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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: Leon Lund, som bor på Blomstergården, och Anneli Jonasson som jobbar där är nyfikna på reno-
veringen som ska ske av boendet. Läs mer om Äldrebygget på sidan 10.

I förra Vårt Krokom beskrev jag perspektivförändring i belysningen av 
en pandemi och en oväntat stor expansion och befolkningsökning.

De senaste veckornas utveckling med Rysslands invasion av Ukraina 
har gett ytterligare en tragisk dimension kring olika perspektiv och 
hur snabbt livet kan förändras. Det ger en tankeställare kring hur vik-
tig och skör demokrati kan vara. Hur viktigt det är vilka vi ger förtro-
ende att leda vårt land och hur vi värnar yttrandefrihet, självständig-
het, empati och samarbete. 

Det ger också ännu större tyngd åt det val 
i höst som vi har möjlighet att delta i och 
det belyser vikten av att vi alla gör vår röst 
hörd genom att lämna in en valsedel där 
vi berättar vilka vi vill ska leda vår nation, 
region och kommun. Vi har den möjlighe-
ten. Vi får välja. Det får inte alla i världen 
eller för den delen Europa. Vi ska värna 
våra fria val. 

Vad gör då en kommun när det finns krig i 
närheten och utvecklingen är osäker. Det 
kommer vi att belysa mer i detalj i en artikel i detta nummer men 
generellt handlar det om att omvärldsbevaka, förbereda sig på flyk-
tingströmmar (boende, skolor, förskolor, matleveranser etc), se över 
utrustning och försörjningskedjor, uppdatera olika planer och sam-
verka med övriga kommuner, regionen och länsstyrelsen. 

En mycket viktig del är informationsspridning. Kommunen måste vara 
noggrann så att den information som förmedlas är korrekt och inte 
bidrar till ryktesspridning eller desinformation. Vi måste också infor-
mera regelbundet och i många olika kanaler så att alla har möjlighet 
att ta del av och förstå informationen. Här tar vi hjälp av bland andra 
länsstyrelsen. 

Du som enskild medborgare kan själv 
hjälpa till genom att 

vara mycket källkri-
tisk till det du läser 
eller hör i både 
vanliga medier, på 
sociala medier eller 
i fikarummet. Sprid 
inte allt, då kan du 

bidra till något du egentligen inte vill. Försök 
istället ta reda på mer genom att följa flera 

olika källor.

Krig är något fruktansvärt som vi alla 
berörs av. Lidandet är svårt att förstå 
helt och fullt, vi som inte upplevt det 

kan bara ana. Vi kan däremot, var 
och en, bidra på olika sätt för att 
hjälpa de utsatta. Det viktiga är att 
vi inte förblir passiva utan försöker 
göra någonting. 

Alla kan göra någonting men 
ingen kan göra allt.

Nya perspektiv – del 2Unga och äldre i fokus
Det är med stor sorg jag följer det pågående kriget i Ukraina och de 
förödande konsekvenser Rysslands angrepp får i form av sönder-
bombade städer, civila dödsoffer och miljontals människor på flykt. 
Ingen vet hur kriget i Ukraina kommer att utvecklas och vad som 
kommer att ske framöver. Det vi vet är att det kommer att påverka 
oss alla. Krokoms kommun förbereder sig tillsammans med övriga 
kommuner i länet för att på bästa sätt kunna ta emot och hjälpa de 
människor som flyr från kriget och är på väg till oss. Många fören-
ingar, organisationer, företag och privatpersoner har hört av sig till 
kommunen och vill hjälpa och det värmer. Om vi gör detta tillsam-
mans kommer vi att klara det.

Kriget i Ukraina får konsekvenser även i form av kraftigt ökande 
priser på energi och drivmedel liksom på livsmedel och förnöden-
heter. Lantbrukare knäar under ökade kostnader och många över-
väger att avveckla. Om det sker får vi stora problem och vi måste 
därför göra allt det vi kan för att säkra tillgången på rent vatten och 
mat. I Krokoms kommun har vi nu därför påbörjat arbetet med 
att utforma en lokal livsmedelsstrategi och att öka andelen lokala 
livsmedel i våra offentliga kök.   

Även om vi har stort fokus på kriget 
i Ukraina just nu så rullar den dagliga 
verksamheten i kommunen på. Mycket 
tid har lagts på att samhället ska  
komma igång igen efter pandemin och 
vi lägger både tid och pengar på riktade 
insatser för barn, unga och äldre. Mycket 
handlar om ökad rörlighet, fysisk akti-
vitet och social samvaro men vi satsar 
även på ökade stödresurser i skolan för 
de elever som behöver det.

Krokoms kommun fortsätter att växa och det är bra då arbets-
kraftsbehovet är stort hos våra företagare. Arbetslösheten i vår 
kommun är rekordlåg, 3,7 procent, vilket är bland 
den lägsta i landet. Vi jobbar nu intensivt med 
att skapa förutsättningar för ökat bostads-
byggande vilket är en förutsättning för den 
inflyttning vi ser behövs. Vi vet att vi har god 
kvalitet på både förskola, skola och omsorg 
och en bra geografisk spridning på enhe-
terna. Detta är något jag både värnar om 
och vill utveckla och arbete pågår med nya 
skollokaler i Nälden och Ås och ny förskola 
i centrala Krokom.

För kommunens äldre pågår satsningen 
”Äldrebygget” som handlar om att förbättra 
särskilt boende för äldre i centrala Krokom. 
På området Kvarna ska det byggas ett 
helt nytt boende och dessutom ska den 
gamla delen av Blomstergården total- 
renoveras. När detta är klart får de äldre 
ett modernt boende och personalen får 
bättre arbetsmiljö med praktiska, lätt- 
jobbade lokaler.

Vi tar nu en dag i taget och förbereder 
oss på bästa sätt för att möta framti-
den. Genom stor omsorg och genero-
sitet gentemot varandra ska vi klara de 
kommande utmaningarna.

"Arbetslösheten  
i vår kommun  
är rekordlåg,  
3,7 procent,  
vilket är bland  
den lägsta i  
landet"

Karin Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Jonas Törngren 
Kommundirektör
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”Vi har den möj-
ligheten. Vi får 
välja. Det får inte 
alla i världen eller 
för den delen Eu-
ropa. Vi ska vär-
na våra fria val.

”Du som med-
borgare kan själv 
hjälpa till genom 
att vara mycket 
källkritisk till det 
du läser eller hör.”
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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!

Vill du att bokbussen stannar hos er?
Vill du att bokbussen kommer till din by? Hör av dig till 
oss på biblioteket! Ring bokbussen på 070 285 12 40 eller 
till Krokoms bibliotek på 0640 161 50.

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

Vill du erbjuda hjälp för Ukraina?
Vill du anmäla att du har husrum, kläder, hygienartiklar, 
transport hjälp eller annat att erbjuda inför en möjlig, 
kommande flyktingström från Ukraina? Det kan du nu 
göra i vår e-tjänst. 
I e-tjänsten fyller du i vilken typ av hjälp du har att erbjuda, 
och dina kontaktuppgifter. Sedan kontaktar vi dig om det 

blir aktuellt att använda oss av det du har att dela med 
dig av. Läs mer på www.krokom.se/hjalpukraina

Vill du jobba extra som brandman?
Nu söker Räddningstjänsten Jämtland fler brandmän. I 
Krokoms kommun behövs det fler brandmän på stationer-
na i Föllinge, Krokom, Nälden och Änge. 
Läs mer på: www.rtjamtland.se/rib 

Information från vatten och renhållning
Utökade öppettider på ÅVC Krokom 
De senaste åren har antalet besökare på Krokoms ÅVC 
ökat mycket. Därför utökar vi öppettiderna med tisdagar 
kl 9-15 under perioden april till oktober.
Förra årets extraöppet under Kristi himmelfärdshelgen 
var ett populärt inslag så vi kör en favorit i repris. Vi har 
öppet 12.00-19.00 den 25-26 maj och 10.00-14.00 den 
27-28 maj. 

Invigning av nya ristippen 
När snön har tinat bort inviger vi den nya ristippen på 
Hellbergs väg i Krokom. ÖDen kommer vara öppen dagtid 
måndag till fredag och när Krokoms ÅVC är öppen. Vi 
meddeelar på hemsidan när den öppnar. 

Ny öppetdag på ÅVC i Hotagen och Landön 
Vi byter öppetdag från tisdag till söndag under perioden 
maj-sept för att öka tillgängligheten. Hotagen har öppet 
10.00-15.00 jämna veckor och Landön söndag ojämna 
veckor 10.00-15.00. 

Snart är det dags för slamtömning 
Slamtömningen påbörjas i maj och som vanligt får 
berörda kunder ett aviseringsbrev några veckor innan 
slambilen kommer. 
Se planeringen på hemsidan, www.krokom.se/slam.

Spolning av ledningsnätet 
Även i år kommer vi att spola delar av vårt ledningsnät 
under försommaren. Vi skickar sms till berörda vatten-
abonnenter när det är dags. På hemsidan kan du senare i 
vår se spolschemat: www.krokom.se/driftinformation. 

Lägenhetsavgift blir Avgift för bostadsenhet 
Många kunder i småhus har frågat varför de betalar en 
lägenhetsavgift. Begreppet är nu ändrat till avgift för bo-
stadsenhet. Det syns på din faktura från och med mars. 

Information om vattenventiler 
När ni till exempel bygger en veranda eller gör en stenan-
läggning vid er fastighet är det vanligt att vattenventiler 
och brunnar blir oåtkomliga. Det är inte tillåtet att bygga 
över ventiler eller brunnar. Bygg i stället luckor så att vi 
kan komma åt dem vid behov. 

Undvik vattenskada 
Om ni ska vara borta en längre tid hemifrån tänk på 
att ni kan stänga av vattnet in till fastigheten genom 
ventiler vid vattenmätaren. 
Kontrollera även så att det är varmt kring 
vattenmätaren, om vattenmätaren fryser så 
kan det leda till vattenskador.

Krokom informerar:

Jobba med oss i sommar
– hos oss har du huvudrollen!

Har du en positiv livssyn och vill arbeta nära människor som 
av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller ser-
vice? Då har vi arbeten som passar dig! 

Vi söker sommarvikarier till hemtjänst, särskilt boende, grupp-
bostad, daglig verksamhet och personlig assistans. Och du, 
det är en myt att unga inte vill jobba inom vården!

Välkommen till Krokoms kommun!

Skicka in din intresseanmälan redan idag: 
www.krokom.se/sommarvikarie

"Jag har träffat så många människor, med så många 
livshistorier. Både kollegor, boende och vårdtagare. 
Man lär sig hantera människor i olika skeden i livet. 
Det är så mycket som ger så mycket lärdom, man får  
mer perspektiv på samhället"
Sommarvikarie på särskilt boende, sommaren 2021
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Fritidsgården Smedjan i Krokom är välbesökt 
trots att det är sportlov. Folkhälsosamordnaren 
Louise Öhnstedt är här ikväll för att fråga några 
ungdomar om vad hälsa är för dem. Först skojas 
det en massa kring ämnet. 

– Jag rör ingenting på mig, men jag mår som 
en gud, säger en kille på fritidsgården. 

Louise Öhnstedt ger inte upp. 
– Det är en sak vad vuxna och politiker tänker, 

men jag vill veta vad ni tänker, säger hon. 

Alice Kempe och Ella Pettersson Ranström 
tycker att hälsa handlar mycket om träning och 
kost. Men de följer rapporteringen i media kring 
ungas psykiska ohälsa. Visst kan de känna igen 
sig i vissa delar, men de finner stödet de behöver 
hos sina kompisar. 

– Jag pratar med mina vänner, det känns inte 
som om vuxna förstår. Man orkar inte börja för-
klara heller då det bara blir en massa frågor och 
det är jättejobbigt, säger Ella. 

Alice håller med om att de som är yngre förstår 
mer. Louise frågar om varför de tror att unga 
mår dåligt i dag. 

– Det är mycket kring förväntningarna om hur 
man är och hur man ska se ut, säger Alice. 

– Skolan ger mycket press över hur man mår, 
går inte skolan bra då mår man inte bra, säger 
Ella. 

Fritidsgårdarna i Krokom, Föllinge och de ny-
öppnade i Ås och Nälden är en viktig del i arbetet 
för att främja ungas hälsa. 

– Vi vet att fritidsgårdarna är en jätteviktiga för 
de unga, det är en öppen arena där unga har 
möjlighet att träffa vuxna som inte befinner sig i 
skolans värld, säger Louise. 

Kommunen har ett övergripande ansvar när det 
gäller att skapa goda levnadsförhållanden för 
sina invånare. Målet med folkhälsoarbetet är att 
skapa förutsättningar i samhället för en god och 
jämlik hälsa. Kommunen tar nu ett gemensamt 
grepp tillsammans med andra samhällsaktörer 
för att se vilka behov som finns och hur de kan 
stödja hälsosamma och bra uppväxtförhållanden 
för unga, oavsett var i kommunen man bor. 

 – Det handlar om att minska klyftorna mellan 
dem som mår bra och de som inte mår bra. Det 
kan handla om att både ändra arbetssätt och att 
sätta in snabba insatser samtidigt som vi behö-
ver jobba främjande och förebyggande på lång 
sikt, säger Louise Öhnstedt 

Under två år satsas nu 3 miljoner kronor årligen 
för ungas hälsa. Olika förslag från kommunens 
verksamheter ska tas fram till politiken nu, Lou-
ise Öhnstedt kommer fokusera på den fysiska 
aktiviteten. 

– Mitt förslag är att vi ska ha sökbara medel 
för föreningar och organisationer som vill jobba 
för att främja barns hälsa, vilket också ligger i 
linje med vårt arbete i projektet Pep kommun, 
säger hon. 

Susanne Kvarnlöf

Vi har ungas hälsa i fokus

Den psykiska ohälsan bland 
unga ökar och de socia-

la miljöer man växer upp i 
spelar stor roll för hur hälsan 
blir på lång sikt. Därför sat-

sar nu Krokoms kommun på 
resurser och insatser för att 

främja ungas hälsa. 

”Det handlar om  
att minska klyftorna  
mellan dem som mår 

bra och de som inte 
mår bra.”

Nu ly f ter  v i

– Målet med fritidsgårdarna är att ungdomarna ska engagera sig och få inflytande över deras fritidsgård, säger Louise Öhnstedt. Ida Nilsson Ihrén och Frederic Tåqvist är fritidsledare på Smedjan. 
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Säkerhetschef Johan Beckman är rätt ny i 
kommunens organisation, men krishantering 
har han jobbat med sedan 2006. Han har jobbat 
på nationell nivå på MSB och utvärderat svin-
influensan och varit försvarsdirektör på Läns-
styrelsen i Stockholm. För två år sedan började 
han som säkerhetssamordnare på Krokoms 
kommun men efter omorganisation är han nu 
säkerhetschef. I grunden handlar hans uppdrag i 
kommunen om att planera för att det helt osan-
nolika ska inträffa. Genom risk och sårbarhets-
analyser identifieras vad som kan inträffa här 
som ger stora konsekvenser. Det kan handla om 
krig, pandemi, större elavbrott, störningar i elek-
troniska kommunikationer, översvämningar och 
ras. Kort och gott kan man 
säga att Johan Beckman ska 
tänka på allt som kan tänkas 
gå fel i Krokoms kommun. För 
honom är det viktigt att det 
finns en generell beredskap. 

– Det vill säga att vi har en 
förmåga i organisationen att 
kunna hantera vad vi ställs in-
för, min ambition är att bygga 
en säkerhetsmedveten organisation, säger han. 

Pandemin har visat att man i kommunen 
kunde hantera utmaningen proaktivt och att 
man tog kloka beslut. Men den krisen avlöstes 
tyvärr snabbt av en annan. Rysslands invasion 
av Ukraina påverkar nu Johan Beckman i hans 
dagliga jobb, han kommer att vara med i plane-
ringen för att bygga upp en krigsorganisation. 
Han menar dock att kommunen inte börjar från 
noll. Pandemin har rustat kommunen inför det 
säkerhetspolitiska läget vi nu står inför. 

– Vi har lärt oss massor under pandemin och 
kontinuitetsplanering har vi jobbat praktiskt med 
under två års tid nu i verksamheterna, det finns 
mycket att hämta där, säger han. 

Johan menar att även om kriget i Ukraina tar 
slut så har man ändå ritat om kartan.

– Vi har sett nu att inom Europa kan det 
inträffa och då har man brutit den barriären. 

Försvarsmaktens bedömning är att risken för 
ett väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt låg. 
Det finns ändå anledning för medborgare att 
förbereda sig, menar Johan Beckman. 

– Det har funnits en tendens i samhället att 
man räknar med att det offentliga ska reda ut 

allt, det gör vi så gott som vi 
kan, men det kan ta tid. Jag tror 
det har svängt nu och att folk är 
mer medvetna, säger han. 

Det märker han på de samtal 
han får från medborgare om 
skyddsrum, jod-tabletter och 
Hesa Fredrik.

– Vattendunkar, torkad mat 
och konserver är bra att inhand-

la, men man ska inte gå till överdrift så att det 
tar slut i hyllorna på affären, säger han. 

Det handlar inte bara om det säkerhetspolitis-
ka läget utan han menar att det kan vara bra för 
alla kommuninvånare att titta på hur länge man 
kan klara sig utan el under en period. 

– Vi kan alla bidra till vår gemensamma be-
redskap och säkerhet, säger Johan Beckman. 

Susanne Kvarnlöf

Som en spindel i nätet
Sedan den 10 januari är jag anställd som 
kanslichef på Krokoms kommun. Det är en 
nygammal tjänst med ett litet annorlunda inne-
håll än tidigare. Sedan årsskiftet har samhälls-
byggnadsförvaltningen slagits samman med 
kommunledningsförvaltningen. Det innebär att 
såväl kommunens lednings- och stödfunktio-
ner som samhällsbyggnadsfunktionerna är en 
del av kommunledningsförvaltningen.
Med en större och mer diversifierad verk-
samhet uppkommer också ett ökat behov av 
ledning och styrning, där kanslichefsrollen blev 
lösningen. Som kanslichef är jag tillika biträ-
dande förvaltningschef på kommunlednings-
förvaltningen och ansvarig tjänsteperson för 
samhällsbyggnadsnämnden. Några andra av 
mina ansvarsområden är medborgardialoger, 
digitalisering och särskild kollektivtrafik.
Jag är med andra ord en diversearbetare i 
kommunal tjänst, vilket är otroligt stimuleran-
de och bara stundtals en smula förvirrande. 
Om det skulle vara en fråga eller ansvarsom-
råde som inte har någon tydlig hemvist, så är 
chansen stor att den hör till mig.
Den närmaste tiden kommer jag att lägga ett 
stort fokus på samhällsbyggnad och stödja 
de politiska ambitionerna med tillväxt. Som 
ni kanske känner till har kommunens politiker 
uttryckt stora ambitioner för kommunens 
framtida utveckling och där spelar samhälls-
byggnadsprocesserna en naturlig och viktig 
roll. Grunden för befolkningsökning och tillväxt 
börjar med bostäder. Parallellt med detta behö-
ver den kommunala verksamheten möta efter-
frågan med förskolor, skolor och övrig service. 
En kontinuerlig samverkan med näringslivet är 
en grundförutsättning för att vi tillsammans 
skall nå det politiska målet, då arbetstillfällen 
krävs för ökad inflyttning.
På min fritid, när jag inte strävar efter att ut-
veckla Krokoms kommun, ägnar jag mig gärna 
åt friluftsaktiviteter såsom skidor på längden 
och uppför, vandring och fiske. Till sommaren 
är Fjällräven Classic den stora begivenheten. 
Jag vill än en gång tacka för att jag får 
chansen att bidra till Krokoms utveckling och 
hoppas att vi ses på fjället eller vid vattnet 
under året. 

Tomas Jonsson
Kanslichef

Krisberedskap handlar om att planera för att det helt osannolika ska inträffa. 
Därför tycker Krokoms kommuns säkerhetschef Johan Beckman att det finns 
anledning för medborgare att se om sin hemberedskap. 
– Bunkra solidariskt och nu det är extra viktigt att vara källkritisk, säger han. 

Johan Beckman är säkerhetschef i Krokoms kommun. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Tomas är ny på kanslichefsposten. Här 
berättar han om sin arbetsvardag som 
innehåller lite av varje. Han beskriver sig 
själv som diversearbetare i kommunal 
tjänst. 

Att vara beredd på allt

”...vi har en för-
måga i organisa-
tionen att kunna 
hantera vad vi 
ställs inför.”
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Det är bråda dagar på Plan- och trafikavdel-
ningen där Simon Östberg är chef och stads-
arkitekt. Just nu handlägger de 29 detaljplaner, 
lika många som Östersunds kommun. Normalt 
brukar han och hans kollegor snitta på två till 
tre planer, men nu snittar de på nio. Krokoms 
kommun är i en stor tillväxtfas helt enkelt. En av 
de sex planerna som just nu finns för Krokom 
är detaljplanen för Forsbergs som nu är ute på 
samråd. Området sträcker sig ungefär mellan 
Snickerivägen, längs järnvägen och upp mot 
Krokomsbostäders lokaler. 

– Detaljplanen innebär att man kan få bygga 
bostäder och centrumverksamheter här, berättar 
planarkitekt Elin Novén. 

Tanken med Forsbergs är att förvandla området 
till bostäder och centrumfunktioner som kontor, 
små butiker eller matvarubutik. Skulle området 
bara bli bostäder så kan det bli upp emot 200 
lägenheter fördelande i fyravåningshus, men där 
ett bostadshus kan rymma åtta våningar. 

Ett av förslagen i detaljplanen är att Industri-
vägen, där Elin Novén och Simon Östberg nu står 
och visar området, ska byggas bort. I stället ska 
vägen bredvid järnvägen förstärkas och Offer-
dalsvägen ska breddas så att gång- och cykel-
väg möjliggörs. Till höger om oss ska den lilla 
träddungen bli ett större parkområde. 

Den 22 mars var det öppet hus på kommun-
huset där människor kunde ställa frågor och titta 
på planen, men det går lämna synpunkter fram 
till och med 6 april. 

– Det här är ett tidigt skede men samrådet är 

viktigt för att kunna utforma området, sedan blir 
det svårare att påverka, säger Elin Novén. 

Därefter samlas synpunkterna in för att sam-
manställas och sedan revideras planen till ett 
granskningsförslag där man har ytterligare möj-
lighet att tycka till om planförslaget och sedan 
ska politikerna fatta beslut efter sommaren om 
detaljplanen. 

Det finns ett planprogram som inte är färdigt 
ännu, men som också framöver ska ut på sam-
råd. Den knyter an till detaljplanen om Forsbergs. 
På 1960–1970-talet var bilen i fokus och indu-
strier byggdes bredvid bostäder, efter det blev 
handelscentrum populära. Tittar Simon Östberg 
i spåkulan tror han att framtiden handlar om att 
flytta tillbaka centrumfunktionerna in till centrum 
igen. 

– Det är både för dem som bor här, men vi vill 
också skapa ett centrum för dem som inte bor 
här. Tillgängligheten är viktig, så att så många 
som möjligt kan använda och ta del av det, säger 
Simon Östberg. 

Den nya förskolan som ska byggas i Krokom 
skapar en tätare bebyggelse nära väg och det 
ger en känsla av ett centrum, menar Simon 
Östberg. 

 – Vi skapar en känsla av att du kommer till 
någonting där du automatiskt sänker hastighe-
ten. Från juni kommer vi sänka hastigheten på 
Offerdalsvägen och vi kommer skapa refuger vid 
förskolan, säger han. 

Susanne Kvarnlöf

Ett centrum för nuet

Just nu är det en ketchup-
effekt kring detaljplanerna i 

Krokoms kommun. Kommu-
nen ser en ökad efterfrågan 
på att göra detaljplaner för 

framför allt bostäder. 

”Det här är ett tidigt 
skede men samrådet  

är viktigt för att kunna 
utforma området,  

sedan blir det svårare 
att påverka.”

SAMH ÄLLSBYGGN AD

Elin Novén, planarkitekt, och Simon Östberg, stadsarkitekt och chef för Plan- och trafikavdelningen, står på Industrivägen som enligt förslaget i detaljplanen ska byggas bort. 
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I Sverige finns nu cirka 315 000 laddbara 
personbilar och även om antalet elbilar i Jämt-
lands län fortfarande är rätt blygsam, så pekar 
mycket på att många bilköpare i framtiden 
kommer att välja elbil eller hybrid. Då behövs 
en laddinfrastruktur och för Linus Ekqvist, VD 
på Krokomsbostäder som redan gjort en stor 
miljöresa för bolaget, var steget enkelt att ta 
när både politiken ville att 
boende skulle få tillgång 
till laddare och hyresgäster 
själva hörde av sig. 

Krokomsbostäder 
mår bra som bolag där 
Krokoms kommun äger 
100 procent av aktierna, 
de må ha haft en historia av att ha haft en del 
tomma lägenheter, så är det inte längre. När 
Linus Ekqvist tillträdde som VD för två år sedan 
var vakanssiffrorna över tre procent, i dag är de 
under en. 

– Det är en högre efterfrågan att bosätta sig i 
Krokoms kommun, det är en spännande fas och 
ett spännande läge, säger han. 

För tre år sedan tog bolaget på sig utmaningen 
att senast år 2030 vara helt fossilfria i deras 
fastighetsförvaltning och uppnå minst 30 pro-
cents energieffektivisering. 

– Det var en tuff utmaning, men i vår ambi-
tion att bli helt fossilfria har vi nu nästan nått 
målet. Vi ligger på cirka 90 procent fossilfritt i 
vår förvaltning, säger han stolt. 

Elbilar har köpts in, dieselbilar körs på HVO 
100, oljeuppvärmning har blivit till fjärrvärme 
och bergvärme. Nu tittar de på att installera 
en första solcellsanläggning på äldreboendet 
Solbacka i Föllinge. 

– Vi har bland annat studerat eldrivna röjsågar, 
det var en speciell upplevelse att se någon röja 
och så var det helt tyst, säger Linus Ekqvist. 

Publika laddare har funnits ett tag i Krokom 
och har Linus fått samtal från hyresgäster i Kro-
kom så har han bara kunnat anvisa till dessa.

– I dag är det svårt för en hyresgäst att köpa 
en elbil eller en hybrid då man 
har begränsade möjligheter att 
ladda den där man bor, säger 
han. 

Nu installeras de tio första 
laddboxarna som kommer att 
finnas på boendeparkeringen 

vid stiftelseområdet i Krokom som hyresgäster-
na kan hyra.  

– Det är en begränsad omfattning i första 
steget, det här är ganska nytt och vi vill prova 
enheterna nu och se hur de funkar, säger Linus. 

Befintliga motorvärmarstolpar konverteras nu 
till laddplatser för elbilar.

– Den styrs via en app och med en motor-
värmare har det inte funnits incitament att vara 
miljömedveten eftersom det varit samma pris 
oavsett hur mycket du använt motorvärmaren. 
Nu möjliggör tekniken den faktiska kostnaden 
som du har, säger han. 

Är intresset stort kommer fler laddstolpar att 
sättas upp på fler ställen i kommunen

– Jag tror och hoppas att det här försöket 
med de här första installationerna ska falla väl 
ut och att intresset för den här lösningen är stor, 
så att vi kan gå vidare till andra områden i vårt 
bestånd, säger han.  

Susanne Kvarnlöf

Växtkraft var ordet
Krokoms kommun har i dag en tillväxt och fram-
åtanda som inte har setts på många år. Vi planar-
kitekter som arbetar med att ta fram detaljplaner 
inom Krokoms kommun märker tydligt att antalet 
ansökningar om att få upprätta detaljplaner för 
fritidshus och bostadsområden bara ökar från år 
till år. 
I mitt arbete har jag ett nära samarbete med 
markägaren som har en idé som medför en för-
ändrad markanvändning, det vill säga ställer krav 
på en ny detaljplan. Vi diskuterar vilka ambitioner 
och idéer som finns och hur man har tänkt sig ut-
formning och disposition på det tänkta området. 
Det finns även en projektgrupp där vi har en tät 
dialog och bollar idéer och tankar tillsammans 
för att finna goda lösningar som håller över tid.  
När jag planerar samhället genom en detaljplan 
så behöver jag tänka längre än för stunden. Ett 
bostadsområde till exempel ska fungera över 
längre tid och vara levande i många år. Den 
miljön jag skapar är den som de som bor där ska 
vistas i under kanske större delen av sina liv. Att 
arbeta med fysisk planering, som detaljplane-
arbetet innebär, är ett väldigt stimulerande och 
intressant arbete som har betydelse för väldigt 
många människor. Utvecklingen stannar heller 
aldrig upp. Jag behöver tänka i nya banor och 
ständigt utmana mina tankar för att hela tiden 
möta framtidens boende och behov.
En stor del av de förfrågningar vi får för att 
omvandla mark till bostadsändamål gäller Ås och 
på Rödön. Men vi ser även att andra orter som till 
exempel Valsjöbyn och Åkersjön börjar bli intres-
santa igen. I dag har vi på plan- och trafikavdel- 
ningen, som arbetar med detaljplaner och sam-
hällsplanering, cirka trettio stycken detaljplaner 
på gång. 
Vi arbetar bland annat med detaljplaner för 
bostäder i strandnära läge i Ytterån, ett större 
fritidshusområde i Valsjöbyn med möjlighet att 
även bygga permanentboende, en detaljplan i 
Nälden i söderläge som kan möjliggöra cirka 
25–30 byggrätter för villabebyggelse samt en de-
taljplan för industriändamål i Krokom. Vi jobbar 
även med flera detaljplaner i Åsområdet, de gäller 
både enbostadshus/parhus och flerbostadshus. 
Även inom centrala Krokom finns det områden 
och ytor som vi i dag arbetar med för att möta 
framtidens boenden och där vi behöver ändra ett 
antal detaljplaner. 
Inom planarbetet har vi möjlighet att påverka 
hur mark och vatten ska användas. Målet är en 
bebyggd miljö med goda förutsättningar både 
för naturen och för människan. Ett spännande, 
utmanande och viktigt jobb.

Mikael Edström Delin
Planarkitekt

Laddar för framtiden
Krokomsbostäder tar stora kliv i sitt miljöarbete. Genom att nu konvertera 
befintliga motorvärmarstolpar till elbilsladdare finns nu möjligheten för hy-
resgästerna i Krokom att kunna ladda sin elbil eller hybrid där de bor. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Mikael är planarkitekt och här berättar 
han om att det är full fart på hans avdel-
ning just nu. Det var länge sedan det var 
så många detaljplaner på gång samtidigt!

”men i vår ambition 
att bli helt fossilfria 
har vi nu nästan  
nått målet.”

Linus Ekqvist, vd på Krokomsbostäder, visar en av de tio nya laddboxarna vid stiftelseområdet i Krokom.
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– Ladda för så många C som ni kan, använd 
båda händerna så kör vi Kaxås vackraste C nu, 
säger Mats Andersson i klassrummet på Kaxås 
skola. 

Mats har arbetat i Kulturskolan i 32 år, han har 
lovat sig själv att han ska sluta den dagen han 
inte känner glädje i att spela låten Spanien med 
en elev. Det kommer inte ske den här dagen hel-
ler. För de allra flesta 
elever i klassrummet 
är det första gången 
de testar att spela 
keyboard. Då kan det 
klinkas lite väl mycket. 

– Klöj de ti fing-
ran, säger Mats på 
jämtska till en elev 
och skrattar. 

Mats är van, han ger eleverna trettio sekunder 
när de får spela hur de vill på keyboarden, sedan 
fortsätter han lära dem ackord. Den som vill ha 
en extra utmaning får använda båda händerna. 
Eleven Proi Oskarsson Barisri spelar på trum-
morna och till slut kan hela klassen tillsammans 

spela några ackord på låten Hallelujah.  
– Da e husku, da e då bäst da i Kaxås, säger 

Mats.  
För fem år sedan skapades en utvecklingsgrupp 
för Kulturskolan med målet att finna en lösning 
på hur grundskolan kunde nyttja Kulturskolans 
kunskap. För små skolor är det ofta utmanande 
att lyckas nå målen i musikundervisningen, efter-

som det ofta saknas 
både musiklärare och 
musikutrustning. 

Det var Mats som 
knäckte idén och 
Musikbussen föd-
des, en ambulerande 
verksamhet utrustad 
med instrument och 
kunniga musiklärare 

för de mindre skolorna i kommunen. 
– Dels tycker jag det är en bra idé för att stötta 

upp grundskolan, men det är också ett bra sätt 
att ragga nya elever till Kulturskolan, säger Mats. 

En dag i veckan åker Mats och dottern Karolina 
runt i kommunen och lär elever olika instrument 

och hur man skapar musik digitalt. De lämnar även 
omdöme till betygsättning för eleverna i ämnet. 

– Musik ger ett kreativt tänkande. Att få ingå 
i ett sammanhang och spela tillsammans som 
eleverna gör nu, där de får lära sig att lyssna på 
varandra, det samspelet är viktigt, säger Mats. 

Eleven Proi Oskarsson Barisri uppskattar 
musiklektionen, hon tycker att det är roligt att få 
testa nya saker. För Liv Lyckman är det första 
gången hon spelar keyboard, tidigare har hon via 
Musikbussen fått testa elbas och gitarr.

– Musik är roligare än matte, säger hon. 

På senare år har Musikbussen utvecklats med 
digitalt skapande. De använder programmet 
Soundtrap där eleverna skapar egen digital 
musik. 

– Jag tycker ändå det roligaste är att få spela 
instrument, säger Proi Oskarsson Barisri. 

– Man vet aldrig, kanske har vi sju presumtiva 
Avicii här i Kaxås, säger Mats. 

Susanne Kvarnlöf

Musikbussen ger alla barn 
möjlighet till musikglädje

Musikbussen kommer lastad 
med instrument och kunskap  

för att inspirera och lära eleverna 
om musik. I dag är det årskurs 6 
på Kaxås skola som både får lära 
sig att spela keyboard och skapa 
digital musik. Kanske finns fram-

tidens Avicii i Kaxås? 

UTBILDNING OCH BARNOMSORG

”Ladda för så många C 
som ni kan, använd båda 
händerna så kör vi Kaxås 
vackraste C nu.”

Liv Lyckman, Johanna Jansryd och Ebba Norén Jarske på Kaxås skola tycker att det är roligt att testa spela keyboard.
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Den psykiska ohälsan verkar öka bland unga i 
Sverige och antalet självmord i åldersgruppen 
15–24 år har varit relativt konstant de senaste 
tjugo åren. Forskning visar att självmord går 
att förebygga. Elevhälsan i Krokoms kommun 
fungerar som en stödfunktion till skolorna och 
pedagogerna där deras övergripande uppdrag är 
att främja elevers hälsa.  

– Det är alla vuxnas ansvar på skolorna 
tillsammans med oss från Elevhälsan att främ-
ja elevers hälsa, vi har olika kompetenser som 
bidrar till det, men vi gör det tillsammans, säger 
kurator Alexandra Sture. 

Hon och psykologen Sandra Daebel har till-
sammans med sina kollegor på Elevhälsan tagit 
fram ett koncept kring psykisk hälsa för samtliga 
elever i årskurs 8 på alla högstadieskolor i kom-
munen – och de tog eleverna till hjälp. 

– Vi kände att vi behövde 
fråga eleverna vad de sak-
nade kunskap om, berättar 
Alexandra Sture. 

Det visade sig att eleverna 
redan hade lärt sig mycket 
om motion, kost och sömn 
under idrottslektionerna, 
men att de saknade kunskap 
om andra bitar. Depression, ångest, ätstörningar, 
självskadebeteende, självmord och vilken hjälp 
som finns att tillgå, var det som efterfrågades. 

– Vi kände att vi måste möta upp det här och 
skapade tillsammans en insats, säger Alexandra 
Sture. 

Totalt är det fyra lektioner för eleverna vid fyra 
olika tillfällen. De två första lektionerna kallas 
känsloskola där de diskuterar vad känslor är och 
varför vi har dem.

– Det handlar om hur livet är, om att det finns bra 
och jobbiga känslor och att vi behöver lära oss 
leva med jobbiga känslor också, säger Alexandra 
Sture. 

De pratar om tankefällor, oro, ångest och rädsla. 
Tredje lektionen handlar om psykisk ohälsa och 
till sist går de igenom stress och återhämtning.

– I alla lektioner kommer vi tillbaka till hur 
man kan få hjälp och att man ska försöka prata 
med någon om man mår dåligt, säger Sandra 
Daebel. 

Något som varit väldigt populärt hos eleverna 
är det digitala verktyget Menti där eleverna får 
en fråga på deras mobiltelefoner som de svarar 
anonymt på och som sedan visas på tavlan i 
klassrummet. 

– Det är olika problematik på skolorna i vår 
kommun, men det finns ganska mycket ohälsa i 

ungdomsåldern på alla högsta-
dieskolor i kommunen, säger 
Sandra Daebel. 

Det är inte bara elever som får 
kunskap utan alla lärare ska gå 
en utbildning i första hjälpen till 
psykisk hälsa och föräldrar till 

eleverna i årskurs 8 blev också 
inbjudna till en digital föreläsning av Suicide Zero 
som handlade om vad föräldrar kan göra för att 
stödja den ungdom som mår dåligt. 

– Det var en elev som skrev i utvärderingen att 
en önskan fanns om ett liknande upplägg för för-
äldrar så att de också fick mer kunskap, berättar 
Sandra Daebel. 

Susanne Kvarnlöf

Att få göra skillnad
Det är år 2014 och jag kliver in i Näldens nyöpp-
nade fritidsgård. Pingisbord, TV-spel, airhockey 
och biljard. Helt plötsligt finns det mer att göra i 
den här byn än att spela fotboll och hockey, och 
jag träffar personer jag inte pratat med sen vi 
gick i förskolan. Det finns äntligen en mötesplats 
för alla, och ingen är gladare än jag. 
Det är sensommar 2021, jag blir uppringd av 
en kvinna som presenterar sig som Elisabeth 
och som befinner sig i startgroparna för ett 
nytt projekt, en medborgardialog i Nälden. Hon 
vill ha med mig i referensgruppen som ska ta 
fram idéer och förslag till den nya satsning som 
kommunen ska göra på Nälden. Jag tackar ja 
utan att tveka. 
Det är höst 2021, jag har med hjälp av några 
utav byns eldsjälar samlat ungdomar på en piz-
zakväll där de ska få drömma fritt om hur de vill 
att deras hemort ska se ut. Högst upp på allas 
önskelistor står ”Fritidsgård”. Samtidigt som 
förslaget når mig bestämmer jag mig. Det ska 
bli en fritidsgård i Nälden igen. Det ska finnas en 
mötesplats för alla. 
Det är den sjunde mars 2022 och jag öppnar 
dörrarna till den nyöppnade fritidsgården. Jag är 
förväntansfull och nervös, men framförallt pep-
pad. Vi har planerat, fixat och donat under flera 
månader och äntligen är det dags. Under kvällen 
strömmar det in ungdomar, dels från Nälden, 
men också från byarna runt omkring. Och ingen 
är gladare än jag. 
Mitt engagemang för ungdomar har funnits 
med sedan mina tidiga tonår. Jag har suttit med 
i Krokoms kommuns ungdomskulturråd, varit 
elevrådsrepresentant och gjort allt i min makt för 
att förändra samhället i en positiv riktning. Därför 
har det alltid varit självklart att jag ska jobba med 
människor. Efter att jag tog studenten som-
maren 2020 har jag hunnit jobba på förskola, 
högstadieskola och nu på låg- och mellanstadiet. 
Trots att arbetet med barn och unga ger mig så 
mycket glädje och hopp om framtiden så finns 
det också en baksida. Mitt jobb har inneburit att 
jag mött massvis av barn och unga som inte har 
möjlighet att skapa sig den fritid de vill ha, och 
kanske framför allt, den de förtjänar. Det är vårt 
ansvar som samhälle att stötta dessa ungdomar, 
att få dem att känna att deras tid är värdefull och 
att ge dem de förutsättningar som krävs för att 
lyckas med det. 
Därför är jag evigt tacksam över att jag så tidigt 
i mitt liv har fått chansen att påverka, hjälpa och 
finnas till för de som behöver det som mest.  

Norma Bergström
Fritidsledare

Kunskap som förebygger
Elevhälsan i Krokoms kommun gör en viktig insats med sitt förebyggande arbe-
te. För andra året i rad har kuratorer och psykologer från Elevhälsan fyllt elever, 
lärare och föräldrar med kunskap om psykisk hälsa.

”Det handlar om 
hur livet är, om att 
det finns bra och 
jobbiga känslor”

Sandra Daebel är psykolog och Alexandra Sture är kurator på Elevhälsan. Deras kompetenser hjälper till i skolans värld och 
främjar elevers hälsa. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Norma Bergström är tacksam för möjlig-
heten att få göra skillnad för dem som 
behöver det mest. Här berättar hon om 
arbetet som ledde fram till Näldens nya 
fritidsgård. 
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Ann-Marie Ågran är verksamhetschef för sär-
skilt boende i Krokoms kommun och hon säger 
att det verkligen är nödvändigt att göra något. 

– Allt fler äldre i kommunen är i behov av sär-
skilt boende och vi behöver utöka antalet platser, 
säger Ann-Marie Ågran.

Idag finns 70 särskilda boendeplatser för 
äldre i centrala Krokom fördelade på Orion och 
Blomstergården. När satsningen, som kallas 
Äldrebygget, är klar kommer det finnas 98 plat-
ser; 60 på det nya boendet på Kvarna och 38 på 
Blomstergården, som blir ett anpassat demens-
boende. På Blomstergården ska det därutöver 
finnas ett modernt kort-
tidsboende med totalt 
15 platser. Orion stängs 
våren 2023. 

– Lokalerna i den gam-
la delen av Blomstergår-
den och Orion fungerar 
inte för verksamheten. På 
Blomstergården finns till 
exempel inga egna kök 
och toaletter och inga rik-
tiga dörrar till rummen. På Orion ställer lokalerna 
till med problem när det gäller nattbemanning, 
och det är svårt för många av de äldre att förflyt-
ta sig mellan våningarna, säger Ann-Marie Ågran. 

Det är Krokomsbostäder som äger Orionlokaler-
na och de har ännu inte beslutat om vad de ska 
användas till efter stängningen av det särskilda 
boendet. Det första spadtaget för det nya boen-
det har redan tagits och inflyttning beräknas till 

våren 2023. Kommunen har upphandlat Förena-
de Care för att bygga och driva det nya boendet. 

– Det är kommunfullmäktige som har beslutat 
att det nya boendet ska drivas av en extern le-
verantör. Det ska ge de äldre i kommunen större 
valmöjligheter och bidra till att utveckla äldre-
omsorgen på ett positivt sätt, säger Ann-Marie 
Ågran.  

Renoveringen av gamla Blomstergården påbör-
jas våren 2023, när det nya boendet är klart. På 
första våningen blir det ett anpassat demensbo-
ende och på andra våningen byggs ett modernt 

korttidsboende. Lokalerna 
ska totalrenoveras. Inner-
väggar rivs och det görs en 
helt ny rumsfördelning. Varje 
boende utrustas med egen 
toalett, eget kök och dörrar 
som kan låsas. 

– Det här betyder att de 
som idag bor i gamla delen 
av Blomstergården och på 
Orion behöver flytta våren 

2023. Vi förstår att det kan kännas oroligt och 
besvärligt men vi ska göra allt vi kan för att det 
ska blir så bra som möjligt, säger Ann-Marie 
Ågran. 

Ann-Marie har erfarenhet från liknande situatio-
ner, bland annat nedläggningen av Ranågården 
och bygget av nya Blomstergården 2005–06. 

– Jag är trygg med att det kommer bli bra 
även den här gången. Boende och närstående 

har redan fått en första information och i höst 
ska vi tillsammans ta fram individuella hand-
lingsplaner för flytten där vi planerar för allt 
praktiskt, berättar hon. 

Under de senaste åren har Krokoms kommun 
också gjort stora investeringar på de särskilda 
boendena Hällebo och Solbacka. På Hällebo har 
entrén renoverats och på Solbacka har demens-
avdelningen Österbo nyligen återinvigts efter 
renovering. På både Hällebo och Solbacka har 
det också investerats i nya sängar, taklyftar och 
larmsystem. Även utemiljöerna har rustats upp. 

– Nu är det gamla Blomstergårdens tur. När 
Äldrebygget är genomfört får våra äldre ett 
modernt och fräscht boende och personalen 
får bättre arbetsmiljö med praktiska lättjobbade 
lokaler, säger Ann-Marie Ågran. 

Bättre boende för äldre

STÖD OCH OMSORG

Anneli Jonasson, som jobbar på Blomstergården, tar en kaffe tillsammans med Leon Lund som är en av dem som bor där. 

”När Äldrebygget 
är genomfört får 
våra äldre ett  
modernt och  
fräscht boende”

Krokoms kommun gör en stor 
satsning på att förbättra särskilt 

boende för äldre i centrala  
Krokom. På området Kvarna 
startar i vår bygget av ett helt 

nytt boende och nästa år ska den 
gamla delen av Blomstergården 

totalrenoveras. 

En ungefärlig tidplan för Äldrebygget

• Det nya boendet på Kvarna byggs våren 
2022 till våren 2023 

• Orion och gamla Blomstergården töms 
våren 2023 

• Gamla Blomstergården ska vara färdig-
renoverad ett år senare, våren 2024

Läs mer: krokom.se/aldrebygget
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Vinden viner utanför Offerdals IF:s lokal i Änge. 
På väg uppför trappan till gymmet hörs ljudet 
av skratt och viktskivor som möts. Klockan är 9 
och de som nu är här besöker gymmet när inte 
så många andra gör det. Det är lite planen med 
hela projektet där pensionärer har signat upp sig 
på medlemskap i gymmet. Annica Sörensdotter 
testar ett redskap som är nytt på gymmet. 

– Det kanske inte är en pensionärsgrej det där, 
säger hon och skrattar när hon inte riktigt får in 
fötterna i maskinen. 

Men hon och de andra pensionärerna som 
numera är medlemmar i gymmet kan de flesta 
maskiner här. De har alla fått genomgång med 
instruktioner på gymmet från Olivia Wahlström, 
sjukgymnast på Hälsorum. 

– Det var så proffsigt, hon 
kunde tipsa om vilka övningar 
man kan göra om man har ont 
någonstans. Alla pensionärer har 
ont någonstans, säger Annica 
och skrattar. 

I Krokoms kommun skattar 60 
procent av de äldre i en enkät 
att deras hälsa är rätt god, men 
det är ändå en stor andel som 
inte mår bra. Louise Öhnstedt 
som är folkhälsosamordnare på 
Krokoms kommun arbetar med 
frågan. 

– Vi vet att många äldre är stillasittande och 
att övervikt, högt blodtryck och hjärt- och kärl-
sjukdomar ökar. Både det fysiska och det sociala 
deltagandet är viktigt, därför görs nu en satsning 
på de äldres hälsa. Gymmet i Änge är ett exem-
pel på hur en förening kan få stöd från kommu-
nen, säger hon. 

Offerdal IF har samarbetat med PRO Offerdal 
Alsen och Hälsorum för att få till en gemensam 
satsning för att locka äldre att börja träna på 
gymmet, till ett förmånligt pris. Fotbollsförening-
ens motto ”Så många som möjligt så länge som 

möjligt” stämmer väl in på att försöka värva äldre 
medlemmar där siffrorna tidigare varit blygsam-
ma. Det är inte så längre, 35 nya medlemmar har 
anslutit. 

– Det är aldrig för sent att börja träna. Här 
tävlar ingen mot varandra utan här tränar man 
utefter sin egen förmåga, säger Annica. 

Eivor Frestadius är 76 år och började gymma i 
februari.

– Jag hade träningsvärk i början, men nu 
tränar vi 2–3 gånger i veckan. Kondition är en 
färskvara, säger hon. 

Vikterna kan hon öka successivt och att 
komma till gymmet under dagen när det är lite 

lugnare, tycker Eivor om.
– De andra lever ju om så 

mycket, vi vill ju prata också, 
säger hon och skrattar. 

Eivor, Leif, Rolf och Annica 
brukar träna tillsammans. De 
har mycket gemensamt, som 
barnbarn till exempel. Men det är 
också här planerna för somma-
rens husbilssemester smids eller 
vilken konsert de ska gå på. Och 
så diskuteras världsläget.

– Just nu har jag Putin framför 
mig när jag boxar på boxnings-
säcken, säger Annica. 

Susanne Kvarnlöf

Ett jobb som gör skillnad
Jag har jobbat som vårdbiträde på Hällebo 
sedan vintern 2021. Jag gick sista året på 
gymnasiet och jag ville kunna jobba extra på 
kvällar och helger så jag anmälde mig via kom-
munens hemsida. Jag blev uppringd ganska 
snart och fick erbjudande om att jobba extra 
på Hällebo. Det passade perfekt eftersom jag 
bor ganska nära, under skoltiden blev det mest 
att jag jobbade på loven men från sommaren 
fick jag ett längre vikariat. 
Processen gick fort, det tog inte länge från det 
att jag ansökte om att jobba innan jag hade 
flera intropass inbokade. Intropass innebär att 
du går bredvid en kollega för att lära dig hur 
det går till på arbetsplatsen. Jag går nu på ett 
längre vikariat och trivs väldigt bra. 
När jag sökte jobbet hade jag aldrig jobbat 
inom vården förut. Det var inte mycket jag 
visste om arbetet och jag var väldigt spänd på 
att börja. Det var mycket nytt i början men jag 
kom in i det ganska snabbt. Mycket tack vare 
mina fina kollegor som har lärt mig otroligt 
mycket. 
Det jag tycker mest om med jobbet är att 
det är socialt. Jag får jobba med människor 
varje dag vilket jag älskar. Vi ordnar en hel del 
aktiviteter för de boende som de uppskattar 
mycket. I julas bakade vi tunnbröd i bakstugan 
som ligger intill Hällebo och det var jättemy-
sigt. Många av dem har ju bakat tunnbröd förr 
om åren inför varje jul och de delade med sig 
av sina specialtips när vi bakade. 
Det är ett jobb som verkligen gör skillnad. Vi 
hjälper människor med mycket i deras vardag 
som dom inte klarar av själva. Vi bidrar även 
till en social trygghet och samvaro, vilket jag 
tycker känns väldigt fint! 
Man skapar nära band. både till de boende 
och till sina kollegor, vilket jag tror ha gjort att 
jag trivs så bra som jag gör. Vi pratar om gam-
la tider och det är spännande att få höra dem 
berätta. Just nu är det ju tyvärr också tråkiga 
saker som dyker upp i samtalen med tanke på 
det som händer i Ukraina. Vi gör det vi kan för 
att styra bort nyheterna från teven i allrummet 
och i stället sätta på youtube med lite musik. 
Men de har ju sina egna tv-apparater så min-
nen från andra världskriget dyker upp ibland 
och de berättar om det var för dem då. Det är 
både lärorikt och intressant att få höra dem 
berätta om gamla tider. 
Det jag har lärt mig och kommit fram till 
av detta arbete är att jag vill jobba med 
människor. Men exakt vad jag vill jobba med 
och utbilda mig inom vet jag 
inte än. 

Julia Stefansson
vårdbiträde

Aldrig för sent att börja träna
Genom en riktad insats för äldre är gymmet i Änge välbesökt av nya medlemmar. 
Utefter egen förmåga och med mycket skratt så har träningen blivit en vana.

– Jag hade inte gått hit själv, men tillsammans med andra blir det kul, säger 
Eivor Frestadius. 

Repet är mycket tyngre än vad det ser ut som, tycker Eivor Frestadius och Rolf Olofsson.  

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Julia fick ett vikariat på äldreboendet 
Hällebo direkt efter gymnasiet. Här berät-
tar hon om de nära band hon får till dem 
hon tar hand om och om allt det hon får 
tillbaka i mötet med de boende. 

Annica Sörensdotter tycker om att dra 
på sig boxarhandskarna. 

Extra satsning på äldres hälsa

Föreningar och organisationer som vill 
främja äldres hälsa genom fysisk aktivitet 
eller social gemenskap kan söka bidrag ge-
nom till exempel lokala aktivitetsstödet eller 
om det finns andra idéer kring hur vi kan få 
äldre att må bättre längre. 

Kontakta Louise Öhnstedt eller Erika Jons-
son på telefonnummer 0640 161 00 för mer 
information.



På en hylla i hans kontor i Nälden finns hans 
första stämpelkort inramat, han var 16 år när 
han började arbeta på familjeföretaget. I dag 
är han 70 år och har ännu inga planer på att bli 
pensionär. Inte så länge som barnbarnen är små, 
resonerar han. Alla hans tre barn arbetar i kon-
cernen som i dag omsätter 400 miljoner, har 200 
anställda och som tillverkar allt från ventilations-
produkter till rostfri operationsutrustning. Han 
om någon vet vad arbetet kräver, han har varit 
VD för Hallströms verkstäder i 42 år nu. Men på 
fredagar är han ledig. 

Pappan var en förebild
Som liten grabb i Nälden lärde sig Nils Åke 
snabbt att om något skulle bli gjort, fick han 
göra det själv. Hans pappa som var engagerad i 
föreningslivet var en förebild, därför kom enga-
gemanget för bygden tidigt och där skapades 
också blicken för att förnya saker. För så fort 
Nils Åke ser att något kan göras bättre, då gör 
han det. 

– Jag kan genomföra mycket och det känns 
bra, säger han. 

Så är han också tredje generationen i ett 
företag som har stark tradition av att ta ett stort 
samhällsansvar för bygden. Men det måste gå 
snabbt annars kan det vara, menar han. 

– Jag är ingen föreningsmänniska, formalite-
ter och protokoll orkar jag inte med, säger han 
och skrattar.

Några av de större projekten tillsammans med 
ishallen var sporthallen. Nils Åke tar fram en gul 

pärm från år 2000. Den är full av papper och 
ritningar på idrottshallen i Nälden. Han som vid 
den tidpunkten nyss byggt ett förråd till verksta-
den, menade att det gick bygga en idrottshall för 
4,5 miljoner. 

– När ingen trodde att det gick, så byggde jag 
den själv, säger han och skrattar. 

Han tar fram en pärm till och en till. Nej, 
skrytig är han inte, utan han tycker att det här är 
roligt att hålla på med. 

– Jag gör smågrejor och jag har fördelen att 
jag kan göra som jag vill, säger han. 

Engagemanget från honom är stort och hjär-
tat finns i bygden. Det har hunnit bli en hel del 
socialt entreprenörskap genom åren. Båtham-
nen, ishallen, två tennisbanor, Sandnäset Golf 
och nu senast en paddelhall. 

– Jag driver företag och folk ska ha något att 
göra på sin fritid. Ju mer vi har att göra för att 
slå ihjäl tiden, desto bättre, säger han. 

Receptet på ett lyckligt liv är att ha roligt när 
man är på jobbet och på fritiden, enligt Nils Åke. 
Det finns en pärm som inte är fullständig ännu. 
Skisser finns för att bygga ett centralt seniorbo-
ende i byn. 

– Den rörelsen som blir i och med att bygga 
ett seniorboende är att de äldre kan bo centralt 
med uteplats och social samvaro, samtidigt som 
barnfamiljer kan flytta in i deras villor. Det hade 
varit roligt om man fick bygga det, säger han.

Susanne Kvarnlöf 

Företagaren som slår 
flera slag för bygden
Han är lokalpatriot, otålig och orädd. Han ogillar byråkrati och han vägrar 
Facebook. Nils Åke Hallström på Hallströms Verkstäder i Nälden har ett 
stort hjärta för bygden och för det sociala entreprenörskapet som ger alla 
Näldenbor en bättre fritid. 

N ÄRINGSLIV Vi bjuder in till 
företagarträff

I Krokoms kommun finns 2054 aktiva företag som 
bidrar till arbetstillfällen, skatteintäkter och levande 
attraktiva byar. För kommunen är det viktigt att ha 
en bra dialog med dig som företagare. 

Vi vill förstå dina utmaningar och veta hur tjänstemän 
och politiker kan skapa bättre förutsättningar för ditt 
företagande.

Nu bjuder vi in till företagarträffar under våren och 
vi hoppas att du kan och vill delta. Du får träffa och 
prata med politiker och tjänstemän från kommunen 
och möjlighet att nätverka med andra företagare i ditt 
område.

Vi har redan varit i Föllinge och i Hotagen och nu 
bjuder vi in till följande träffar: 

5 april Offerdal, Almåsa Wärdshus
4 maj Ås/Krokom/Aspås/Rödön,  
 Krokoms Wärdshus
24 maj Kluk/Alsen/ Trångsviken/Näskott,  
 Matverkstan i Nälden
Mer information om träffarna och vart du anmäler dig 
hittar du på krokom.se/naringsliv. Du kan även kontak-
ta näringslivsrådgivarna via kundcenter, 0640-16100.

Nils Åke Hallström är uppvuxen i Nälden, platsen han kallar lagom. "Det är lagom nära 
till fjäll, till flyg och till Östersund", säger han. 

Lär dig mer om att bygga 
arbetsgivarvarumärke
Många företag upplever att det är utmanande att 
rekrytera nya medarbetare och ibland också att be-
hålla befintlig kompetens. Samtidigt ser vi ett ökat 
intresse av att flytta till Krokoms kommun. 

Att aktivt arbeta med både platsens varumärke och 
enskilda företags arbetsgivarvarumärken kan göra 
att fler människor blir nyfikna och vågar ta steget att 
flytta till Krokoms kommun. 

Under våren kommer Universums Norden-chef Claes 
Peyron att besöka länets alla kommuner för att dela 
med sig av hur företag kan arbeta för att bli mer 
intressanta och attraktiva som arbetsgivare. Under 
två timmar med föreläsning, gruppdiskussioner och 
mingel får du både inspiration och konkreta tips på 
hur du kan bygga ett långsiktigt och mer attraktivt 
arbetsgivarvarumärke. 

Föreläsningen är kostnadsfri och erbjuds inom pro-
jektet En attraktiv region. Den 5 april är det Krokoms 
kommuns tur. Tid och plats meddelas senare. Mejla 
till naringliv@krokom.se om du är intresserad.

Evenemanget arrangeras av Region Jämtland Härje-
dalen i samarbete med Handelskammaren, Företagar-
na och Samling Näringsliv.

Claes Peyron,   
Universums 

Nordenchef, före-
läser om hur du 

kan arbeta för att 
stärka er attrak-

tionskraft som 
arbetsgivare.  

Foto: Susanne Kvarnlöf


