birgitta har stått 
rakryggad och försökt tänka i nya banor.  

– Jag samverka-
de med våra fackliga 
representanter för 
att vi tillsammans 
skulle kunna vara lite 
kreativa och flexibla. 
Det blev förändring-
ar, men vi sa inte upp 
någon. Det känner 
jag mig stolt över, 
säger Birgitta.  

Idag år 2022 har definitivt pendeln vänt och 
kompetensförsörjningen är en stor utmaning. 
Det är brist i hela Sverige på lärare och pedago-
ger, inte minst i Jämtlands län.

– Behörig personal till våra skolor och försko-
lor är grunden för att våra barn och elever ska få 
den verksamhet som de är berättigade till, säger 
Birgitta. 

Jan Colm började som barn- och utbildnings-
chef för snart två månader sedan. Med en 
bakgrund som officer, rektor och verksamhets-
chef för bland annat grundskolan i Östersunds 
kommun ska han nu ta sig an barn- och utbild-
ningsförvaltningen i Krokoms kommun som 
Birgittas efterträdare. 

– Rekrytering och bemanning inom skolvä-
sendet är en nationell utmaning just nu. Jag 
ser det som att vi i Krokom kommer att behöva 
tänka nytt när det handlar om att attrahera och 
bibehålla kompetens, säger Jan. 

I backspegeln ser Birgitta både utmaningarna 
som har varit och som väntar för Jan, men hon 
känner också en stor dos stolthet över var för-
valtningen befinner sig idag. 

– Nu när jag lämnar känner jag att vi landat i 
mycket. Vi har fått till ett systematiskt kvalitets-
arbete och en bra dialog mellan politiker, tjänste-
män och personal. 

Jan Colm instämmer med Birgitta.  
– Jag upplever att man jobbar mer på tvären 

än i stuprör i Krokom, och det är något som jag 
vill fortsätta att jobba med och vidareutveckla, 
säger Jan. 

Eleonora Amorelli

Efter 33 år lämnar  
Birgitta över till Jan

Tuffa beslut och känslo- 
laddade möten varvat med 

visioner om framtiden. Fokus 
på det allra viktigaste: elevernas 
bästa. Birgitta Lundgren har varit 

förvaltningschef för barn och 
utbildning i 18 år. Nu lämnar  

hon över till Jan Colm. 

UTBILDNING OCH BARNOMSORG

”Mitt fokus har alltid  
varit att jag vill det bästa 
för våra elever, därför  
måste man ibland även 
fatta svåra beslut.”

Jan Colm är ny förvaltningschef för barn-  och utbildningsförvaltningen. Han tar över efter Birgitta Lundgren som går i pension efter 33 år i Krokoms kommun. 
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Diana Dahlberg har varit förskollärare på den sa-
miska avdelningen på Änge förskola i tre år.  Hon 
har själv inte samiskt ursprung men har studerat 
sig till språket.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att barnen 
blir bemötta på samiska när de kommer på 
morgonen, även när de går hem på eftermidda-
gen. Att man säger hejdå och tackar för dagen. 
Språket är centralt, säger Diana Dahlberg.

Och det är just de samiska 
språken som kommer lyftas 
fram på Änge förskola under 
vecka 43, mellan den 24–30 
oktober då det är Samiska 
språkveckan nationellt. 

– På Naestie lyfter vi ju 
språket hela tiden, men under 
den här veckan fokuserar vi 
dock lite extra på språket och 
samarbetar över hela förskolan så att alla får 
träna på enkla samiska fraser, säger Diana. 

Samiska språkveckan har funnits i fyra år och 
syftet är att lyfta de samiska språkens status 
och öka kunskapen om samiska språk och kultur 
i hela samhället. På Änge förskola har veckan 
lyfts på olika sätt, varje år. 

– I år fokuserar vi på att dansa till samisk jojk 
och bakar gahkko som är ett samiskt bröd, typ 
tunnbröd. Vi kommer även ha en station där alla 
får färglägga samiska motiv, då går vi igenom 
vad färgerna heter på samiska, säger Diana. 

Språk kan läras ut enkelt, och lustfyllt. På Änge 
förskola tränar man vanliga samiska fraser i 
vardagen, till exempel under måltider eller lek. 
Vardagen på avdelningen Naestie handlar om att 

lyfta det samiska, varje dag. Mycket av undervis-
ningen sker på samiska. 

– En populär lek här på förskolan är att barnen 
leker att de är till fjälls och tar hand om sina 
renar eller åker skoter. Att fiska och fånga fisk är 
också en populär lek, säger Diana. 

På Naestie försöker man prata samiska så 
mycket som möjligt och både sagor och barn-
program är på samiska. Barnen på de andra 

avdelningarna lär sig dock 
också en hel del. 

– Vi är tillsammans ute på 
gården, de både hör och ser 
vad det finns för samiska lekar 
och lär sig automatiskt nya 
ord, säger Diana, det är såklart 
spännande. Barn är nyfikna. 

Eleonora Amorelli

Kampen för det samiska
När jag var liten så talades enbart samiska i 
mitt hem. När jag började förskola som femår-
ing så fick min mamma oroande samtal från 
förskolan att personalen misstänkte att jag 
inte riktigt förstod allt som sas. Vilket kanske 
inte var så konstigt då min enda undervisning 
i svenska mina första fem levnadsår var nyhe-
terna på teve. Barn är ju fantastiska så inom 
några år så kunde det inte höras på mig att jag 
nyligen lärt mig svenska. 
Tyvärr så slutade jag tala samiska. Det blev 
ett språk som jag nästan skämdes över. Som 
så många före mig som tvingats anpassa 
språk och kultur för att passa in i samhället. 
När jag blev mamma för första gången visste 
jag lite om att jag från den dagen skulle bli en 
språkaktivist. Det började när min dotter skulle 
på treårskontroll och läkaren påpekade att jag 
inte bara kunde prata samiska med mitt barn. 
Hur skulle det gå för barnet ute i det svenska 
samhället? Jag som redan räknat ut att majori-
tetsspråket (svenska) skulle tas över då barnet 
börjat förskola och skola, värnade starkt för 
att mitt barn skulle få höra så många ord som 
möjligt på sydsamiska. Jag som tacksamt 
vuxit upp med samiska i hemmet ville till varje 
pris att mina barn också skulle få möjligheten 
att prata vårt hjärtas språk. 
När det blev dags för förskola efterfrågade 
jag samisktalande personal, det fanns inte. 
Det resulterade i att jag bestämde mig för att 
arbeta inom barnomsorgen. Men att jobba 
som lärare i samiska som modersmål innebär 
också att ofta tvingas representera sitt folk. 
Stå till svars för exempelvis skoterledsavstäng-
ningar på fjället, i personalrummet. Hur många 
gånger jag försvarat att eleverna behöver gå 
på sina samiska lektioner, när dom ”missar” 
lektioner i andra ämnen, vet jag inte. 
Efter tolv år inom skolvärlden var orken slut. 
Min gnista att vara pionjär inom det sydsa-
miska språket och kulturen var nästan släckt. 
Men viljan att kämpa för vårt språk och kultur 
finns inom mig och när tjänsten som samisk 
samordnare i kommunen utlystes så såg jag 
möjligheterna till att kunna påverka mina hjärt-
efrågor. Jobbet innebär att lyfta det samiska 
språket och kulturen i hela kommunen. Tänk 
om både barnomsorg och äldreomsorg helt på 
samiska skulle erbjudas. Min dröm är att inte 
en generation till ska komma på treårskontroll 
eller börja på förskolan och bli tvingade att lära 
sig svenska för att kunna göra sig förstådda. 
Min dröm är att Krokoms kommun blir ledande 
av alla kommuner att revitalisera  
det samiska språket. 

Inger-Helene Gråik 
Samisk samordnare

På Naestie lär sig alla samiska
På avdelningen Naestie på Änge förskola är förberedelserna inför Samiska 
språkveckan igång. Det vankas både jojk och bakning av gahkko-bröd för 
samtliga elever på Änge förskola. 

”En populär lek här 
på förskolan är att 
barnen leker att de 
är till fjälls och tar 
hand om sina renar”

Diana Dahlberg är förskollärare på Änge förskola. Läjsa Klemensson är ett av barnen som går på dem samiska avdelningen Naestie. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Inger Helene är samisk samordnare. Hon 
drömmer om att Krokoms kommun ska 
bli bäst av alla kommuner på att främja 
det samiska språket. Det finns fortfaran-
de mycket att göra!

Hälsningsfraser på samiska
Buerie aerede! God morgon
Guktie datnine? Hur är det med dig?
Nåå nåå! Hej då! 

Ordlista på samiska
Vill du lära dig fler ord på samiska eller gå på 
en föreläsning är språkveckan en ett ypperligt 
tillfälle att göra det på. 
Mer information hittar du här:  
sametinget.se/sprakvecka

De åtta årstiderna
Lär dig mer om de samiska årstiderna på  
Krokoms kommuns hemsida.
Läs mer: krokom.se/samiskaarstider
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På Genvägen 3 i Krokom sjuder det av liv. Petu-
nior och pelargoner pryder balkongerna, en äldre 
kvinna skakar en matta och en annan styr sin 
rullator med raska steg mot Röda korset, där hon 
stannar och pratar med en vän. Glada skratt hörs 
från duon innan de fortsätter åt sina respektive 
håll. Här på Genvägen bor Göran och Britt Jonas-
son, som stortrivs.

– Vi har så fin gemenskap 
i huset och ordnar ofta fester 
och aktiviteter tillsammans, 
säger de.

Genvägen 3 är ett av lägen-
hetshusen i kommunen som 
inhyser seniorlägenheter, 
specifikt anpassade för äldre 
personer. Dessa boenden är 
vanliga hem där särskilt fokus 
ligger på god tillgänglighet som till exempel låga 
trösklar, ljus inredning och rymliga badrum.

– I Krokoms kommun finns 150 lägenheter 
som är anpassade för äldre och fler är på väg, 
säger Anna Berkestedt Jonsson, socialchef på 
Krokoms kommun. 

– Vi håller på med en jättestor satsning, Äld-
rebygget, där vi bland annat frigör fler bostäder 
för äldre. Forskningen visar att ett väl anpassat 

boende är viktigt för att äldre ska vara friskare, 
och vi som kommun har ett ansvar gentemot 
vår befolkning att erbjuda seniorlägenheter och 
trygghetsboenden, fortsätter hon.

Inom ramen för Äldrebygget håller ett nytt 
särskilt boende på att byggas på Tullkvarnsvä-

gen i Krokom, vilket innebär 
att avdelningen Orion på 
Blomstergården kommer att 
renoveras och byggas om till 
antingen seniorlägenheter 
eller ett trygghetsboende. 

– På Orion kommer det 
att bli 23–25 nya lägenheter. 
I nuläget är det en del kö till 
seniorlägenheterna i Krokom, 
så det blir jättebra att ordna 
fler lägenheter i centrum. 

Däremot är det ingen kö till de andra seniorboen-
dena i kommunen, säger Anna. 

Det är dock inte alla som känner till de lägenhe-
ter för äldre som finns i Alsen, Föllinge, Krokom, 
Nälden, Rötviken och Storåbränna. Därför har 
socialförvaltningen tillsammans med Krokoms-
bostäder tagit fram en broschyr där du kan läsa 
om vilka boenden som finns och var de finns. 

– I broschyren finns även intervjuer med per-
soner som har flyttat till ett anpassat boende. 
De upplever att livet blir enklare i lägenhet och 
att det är lättare att få vänner när de bor nära 
många andra i samma ålder, berättar Anna. 

Forskning visar att det är otroligt viktigt att ha 
en social samvaro. Inte bara för att slippa känna 
sig ensam, utan även för att det är lättare att 
äta bra och hålla sig aktiv när man umgås med 
andra. 

– I ett trygghetsboende har man ju ett gemen-
samt kök där man kan äta tillsammans eller laga 
mat ihop. Om man bor nära många i samma 
ålder är det lätt att kroka arm med någon och gå 
en promenad, spela boule, eller träna. Livet blir 
rikt på så många sätt! säger Anna Berkestedt 
Jonsson.

Britt Jonasson på Genvägen håller med. 
– Det är jättetrevligt här! För det mesta är det 

full huggning, säger hon. 

Hanna Gimbergsson

Här hittar du broschyren:  
www.krokom.se/aldrebygget

Bra boende höjer  
äldres livskvalitet 

Just nu pågår Äldrebygget  
i Krokoms kommun – ett led i  
att stärka äldres hälsa och ge  
möjlighet till ett friskt liv. Inom  

insatsen byggs nya bostäder som 
ska göra det lättare för äldre  

att välja ett boende som  
passar deras livssituation. 

STÖD OCH OMSORG

Gunnar Rindå trivs bra i sin lägenhet på Genvägen i Krokom. 

”Och om man 
bor nära många 
i samma ålder är 
det lätt att kroka 
arm med någon”
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Den sista modulen ska vara monterad i slutet på 
november och då är det dags att lägga tak, pane-
la och börja med invändigt jobb. I maj flyttar de 
första vårdtagarna in så det gäller att hålla tem-
pot uppe. Magnus Jonsson, byggledare på plats, 
berättar att bygga med moduler, som man gör i 
det här fallet, är lite som att bygga med lego.

– För att bygga två lägenheter behöver vi två 
moduler – i en av modulerna finns båda lägenhe-
ternas entré och toalett och i den andra modu-
len finns bådas vardagsrum och kök, berättar 
Magnus Jonsson.

Hela byggnaden levereras på 250 långtradare 
från Estland. Ungefär hälften är redan på plats. 
Från företaget i Estland kommer 
också byggarbetare, elektriker 
med flera. 

– De vill ha sitt eget folk till 
vissa moment men även jämt-
ländska företag är involverade, till 
exempel är det ett lokalt företag 
som har gjort grundarbetet. Som 
mest kommer det vara mellan 50 
och 60 personer här och jobba på 
bygget, berättar Magnus Jonsson. 

Magnus och hans kollegor arbetar på uppdrag 
av Förenede Care som ansvarar för både bygget 
och driften av det nya äldreboendet. Veronica 
Lundgren, regionchef Förenede Care, berättar att 
de parallellt med bygget arbetar med rekrytering. 

– Vi blir en stor arbetsgivare i kommunen med 
cirka 55 anställda. Jag har varit lite orolig för hur 
vi ska lyckas rekrytera, men det är jag inte längre. 
Vi har redan fått många ansökningar vilket känns 
mycket bra, säger hon.

Enligt tidplanen, som ser ut att hålla, ska de för-
sta vårdtagarna flytta in på Tullkvarnsvägen i maj 
nästa år. Totalt kommer det finnas plats för 60 bo-
enden och det finns även möjlighet till parboende. 

Det nya äldreboendet kommer bli fyra våningar 
högt och vara format som ett L, men med båda 
skänklarna lika långa. På fjärde våning blir det 
en takterrass med utemöbler och ett växthus 
med inglasning som gör att platsen kan använ-
das även vår och höst. På våningen ryms även 
lokaler för gemensamma aktiviteter och sjuk-
gymnastik. 

På de övriga tre våningarna finns 20 små 
lägenheter per våning. Tio i varje skänkel på L:et. 
Lägenheterna som är 30 kvadratmeter stora ser 
likadana ut men är spegelvända beroende på 
var i byggnaden de ligger. Alla lägenheter har 
kombinerat vardagsrum och sovrum, stort bad-
rum med tvättpelare, all privat tvätt görs alltså 

på plats. Det finns också en liten 
hall och ett trinettkök. På varje 
våningsplan, i båda delarna av 
L:et, finns även en stor gemensam 
matsal och vardagsrum. 

– Det kommer bli ett trevligt 
boende där vi hoppas att både 
vårdtagare och personal ska 
trivas. Inte minst tror jag att den 
trädgård som ska anläggas runt 

boendet, med växter och gångvägar där det går 
att använda rullator och rullstol, kommer bli upp-
skattad, säger Veronica Lundgren. 

Helena Engberg

Nu kommer vi till dig
Öppna förskolan är en del av Familjecentralen 
och är en mötesplats för blivande föräldrar och 
barnfamiljer på alla de platser vi dyker upp.
Familjecentralen består av fyra delar; öppen 
förskola, mödrahälsovård, barnhälsovård och 
socialtjänst.
Det roliga jag vill berätta om är satsningen 
på ungas hälsa som kommunstyrelsen avsatt 
pengar för. En del av den satsningen är ”Fa-
miljecentralen på väg”. Det innebär att vi blivit 
mobila och förutom verksamheten i Krokom 
kommer vi dyka upp i Alsen, Föllinge, Nälden, 
Trångsviken och Änge. Kanske har du sett 
den stripade bilen på väg till någon av dessa 
platser.
På öppna förskolan träffar du andra vuxna 
och samtidigt får barnen nya kamrater. Verk-
samheten är kostnadsfri och man bestämmer 
själv när och hur ofta man vill komma. Man 
kan leka, umgås, sjunga, pyssla och äta med-
havd fika eller mat. Det finns frukt och fika till 
låg kostnad på alla platser. 
Dessutom är det rörelselek på alla orter. Det 
är en timmes aktivitet i en sporthall för lek och 
rörelse på barnens villkor!
I huvudsak är verksamheten för barn mellan 
0 –6 år. Men eftersom jag dyker upp på efter-
middagarna ibland och man kanske behöver 
hämta ett äldre syskon från skolan, får de äldre 
syskonen vara med, bara leken sker på de 
yngstas villkor.
Förutom öppna förskolan har man möjlighet 
att gå kurs i spädbarnsmassage  och vår 
distriktsköterska blev väldigt glad, då vi nu kan 
erbjuda Barn-HLR på alla de platser vi dyker 
upp på. 
Många jag möter tycker att det är positivt att 
Familjecentralen åker runt, för det är ibland 
långt att ta sig till Krokom och kanske speciellt 
nu med gällande drivmedelspriser.
Oftast är jag själv när jag åker runt men ibland 
dyker någon av mina kollegor eller våra samar-
betspartners upp. Vi har givande samarbeten 
med integration och Svenska kyrkan, bygde-
gårdar, Ömsesidig Respekt, Hälsorum, SFI 
och folktandvården. Under hösten kommer en 
tjej från biblioteket att dyka upp och en av de 
samiska handläggarna kommer att läsa sagor 
på samiska vid två tillfällen.
Vill du veta mer sök ”Familjecentralen” på  
krokom.se eller följ ”Öppna förskolan Familje-
centralen i Krokom (Genvägen 5)” på Face-
book. Välkomna! Vi kanske ses! Självklart är 
även far- och morföräldrar 
välkomna!

Cathinka Qvenild 
Förskollärare

”Det kommer bli 
ett trevligt boende 
där vi hoppas att 
både vårdtagare 
och personal ska 
trivas”

Bygget av det nya äldreboendet på Tullkvarnsvägen har kommit igång på 
riktigt. Grundarbetet är klart och modulerna som kommer med lastbilar från 
Estland sätts på plats en efter en. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Cathinka är förskollärare och hon ser till 
att öppna förskolan kommer till besö-
karna. I vår stora kommun kan det vara 
svårt för föräldrar att komma iväg, så nu 
kommer mötesplatsen till föräldrarna.

Tullkvarnsvägen växer fram
Det särskilda boendet på Tullkvarnsvägen ska vara klart för inflyttning i maj 2023.

Så här ser plan-
lösningen ut för 
lägenheterna på  

Tullkvarns- 
vägen 21. 



Vad gör en plats framgångsrik? Vem är det som 
driver utveckling och får en bygd att blomstra? Är 
det staten, Trafikverket eller det vackra fjället på 
andra sidan sjön? Nej, en analys av Jämtlands- 
kommunerna visar att entreprenörskap är den 
viktigaste kraften för att få en plats att växa. 

Ta Gekås köpcentrum som exempel. Det var 
osannolikt att ett av Sveriges största köpcenter 
skulle uppstå i skogen vid Ullared, med dess 
krokiga småvägar, 700 invånare och nedlagda 
järnvägar. Gekås var inte ett resultat av platsens 
inneboende förutsättningar, utan en produkt av 
ett ovanligt starkt entreprenörskap som trotsade 
förutsättningarna. 

Entreprenören är motorn
Detta betyder inte att platser har samma förut-
sättningar – Malmö, Pajala och Krokom spelar 
inte på samma spelplan. På vissa platser är det 
lätt att rekrytera viss arbetskraft, medan det på 
andra platser är lättare att hitta annan arbets-
kraft. Elen är dyrare på vissa platser och billigare 
på andra. Beroende på plats kan kontoret ligga 
granne med skogen – eller krogen. Men alla plat-
ser kan förflyttas i en positiv riktning av modiga 
entreprenörer, som fungerar som tillväxtmotorer 
och driver utveckling. 

En tillväxtmotor på landsbygden behöver dock 
inte vara ett företag, utan kan också vara enskil-
da personer, föreningar, verksamheter eller hela 
orter. Genom styrka och innovationsförmåga 
förmår de skapa utveckling och attrahera fler 
människor. Om sammanhanget är en mindre by 
så kan tillväxtmotorn vara ganska liten men göra 
stor skillnad.

I Krokoms kommun finns redan en hög andel 
företagare och bra förvärvsfrekvens, kombinerat 
med låg arbetslöshet och en låg andel bidrags-
försörjda. Bygderna i kommunen är driftiga och 
tar sig fram riktigt bra genom sitt företagande 
och föreningsliv. Landsbygden är levande, men 
entreprenörskapets kraft kan göra vår bygd ännu 
mer attraktiv!

Harmonisering eller kontrast
Vad är då smart att satsa på om du som före-
tagare vill skapa en tillväxtmotor i din bygd? En 
god affärsstrategi kan vara att satsa på antingen 
harmonisering eller kontrast. Detta vill säga att 
den nya verksamheten antingen harmonierar 
med de tillgångar och styrkor som redan finns 
i bygden eller tillför något helt annorlunda, nytt 
och oväntat. För fjällnära besöksnäring kan 
harmonisering innebära en rodelränna eller 
renspannskörning som komplement till fjällho-
tellet och skidbacken. En kontrastverksamhet 
skulle till exempel kunna vara att bygga Nordens 
största outdoorpark i skogen vid Tångeråsen. 

Även om tillväxtmotorer är viktiga, finns verk-
samheter som varken kontrasterar eller harmo-
nierar något särskilt med sitt sammanhang, men 
ändå bidrar till en bygd med stor variation av 
arbetsplatser, gemenskaper och saker att göra. 
Även de är betydelsefulla och vi behöver alla 
varandra för att skapa mer liv!

Hanna Gimbergsson

Anm. Du kan läsa hela analysrapporten Framtidens  
företagande på landsbygd på: 
www.businessregionmidsweden.se

Företagare har kraft 
att utveckla bygden
I Krokoms kommun har vi en fantastisk landsbygd, full av liv, gemenskap och 
verksamhet. Att bygden ska fortsätta växa och utvecklas är en förutsättning 
för framgång och där har vi alla en roll att spela. 

N ÄRINGSLIV

Välkommen till 
områdesträffar
Vill du som företagare samtala om entrepre-
nörskapets kraft, bygdens förutsättningar och 
hur vi driver utveckling? Kom till områdesträf-
farna som näringslivsrådgivarna håller i! Du 
kan välja mellan träffar i Föllinge, Häggsjövik, 
Krokom, Änge och Alsen. 

I våras hölls områdesträffar med kommun-
politiker. Nu i höst är det dags för träffar där 
näringslivet står i centrum och vi blickar mot 
framtiden. Näringslivsrådgivarna bjuder in dig 
som företagare till träffarna, där vi bland annat 
kommer att få höra Thomas Forslin. 

Hur vill du att din bygd ska se ut om några år? 
Vad behöver du som företagare för att kunna 
medverka till platsens utveckling? Vad kan vi till-
sammans göra idag för att komma ett steg på 
vägen? Landsbygdens entreprenörskap avgör 
framtiden och du och dina kloka tankar formar 
denna kväll!

En separat inbjudan kommer att skickas ut till 
dig som finns med i vårt företagsregister. Du 
kan även surfa in på krokom.se/naringsliv och 
klicka vidare till Företagsaktiviteter för att hitta 
de olika träffarna. 

Tid och plats för höstens områdesträffar
Laxsjö- och Föllingebygden 
När: 31 oktober 2022, 18:30–20:30
Var: Föllinge Svets och Mekan i Föllinge

Hotagsbygden
När: 1 november 2022, 18:30–20:30
Var: Häggblomman i Häggsjövik

Ås-, Krokom-, Aspås- och Rödöbygden
När: 29 november 2022, 18:30–20:30
Var: Magneten i Krokom

Offerdalsbygden
När: 30 november 2022, 18:30–20:30
Var: Fjällkonditoriet i Änge

Kluk-, Alsen-, Trångsviken- och Näskottbyg-
den
När: 1 december 2022, 18:30–20:30
Var: Wången

Välkomna!

Vid Krokomsporten finns redan några butiker, samt flera tomter avsedda för handel och industri. Kanske kan denna plats utveck-
las till en större tillväxtmotor?

Håkan Åsberg, Gunilla Gisslén och Ole Rönning 
Kristiansson jobbar med näringslivsfrågor på Krokoms 
kommun. De välkomnar alla företagare till höstens 
områdesträffar. 


