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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: Mats Hurtig är kommunens Guldkvällsgeneral, något han har varit sedan starten för tio år sedan. 
Nedtrappningen inför pensionen har börjat, kanske var detta Mats sista Guldkväll?

Vid ett besök på Grönt Center i Ås fick jag en ask tabletter med nam-
net Urbaflex/Ruraldon. Enligt texten på askens baksida var tablet-
terna mot förutfattade meningar om stad och land och för maximal 
effekt ska tabletterna kombineras med analyser och självständigt 
tänkande.

Vad menar man då egentligen? Jo, vi är i hög grad fångade i ”ved-
ertagna sanningar” och åsikter som i liten grad bygger på forskning 
och beprövad vetenskap. Istället får rena felaktigheter och skrö-
nor florera fritt utan att ifrågasättas. 
Försöker man, istället för att bara hålla 
med och spä på, titta utanför gängse 
uppfattningar finns det ofta en betydligt 
större värld som erbjuder överraskning-
ar.

På bipacksedeln står vidare ”Att tänka 
på innan du tar Urbaflex/Ruraldon” : Pro-
dukten kan öppna en helt ny tankevärld 
för dig. Observera att förändringen kan vara permanent.
Man varnar också för biverkningar i form av; skammens rodnad, dåligt 
samvete, tilltagande klarsyn samt framtidsoptimism.

Jag tänkte direkt att det var ett fantastiskt sätt att närma sig ett 
mycket allvarligt tema med viss ironi och humor. Organisationen som 
står bakom konceptet är ”Hela Sverige ska leva”. 

Jag kan konstatera att jag själv står först i kö för att få tabletterna 
utskrivna. Ska jag verka som kommundirektör i en kommun som 
Krokoms kommun så duger det inte att ha den urbana normen som 
försegel. Mitt sinne måste vara öppnare än så. Där behöver jag er 
hjälp hela tiden. 

Det är så lätt att som Frösöbo se stadens 
förträfflighet och tro att lösningen ligger i 
förtätning, men vad är det som egentligen 
utgör styrkorna i våra olika kommundelar, 
alltifrån Hotagen med knappt 300 invånare 
till området Aspås-Krokom-Dvärsätt-Rödön-

Ås som har fler än 10 000 invånare? Olika 
förutsättningar, olika styrkor men lika viktiga 

delar i Krokoms kommun.  Vad är det som 
utmärker Offerdal-Rönnöfors och Alsen 

– Näskott? Vad ger Föllinge-Laxsjö 
sin dragningskraft?

Med start i höst kommer vi därför 
ut, både politiker och tjänstemän, 
för att föra dialog med er kring 
hur vi bäst kan samarbete och ut-
veckla just er kommundel. Hopp-
as att ni dyker upp. Ert bidrag är 
avgörande för framgång.

Och be gärna doktorn skriva 
ut ett paket Ruraldon/Urba-
flex . 

Medicin för nya tankar Landsbygden i mitt 
Landsbygden är en stor och viktig del av Sverige och av Krokoms 
kommun. De utmaningar som Sverige står inför, står också Kro-
kom inför. Inte sällan är dock utmaningarna större på landsbygden. 
En födande kvinna har längre till förlossningen. En villaägare som 
utsatts för inbrott får vänta längre innan polisen anländer. Samtidigt 
som skatten är högre är samhällsservicen ofta sämre.

Alla delar av vår fantastiska kommun har bidragit till att vi i dag är 
välmående och växande. Vi ser hur turistföretagare lockar besöka-
re till Krokom från hela världen. Hur den tunga verkstadsindustrin 
byggt vår kommun i generationer, som i stenhård global konkurrens 
levererar produkter till resten av världen. Hur teknikföretag har satt 
Krokom på världskartan. Många människor känner en stor stolthet 
för byn och vad den levererar till alla invånare. Men i denna stolthet 
gror också oro och frustration. Det är en frustration som bottnar i 
att det är orättvisa villkor beroende på var man bor.  

Det finns 81 kommuner i norra och 
västra Sverige som ingår i de så kall-
lade stödområdena. I 77 av de 81 kom-
munerna är försörjningsbördan högre 
än riket. Varje person i arbetsför ålder 
måste försörja fler unga och fler äldre. 
Kostnaderna blir därför också högre. I 
alla dessa kommuner är skatten därför 
också högre än rikssnittet. Krokom är 
inget undantag.

Tyvärr ser inte utvecklingen ljus ut, 
enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) kommer den demografiska 
klyftan mellan stad och land att öka framöver. Det 
riskerar att leda till ännu högre skatter, ännu 
större avfolkning och ännu sämre ekonomiska 
förutsättningar. Det här kan vi inte acceptera. 
Möjligheten att bo bra var du vill i vårt avlånga 
land är en viktig frihet som jag alltid försvarar.

Nu behöver vi satsa för att lyfta hela kommu-
nen. Vägarna ska rustas, järnvägen behöver få 
en hållplats i Nälden, den digitala infrastrukturen 
ska byggas ut och servicekontoren bevaras. 
Detta kommer att förbättra förutsättningar-
na för att leva, jobba och förverkliga sina 
drömmar i Krokoms kommun.

Men att vända utvecklingen kommer 
inte vara enkelt. På vissa orter är 
tilliten mellan medborgaren och det 
offentliga allvarligt hotad. Det är en 
utveckling som inte går att försvara. 
Det är en utveckling som vi måste 
vända. Och det är en utveckling som 
vi bara kan vända tillsammans, ge-
nom mer samarbete och smarta lös-
ningar. Tillsammans ska vi utveckla 
kommunen. Du ska ha rättvisa vill-
kor, oavsett var du bor. Välkommen 
till våra medborgardialoger under 
oktober och november.
 

”Enligt SCB  
kommer den de-
mografiska klyftan 
mellan stad och 
land att öka fram-
över. Det riskerar 
att leda till ännu  
högre skatter”

Malin Bergman 
Kommunstyrelsens ordförande

Jonas Törngren 
Kommundirektör

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

Redaktör:  Åsa Sjödin, kommunikationschef 
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”Produkten kan 
öppna en helt ny 
tankevärld för 
dig. Observera att 
förändringen kan 
vara permanent.”
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Lediga jobb
I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. 
Närheten och tryggheten människor emellan skapar för-
utsättningar för mod, idéer och glädje. Krokoms vision är 
att ge plats för växtkraft – för företag, familjer och för dig 
som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär 
stora möjligheter att utvecklas. Vill du växa med oss?
På krokom.se/jobbahososs hittar du alla lediga jobb just 
nu. Där kan du läsa mer om jobben samt skicka in din 
ansökan. Välkommen!

Vi söker gode män
Överförmyndaren behöver godemän/förvaltare för 
uppdrag till personer som har olika neuropsykiatriska 
diagnoser, psykisk störning. 
Vi söker dig med erfarenhet av att bemöta dessa perso-
ner. Du ska ha tid, tålamod, god kunskap om samhällets 
insatser för dessa personer, god ekonomisk planering 
samt erfarenheter av myndighetskontakter. Är du intres-
serad hör av dig till överförmyndaren för mer information. 
Om du har frågor når du oss på telefon 0640 169 61. Du 
kan också fylla i en intresseanmälan på vår hemsida om 
du vill bli god man. Välkommen!

Vi söker stödfamilj/kontaktperson
Ett givande uppdrag för dig som är intresserad av att 
stödja en person eller en familj som lever med en funk-
tionsnedsättning. För mer information och intresseanmä-
lan, se hemsidan eller kontakta Susanne Eltnäs.  
Telefon: 0640 162 47 eller  
E-post: susanne.eltnas@krokom.se

Har du en bostad att hyra ut?
Nyanlända med uppehållstillstånd som vill bo i Krokoms 
kommun söker bostäder. Det finns ett stort behov av att 
hyra lägenheter (från ettor och uppåt), villor och småhus. 
Till dig som uthyrare kan vi ge stöd med till exempel 
tolkhjälp. 

Är du intresserad att hyra ut eller har frågor, söker in-
formation, kontakta Bernt Åkerlund, boendesamordnare, 
telefon 0640 162 35 eller e-post bernt.akerlund@krokom.
se 

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.

Att tänka på inför vintern
Snöröjning och sandning
Snö från privata tomter får inte tippas på kommunens 
mark, utan ska tas hand om på din egen tomt eller 
fastighet.
Vid plogning av kommunala vägar kan det hända att lite 
snö hamnar på din infart. Då måste du som fastighets-
ägare själv skotta bort snön. Vi försöker att minimera 
snösläppen, men det kan förekomma. 
Skotta inte på ett sätt så att snö från din fastighet ham-
nar på grannens tomt. Skotta och sanda så att räddnings-
fordon kommer fram, brevbäraren kan lämna post och 
sophämtning kan ske.

Sophämtning
Det är fastighetsägarens ansvar att vägen till fastigheten 
är farbar så tömning av sopkärl kan göras. Tänk på att 
det gäller både tillfartsvägen till ditt hus som kanske 
snöröjs av en granne eller en samfällighet och inne på din 
egen gård. Nu vintertid handlar det om att:
• Vägen ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid.
• Vägens bredd ska vara fyra meter. Snövallar får inte 

inkräkta på vägbredden. Det kan alltså vara nödvän-
digt att köra bort snö.

• Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter 
på 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 
1,5 meter runt om.

• Sätt upp käppar vid behov längs vägen för att 
underlätta vid snöröjning och förhindra olyckor och 
avkörningar.

• De dagar då det inte är soptömning ska tunnan pla-
ceras så att den inte hindrar eller riskerar att skadas 
i samband med snöröjning.

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

Krokom informerar:

Våra vinnare 2019!

GULDKROKEN: Botvidgänget
Glada vinnare är Mats Hurtig, Malin Nilsdotter Nyström, Stina Sundberg, Jan Sundberg, Kiki Korths-Aspegren och 
Linus Isander.

ÅRETS ELDSJÄL: Michael Hallqvist
Ur motiveringen: Ett unikt engagemang och en orubb-
lig framtidstro är det som beskriver denna eldsjäl 
bäst. En person som värnar om och ser det unika i 
platsen och hos människorna i sin hembygd.

KULTURPRIS: Clara Bodén
Ur motiveringen: Clara Bodén är en stor inspiratör, en 
förebild som dessutom har ett stort engagemang som 
bidrar till ökad kulturell trivsel i vår kommun.

ÖVRIGA VINNARE

Guldstjärnan/Årets serviceföretag 
LG Bussresor

Guldstjärnan/Årets serviceperson 
Emil Öberg

Årets företagare 
Fredrik Holmberg AB, Föllinge

Ungdomskulturstipendium 
Hugo Danielsson

Ledarpris 
Håkan Källbom, Almåsa AK 
Ulf Jaarnek, Krokoms Motocrossklubb

Utvecklingsstipendium ungdom 
Magdalena Hedqvist, KD55 
Tilde Bångman, Offerdals SK

Tillgänglighetspris 
Rödöns Jaktklubb

Årets hållbara företag 
Dillebolagen AB

Grattis!
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Signalerna om att Sveriges kommuner står inför 
stora utmaningar kommer allt tätare. Krokom är 
inget undantag. Alla tillgängliga undersökningar 
och utredningar visar att samhällstrenden är 
urbanisering, kompetensbrist, ökade kostnader 
och att färre ska försörja fler. Jonas Törngren är 
kommundirektör och han säger att det är helt 
avgörande med engagemang från alla om vi ska 
kunna vända den här trenden.

– Vi behöver tänka tillsammans och vi behö-
ver alla medborgares engagemang. Jag är helt 
säker på att vi då hittar 
betydligt bättre lösningar 
jämfört med att vi sitter 
på våra kontor och klurar, 
säger han.  

Projekt Kaxås har sitt ur-
sprung i det faktum att sko-
lan förlorade en stor del av 
elevunderlaget i samband 
med att Migrationsverket lade ner sin verksam-
het under våren 2019. När eleverna blev färre 
minskade även underlaget för det antal tjänster 
som behövdes på skolan och då ville lärarna inte 
vara kvar. Birgitta Lundgren är chef för barn- och 
utbildningsförvaltningen och hon säger att det 
är väldigt svårt att bedriva en verksamhet med 
tillräcklig kvalitet om skolan blir alltför liten.  

– Vid den lilla skolan är läraruppdraget mes-
tadels att bedriva undervisning i B-form, det vill 

säga flera årskurser i samma klass. Med de krav 
som ställs på skolan idag kan det vara svårt att 
rekrytera lärare med rätt kompetens, i 17 ämnen 
och alla årskurser dessutom. Det är stor konkur-
rens nu om lärare och framgent då det kommer 
att saknas 80 000 behöriga lärare i Sverige inom 
drygt tio år, säger Birgitta Lundgren.

Föräldrar och andra som bor i bygden bestäm-
de sig dock för att göra allt de kunde för att 
vända trenden med avfolkningen av bygden 

och försöka fylla 
skolan med barn 
igen. På kort tid 
har de fått igång 
arbetet ordentligt 
för att locka nya 
medborgare till 
Krokoms kommun, 
något som förstås 
tas emot med öpp-

na armar från Jonas Törngren och hans kollegor 
på kommunen.

– Det här kommer verkligen rätt i tiden, vi 
behöver bli fler i vår kommun för att få bukt med 
ekonomin på längre sikt. Medborgarnas engage-
mang är oerhört viktigt och här är Projekt Kaxås 
ett föredöme, säger han.

Projekt Kaxås har ett högt tempo och det blir en 
liten extra utmaning för en kommun att försöka 

hänga med. Det finns en hel del att ta hänsyn till 
i så här stora projekt men genom en nära dialog 
mellan projektet och kommunen ska processen 
skyndas på så mycket det går. Ett första möte 
mellan kommunen och projektgruppen hölls 
strax efter semestrarna. 

– Vi försöker hitta lösningarna allteftersom 
problemen och utmaningarna kommer. Målsätt-
ningen är förstås att handläggningen ska vara så 
snabb och smidig som möjligt och vi har redan 
hittat en del förbättringsområden i vår organi-
sation som vi kommer att ha nytta av i framtida 
processer, säger han. 

Genom regelbundna möten mellan Projekt 
Kaxås och kommunen ska hindren betas av och 
lösas. Elin Novén är planarkitekt och den som 
ansvarar för den nya detaljplanen i Kaxås och 
hon säger att just den här detaljplanen innehåller 
det mesta som kan krångla till processen.

– Det är mest bara strandskydd som inte är 
en försvårande omständighet just här. Men än 
så länge har vi bra koll på läget och tack vare att 
vi har ett nära samarbete med projektgruppen så 
ser det ut som att vår gemensamma tidplan kan 
hålla, säger hon.

Åsa Sjödin

Tillsammans är vi starka

I Kaxås har medborgarna  
bestämt sig för att vända tren-

den med utflyttning från bygden. 
Krokoms kommun välkomnar 
förstås deras satsning. För att 

klara den utmaning vi står inför är 
det viktigare än någonsin att  

vi kämpar tillsammans.

”Medborgarnas engage-
mang är oerhört viktigt 
och här är Projekt Kaxås 
ett föredöme.”

Nu ly f ter  v i

Strax efter semestrarna hölls ett första möte mellan kommunen och Projekt Kaxås. Projektet är omfattande och ställer den kommunala administrationen på prov. Ett antal förbättringsområden har 
identifierats, något som kommer att vara till nytta i framtida processer. 
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I juni månad fattade kommunfullmäktige beslut 
om tillväxtstrategin som siktar mot år 2035. Kro-
koms kommun har fantastiska förutsättningar 
för att fortsätta utvecklas till en plats där många 
trivs, bor och arbetar. Kommunens tillväxt-
strategi ligger till grund för det målmedvetna 
arbetet mot en blomstrande kommun som kan 
ta vara på de stora möjligheter som finns men 
också hantera utmaningarna. 
Tillsammans med dig som bor 
här vill vi nu ta det här arbetet 
vidare. I hela vår kommun lever 
människor med idéer och visio-
ner som kan förverkligas. Malin 
Bergman, C, är kommunalråd 
och hon ser fram emot höstens 
dialoger. 

– Vi vet att det finns en stark 
växtkraft här på landsbygden. 
Den vill vi ta vara på och jag 
hoppas verkligen att många tar 
chansen att tycka till, säger hon.

Dialogmötena kommer hållas på sex olika 
platser och för dig som inte kan eller vill delta 
på ett möte finns det samma möjlighet att bidra 
via hemsidan under rubriken Nu lyfter vi. Jonas 
Törngren, kommundirektör, berättar att hemsi-
dan kontinuerligt kommer att uppdateras och 
varje ort har sin egen sida.

–  Efter varje möte kommer vi att lägga en 
sammanställning på hemsidan 
under respektive ort. Här är 
det möjligt för var och en att 
följa med i vad som har blivit 
sagt och att komplettera med 
sådant som kanske saknas, 
säger han.

Det insamlade materialet från 
medborgardialogerna kommer 
att ligga till grund för nästa 
steg i arbetet med tillväxtstra-
tegin. 

Åsa Sjödin

Det viktiga föreningslivet
Många av mina barndomsminnen och upple-
velser har sin grund i föreningslivet. Förutom 
att jag övervann min bollrädsla genom att gå 
med i en fotbollsklubb som jag var länge tro-
gen, så åkte jag runt med min pappa på bygde-
gårdar och deltog i diverse bygdespel. Jag var 
med på mammas gammeldanslektioner och 
följde med på min styvpappas skyttetävlingar. 
Hela min barndom var omsvärmad av fören-
ingsliv, utan att jag egentligen reflekterade över 
det. Tänk om jag hade vetat då vilka enorma 
krafter som får en förening att gå runt. Allt från 
arrangemangsskapare, kaffekokare, golvstä-
dare, mötesordförande, bidragssökare, tränare, 
medlare, matchklädestvättare, med mera. Idag 
vet jag bättre. 
I alla yrkesroller jag har haft så har jag alltid 
landat i att jag strukturellt vill påverka andras 
möjligheter och förutsättningar att växa och 
må bra. Som föreningssamordnare – men 
även i min folkhälsoroll – ser jag det som ett 
av mina större uppdrag; hur kan vi stötta våra 
föreningar till att växa och utvecklas? Hur kan 
vi möjliggöra nya föreningar? Hur kan fören-
ingslivet bidra till en friskare befolkning?
Det är fantastiskt att en glesbygdskommun 
har så mycket driv; att vi vill utveckla i stället 
för att avveckla. Att det finns visioner och pro-
jekt hos dessa ideella krafter – förlagda över 
hela vår kommun – som inte heller är omöjliga 
att förverkliga. 
Jag upplever att vi idag har allt fler engagera-
de medborgare, och definitivt bland ungdomar. 
Ungdomar som vill påverka, som vill tillhöra 
sammanhang och som brinner. Så hur kan vi 
skapa en förening som tilltalar en ny gene-
ration som kanske inte naturligt samlar sig i 
kollektiv? Kanske utmaningen ligger i en viss 
självreflektion samt öppet sinne för vad vi bju-
der in och hur. Precis som i livet i stort. För jag 
tror att det är viktigt med föreningsliv. Jag tror 
också att när en tillhör ett sammanhang och 
möter andra med olika bakgrund och historier 
och att få dela sina egna historier med andra 
gör att vi håller samman. Håller sams. Mår bra. 
Jag tror att om vi i ett tidigt skede i livet lär oss 
värdet och ansvaret av ett föreningsliv så lär 
vi oss att inkludera, lyssna och respektera. Vi 
lär oss vänskap. Vi lär oss att möta situationer 
som inte alltid går vår väg, på ett lösningsfo-
kuserat och respektfullt sätt. Konstruktivitet i 
stället för destruktivitet. Vi lär oss gemenskap. 
Föreningslivet lär för livet och för alla situatio-
ner.

Erika Andersson 
Föreningssamordnare

Vad tror du är det som kan lyfta den del av Krokoms kommun som du bor i? 
Under hösten åker kommunen ut på turné för att ta del av alla goda idéer  
som vi vet finns ute i byarna. Det finns även möjlighet att delta digitalt.

Den 22 oktober inleds dialogmötena med träffar i Kaxås och Nälden. För dig som inte kan delta på något av de möten som 
planeras under hösten finns möjligheten att bidra digitalt via hemsidan, www.krokom.se/nulyftervi.

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Erika är föreningssamordnare och här 
skriver hon om det viktiga mötet med för-
eningslivet som hon hade redan som liten 
och som har präglat henne mycket.

  

Gör din röst hörd! Delta i medborgar-
forum i höst och bidra till framtidens 
Krokoms kommun.

24 OKTOBER
Föllinge-Laxsjö
Var: Aulan vid skolan i Föllinge
När: 19.00–21.00
Hur: Vi bjuder på fika

Hotagen
Var: Rötvikens bygdegård
När: 19.00–21.00
Hur: Vi bjuder på fika

 6 NOVEMBER
Aspås-Krokom
Var: Aspåsgården
När: 18.00–20.00
Hur: Vi bjuder på fika

Ås-Dvärsätt-Rödön
Var: Ås skola
När: 18.00–20.00
Hur: Vi bjuder på fika

22 OKTOBER
Offerdal-Rönnöfors
Var: Kaxås bygdegård
När: 18.00–20.00
Hur: Vi bjuder på fika

Alsen-Näskott
Var: Näldens bygdegård
När: 18.00–20.00
Hur: Vi bjuder på fika
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Elin Novén är planarkitekt och hon berättar att 
hon för bara ett par år sedan var ensam som 
jobbade med detaljplaner och att de numera är 
fler på avdelningen.

– Nu är det lite mer än två heltider som job-
bar med detaljplaner och det är verkligen fullt 
upp. Det är jätteroligt att det händer så mycket 
och kommunens befolkningsmål gör ju att det 
kommer att vara ett ökat tryck ett tag framöver, 
säger hon. 

Ås båthamn är ett av de områden där det just nu 
pågår ett detaljplanearbete. Tanken är att det ska 
byggas radhus och flerbostadshus, området ska 
även inrymma ett naturområde för allmänheten 
att vistas i. Planarbetet inleddes för ett och ett 
halvt år sedan och det finns inget färdigt planför-
slag ännu. Så lång tid brukar det i regel inte ta, 
Elin berättar att det brukar handla om ett drygt år 
i genomsnitt från uppstart av ett planarbete till 
en färdig plan.

– Det kan hända en hel del saker under tiden 
som planprocessen framskrider, utredningarna 
kan göra att processen drar ut på tiden. I fallet 
Ås båthamn var det lite extra komplicerat, bland 
annat på grund av förorenad mark och den 
intilliggande järnvägen, berättar hon.

När det gäller just Ås båthamn påträffades gro-
dor som försenade arbetet ytterligare.

– Grodorna bor i en damm som vi kan behöva 
fylla igen av säkerhetsskäl och därmed behöver 
vi utreda hur vi i så fall löser det för grodorna. 
Det här är ett exempel på att det kan dyka upp 
det mest oväntade saker som gör att processen 
fördröjs, säger Elin Novén.

Ett annat område där det pågår ett planarbete är 
i Kaxås och här är det en extern exploatör som 
vill bygga. Projekt Kaxås leds av företagaren Dan 
Olofsson som har sina rötter i Kaxås. Området 
där Projekt Kaxås vill bygga 41 hus ligger utanför 
detaljplanerat område och därmed måste en 
ny detaljplan tas fram. Elin Novén berättar att i 
Kaxås är det andra saker som behöver utredas 
jämfört med Ås båthamn. 

– I Kaxås är det väldigt brant där husen ska 
byggas och då blir det lite extra utmaningar när 
det gäller exempelvis dagvatten, väglutning och 
risk för ras och skred. Sedan finns det även an-
dra utmaningar där eftersom delar av området 
ligger inom riksintresse för kulturmiljö och på 
jordbruksmark, berättar Elin.

Just att det tar lång tid är något som Elin och 
hennes kollegor brukar få synpunkter på. Hon 
säger att det är väldigt mycket som kan hända 
under processens gång samt utredningar som 
kan ta tid och att det kan få allvarliga följder 
om arbetet skyndas på för mycket. Dessutom 
är det en hel del datum att förhålla sig till under 
en planprocess, sammanträdestider då beslut 
ska fattas samt tid för samråd, granskning med 
mera. 

– En detaljplan ska ju hålla över väldigt lång 
tid och därför är det viktigt att utredningarna 
görs ordentligt. Det gäller att ha alla detaljer 
klara så att inga obehagliga överraskningar 
dyker upp när husen väl ska börja byggas, säger 
Elin Novén. 

Åsa Sjödin

Full fart i planeringen

Just nu är det mycket  
på gång på kommunens  

planenhet. Det är här som  
framtidens Krokom skapas.  

Nya detaljplaner som medger  
bostadsbyggande tas fram  
på flera olika håll runt om  

i kommunen.

”När det gäller  
just Ås båthamn  

påträffades grodor 
som försenade  

arbetet ytterligare.”

SAMH ÄLLSBYGGN AD

Elin Novén arbetar som planarkitekt i Krokoms kommun. Just nu är det många detaljplaner som är på gång i kommunen, bland annat i Ås båthamn. 
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Planbesked
En planprocess kan starta på olika sätt, ibland 
genom en förfrågan om planbesked från en ex-
ploatör eller fastighetsägare och ibland genom 
initiativ från kommunen. 

Om man avser att ändra, upphäva eller upp-
rätta en ny detaljplan ska man ansöka om plan-
besked hos kommunen. Ett planbesked är inte 
ett slutgiltigt ställningstagande från kommu-
nens sida utan innebär endast att ett planarbete 
kommer att inledas eller inte. Planbeskedet kan 
inte överklagas. 

Samråd
Kommunens första version av detaljplanen 
kallas för ett samrådsförslag. Under samråds-
skedet får allmänheten möjlighet till insyn och 
kan lämna synpunkter. Alla som kommunen 
bedömer är berörda bjuds in särskilt. Samrådet 
syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag 
som möjligt. 

Det är politikerna i samhällsbyggnadsnämn-
den som avgör om planförslaget är färdigt att 
skickas ut på samråd till de som är berörda av 
detaljplanen. De som vill kan under samrådet 
lämna in synpunkter på förslaget. Tiden för 
samråd är normalt tre veckor. Efteråt samlas 
alla synpunkter och tjänstemännens kommen-
tarer i en samrådsredogörelse.

Granskning
Under nästa steg uppdaterar kommunen de-
taljplanen utifrån de synpunkter som kommit in 
under samrådet. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar sedan om att skicka ut planförslaget 
på granskning. Under granskningen får de som 
berörs av den nya planen möjlighet att lämna 

in synpunkter. Tiden för granskning är oftast tre 
veckor, men i vissa fall är den kortare. 

Efteråt samlas alla synpunkter och tjänste-
männens kommentarer i ett granskningsut-
låtande. När det är färdigt ska kommunen så 
snart som möjligt skicka det eller information 
om var det finns tillgängligt till dem som inte 
fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande
Efter granskningen för kommunen in eventuella 
ändringar. Detaljplanen skickas först till sam-
hällsbyggnadsnämnden för godkännande och 
sedan till bygg- och miljönämnden eller kom-
munfullmäktige för antagande. Efter antagandet 
informeras de som inte har fått sina synpunkter 
tillgodosedda under samrådet, granskningen 
eller planprogrammet. De som vill överklaga 
planen har tre veckor på sig efter att antagande-
beslutet tillkännagivits på kommunens anslags-
tavla. Antagandebeslutet kan överklagas av den 
som senast i granskningsskedet har lämnat 
skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodo-
sedda samt bedöms vara berörd av förslaget.

Laga kraft
Om planen inte överklagas, vinner den laga kraft  
tre veckor efter att antagandebeslutet tillkänna-
givits på kommunens anslagstavla. När planen 
väl har börjat gälla kan man börja genomföra 
den, till exempel söka bygglov och projektera 
den bebyggelse som planen medger.

Mer information om planprocessen:
www.boverket.se

Från prover till spaning
Jag har arbetat som VA-ingenjör här i kom-
munen i drygt tre år. Inom organisationen är 
vi tre ingenjörer. Jag arbetar framför allt med 
nyexploatering och detaljplaner. Jag jobbar 
även med en hel del olika projekt för förnyelse 
och förbättring av våra befintliga anläggning-
ar. För att nämna några exempel så kan det 
handla om att leta nya vattentäkter eller bygga 
nya anläggningar för vatten, spillvatten eller 
dagvatten. Det som är roligast med mitt jobb 
är att det är väldigt varierande. Ena dagen kan 
jag vara ute och ta vattenprover eller kontroll-
era ledningsdragningar, och nästa dag sitta vid 
ritbordet för att medverka i att utforma nästa 
bostadsområde. 

Jag tänkte berätta lite om ett av de större 
projekten jag arbetar med nu, som vi kallar ”Ås 
VA-framtid”. Projektet innebär att jag tillsam-
mans med mina kollegor och med hjälp av 
konsulter, tittar på hur man kan ordna med vat-
ten och avlopp för i första hand den nyexploa-
tering som planeras i Åsbygden. Rent praktiskt 
innebär det att vi utreder vilka olika alternativ vi 
har för hur man kan dra ledningar och placera 
tillhörande anläggningar. 

Vi tittar också på om vi kan ansluta befintliga 
områden som idag inte har kommunal försörj-
ning. En svårighet som är en stor utmaning för 
oss som arbetar med VA i Krokoms kommun, 
är att kommunen är stor till ytan men befolk-
ningsmässigt bor vi relativt glest. Det innebär 
att det är svårt att få ekonomi i att dra fram 
VA-ledningar. En av mina uppgifter är därav att 
hitta lösningar som är kostnadseffektiva. 

I framtiden tror jag att vi kommer att bli tvung-
na att hushålla med vatten mycket bättre. 
Redan idag står vi inför utmaningar gällande 
vattenkvalité såväl som tillgången på bra 
vatten. Jag tror också att vi kommer att se fler 
användningsområden för avloppsslam, kanske 
rötar vi i framtiden slam och kör våra arbets-
fordon på biogas!

Karolina Söderberg
VA-ingenjör

Så funkar det!
För att samhället ska fungera krävs en medveten planering. Planprocessen 
säkerställer att mark och vatten används på rätt sätt. Här förklarar vi de olika 
stegen i processen lite närmare. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Karolina är VA-ingenjör och här berättar 
hon om ett arbete där den ena dagen inte 
är den andra lik. Från att ta vattenprover 
ute på fältet till att planera för framtiden.
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Det finns ett flertal anledningar till varför kom-
munen behöver förändra skolstrukturen i kom-
munens södra delar. Här listar vi några av dem:
• Satsningar på skolan signalerar att Krokoms 

kommun vill vara en kommun där vi tar bar-
nens framtid på allvar.

• Elevens och lärarens arbetsmiljö är viktig 
varför det är viktigt att satsa på nya, moder-
na lokaler i god tid.

• Resor till och från specialsalar bör minime-
ras så att raster kan användas till raster för 
eleverna.

• Vi har inte råd att fortsätta som idag. Risk 
för skattehöjning med många skolfastig-
heter som har stora underhålls- drift- och 
evakueringskostnader

• Elevhälsan kan samla sina resurser och 
finnas på plats när eleverna behöver dem

Kostnaden för att fortsätta som idag inklusive 
elevökningar beräknas till 43,5 miljoner kronor 
per år för fastighet, kost och städ. Idag ligger 
kostnaden på ungefär 38 miljoner kronor per år. 
Kostnaden för de två huvudförslagen ligger på 
cirka 34 miljoner kronor.  Flera av de nuvarande 
skollokalerna har stora problem och kostnaderna 
för renovering och hyra av moduler är höga. 

– Under 2018 lade vi ungefär 15 miljoner 
kronor på reparationer och det är pengar vi kan 
göra betydligt större nytta med på andra håll. 
Dessutom blir ju arbetsmiljön för både elever 

och lärare lidande om lokalerna är dåliga, säger 
Jonas Törngren. 

Den 19 september informerades allmänhet-
en om tjänstemannaförslaget vid ett möte på 
Hägragården och det 
blev stundtals en livlig 
debatt. Ett flertal rös-
ter från Rödön lyfte 
rädslan för att skolan 
skulle försvinna mot 
bakgrund av att de 
har valt att bosätta 
sig där just för att 
det finns en skola. De 
menade att närheten 
till skolan samt att det är en lagom stor skola där 
alla känner alla och där barnen är trygga är så 
mycket värt. Birgitta Lundgren är chef för barn- 
och utbildningsförvaltningen och hon säger att 
hon förstår synpunkterna, men vill också lyfta 
fram de fördelar hon ser med förslaget. 

– Vi föreslår att vi ska bygga nya skolor i 
Krokom, Nälden och mellan Dvärsätt och Ås och 
skulle därmed komma tillrätta med de brister 
våra gamla byggnader har. Dessutom till en lägre 
kostnad än idag, säger Birgitta Lundgren. 

Beslutsgången är att det kommer att vara en 
politisk diskussion om förslaget under perioden 
september 2019 till februari 2020. Den 6 novem-

ber är det ett dialogmöte i Ås inom ramen för 
höstens turné och då finns ytterligare ett tillfälle 
att träffa politiker och lyfta fram sina åsikter. 
Den 3 december fattas beslut i barn- och utbild-
ningsnämnden och den 11 december i kommun-

styrelsen. I februari 
2020 fattar kommun-
fullmäktige beslut i 
ärendet. Möjlighet  
finns för alla som vill 
tycka till att lämna 
sina synpunkter via 
kommunens hemsida. 
Här kommer det ock-
så att byggas upp en 
bank med frågor och 

svar så att alla som vill kan ta del av de frågor 
som skickas in. Jonas Törngren säger att han 
hoppas att den som vill lämna sina synpunkter 
också gör det. 

– Vår ambition är att öppna upp för en diskus-
sion och det var också därför som vi valde att 
presentera förslaget på Hägragården. Klart är att 
vi behöver vidta åtgärder för att få bukt med de 
stora renoveringsbehoven. Hur skolstrukturen i 
de södra delarna av kommunen kommer att se 
ut vet vi ingenting om förrän alla synpunkter är 
inhämtade och det slutgiltiga beslutet ska fattas 
i februari, säger han. 

Åsa Sjödin

Nödvändig satsning  
på skollokaler i söder

I slutet av april 2019 fick 
kommundirektören i uppdrag  

av kommunstyrelsen att utreda 
och föreslå en struktur för  

skolbyggnaderna i de södra  
delarna av Krokoms kommun. 

Hägragården i Dvärsätt var  
fullsatt när förslaget  

presenterades.

UTBILDNING OCH BARNOMSORG

”Vår ambition är att öpp-
na upp för en diskussion 
och det var också därför  
vi valde att presentera  
förslaget på Hägragården.”

Det var fullsatt när kommunen kallade till möte på Hägragården för att diskutera förslag till ny skolstruktur för kommunens södra delar. 
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Undervisningen syftar till att barnet ska utveck-
la kunskaper i och om sitt modersmål och kun-
na uttrycka sig i olika sammanhang. Samtidigt 
ska barnet utveckla sin tvåspråkiga identitet och 
kunskap och tillgodogöra sig arbetet i skolan. 
Annika Berkö, enhetschef inom språk- och 
kulturskola och ansvarig för modersmålsun-
dervisningen medger att det ibland kan vara en 
utmaning att tillgodose behoven.

– Kommunen har skyldighet att  ordna 
undervisning i ett språk om minst fem elever 
väljer språket, säger Annika Berkö. När det gäller 
undervisning i minoritetsspråk är kommunen 
skyldig att ordna undervisning även om färre än 
fem elever väljer språket.

I dagsläget är det 150 elever 
som deltar i modersmålsun-
dervisning ungefär en timme 
i veckan. De största språken 
är tigrinja, samiska och 
persiska. För barn i förskolan 
erbjuds språkstöd i minori-
tetsspråk och tillsammans med Sameskolstyrel-
sen anordnas samisk undervisning vid skolorna 
inom Änge och Föllinge rektorsområde. För-
utom undervisning får cirka 100 elever studie-
handledning i främst matematik, natur- och 
samhällsorientering. Studiehandledning innebär 
att pedagogen sitter med på lektionerna och 
stöttar elever som inte har tillräckliga kunskaper 
i svenska. 

– Behovet av studiehandledning varierar från 
4–5 timmar per vecka upp till 4–5 timmar per 
dag, berättar Annika Berkö. 

Krokoms kommun har 17 tillsvidareanställda 
språkpedagoger och några timanställde och 

flertalet arbetar både som modersmålslärare 
och studiehandledare. De är ambulerande och 
åker runt i skolorna, till en del hålls lektioner via 
videouppkoppling, fjärrundervisning.

– Det är ett gigantiskt schemapussel för att 
få det att fungera. Kommunen är vidsträckt och 
resorna är tidskrävande, tid som vi skulle kunna 
nyttja på ett bättre sätt, menar Annika Berkö.

Fjärrundervisning står idag för ungefär 10–15 
procent men målsättningen är att dubbla den 
siffran till kommande läsår. 

– Tyvärr har fjärrundervisning fått en dålig 
stämpel, att det skulle vara ett sämre alternativ 
men det behöver det inte vara. Tvärtom, det kan 

vara lättare för eleven att 
koncentrera sig när man har 
läraren på bild i en Chro-
mebook eller dator framför 
sig än i ett klassrum med 
flera andra elever, förklarar 
Annika. 

Förutom tidssbesparing öppnar fjärrundervis-
ning upp för samarbete över kommungränser-
na. Krokom säljer idag fjärrundervisning i 
nordsamiska till Östersund för att täcka upp 
lärarbristen i olika språk.

– Det är lärarbrist och samarbetet är välkom-
met för att kunna täcka upp behovet. Vi skulle 
kunna sälja mycket mer, det finns ett enormt 
sug. Självklart behöver fjärrundervisning kom-
pletteras med fysiska träffar med jämna mel-
lanrum för att bygga relationer, med de bespa-
ringar som görs i restid öppnas nya möjligheter, 
avslutar Annika Berkö.

Thory Andersson

Vad spelar roll för mig?
För mig är det en viktig fråga att ställa mig då 
och då. ”Vad spelar roll för mig?”. I mitt arbete 
som rektor, i mitt privatliv eller utifrån vilka 
vägar man ska välja i sitt yrkesliv. För fem år 
sedan valde jag att sluta i Krokoms kommun, 
då jag ville göra skillnad i Litsområdet. Då spe-
lade det stor roll att få vara med och genom-
föra förändringar i den bygd som jag bodde i 
och förbättra skolorna där. Beslutet grundade 
sig också mycket i att jag hade varit rektor 
i Dvärsätt i sju år och tyckte vi hade lyckats 
skapa en skola som jag var stolt över. Vi hade 
goda resultat, arbetsro, behöriga lärare och ett 
klimat som var stabilt och tryggt. Jag ville ha 
en ny utmaning och samtidigt utvecklas mer 
som rektor genom att även få chansen att 
arbeta med äldre elever. Jag gjorde min resa i 
Lit och i Östersunds kommun. Jag trivdes och 
kunde vara med och vända den nedåtgående 
spiral som fanns där, tack vare samarbetet 
med personalen, eleverna och vårdnadshavar-
na. För det som spelar roll för mig som rektor 
är att vi arbetar tillsammans, inom tydliga 
ramar och med ett stort hjärta. 
Men om jag ska kunna arbeta i en organisa-
tion och leda min personal som leder elever-
nas utveckling på skolan måste mina kärnvär-
den; Tillsammans, Ramar och Hjärta finnas på 
alla nivåer. Det spelar stor roll hur organisatio-
nen uppåt i kommunen ser ut och hur man ser 
på sin personal för att jag ska känna att jag 
trivs. Jag kan inte vara en del i något jag inte 
tror på utan jag behöver ges samma förutsätt-
ningar för att leda som jag försöker ge min 
personal. Synsättet att vi gör det tillsammans, 
inom vissa ramar med ett stort och varmt hjär-
ta måste vara förankrat och äkta på alla nivåer. 
Det var det jag saknade. Det var det som gjor-
de att min längtan hem, hem till Krokom blev 
för stor. När jag var här förra gången genom-
syrades vårt arbete av de värdena. Det var den 
känslan som jag fick då vi i våras började prata 
om en anställning igen i Krokom. Att det jag 
saknat och längtat efter fanns kvar. 
Så. Nu är jag här igen. Med energi, framtidstro 
och arbetsglädje. Det gensvar jag fått från per-
sonalen på Dvärsätts skola gör mig rörd och 
samtidigt styrkt. Det känns som vi tillsammans 
kan komma att förflytta berg. Och vi gör det 
genom de kärnvärden som är viktigast för mig: 
Tillsammans, Ramar och Hjärta. Min peda-
gogiska utflykt till andra skolor är genomförd 
och avslutad. Nu finns det bara ett enda ställe 
jag vill vara på och det är hemma. Hemma på 
Dvärsätts skola.

Annika Widén 
Rektor

Många språk i skolan

I Krokoms kommuns skolor har 240 elever ett annat modersmål än svenska. 
Totalt handlar det om fyrtio olika språk och i 14 av dem bedrivs moders-
målsundervisning, både på plats i skolorna och via fjärrundervisning.

”I dagsläget är det 
150 elever som deltar 
i modersmålsunder-
visning”

Mahmoud Addas håller lektion i arabiska för Diana Addas i årskurs 8 på Ås skola. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Annika är rektor på Dvärsätts skola och 
här berättar hon om varför hon valde att 
komma tillbaka till Krokoms kommun.
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Ansvaret för hälso- och sjukvård är uppdelat 
mellan regionen och kommunen. Kommunens 
distriktssköterskor ansvarar för sjukvård till per-
soner med stort vårdbehov, de gör bedömningar 
och vårdar dessa patienter i hemmet. Kommu-
nens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, 
är den som ansvarar för att hemsjukvården är av 
god och säker kvalitet och följer den lagstiftning 
som finns. I Krokoms kommun är det Helena 
Hedlund, som är kommunens medicinskt ansva-
riga sjuksköterska och hon medger att det inte är 
en helt enkelt uppgift.

– I kommunen arbetar sammanlagt nio 
distriktssköterskor dagtid. Vi har fem distrikts-
sköterskor som ansvarar för hemsjukvården till 
ungefär 150 patienter som bor i områden från 
Byskogen till Trångsviken och från Rödön till 
Gravbränna, säger Helena Hedlund. 

Varje enskild patient har i sin tur en ansvarig 
läkare och ibland även specialister. En situation 
som innebär många olika kontakter och som 
ibland gör det krångligt för distriktssköterskorna 
att nå ansvariga läkare för stöd och kommuni-
kation. För att hitta en effektivare organisation 
arbetar Krokoms Hälsocentral och kommunen 
sedan september 2019 i ett projekt med syftet 
att förändra arbetssättet och öka samarbetet 

mellan vårdgivarna. Projektet finansieras med 
stöd av EU-medel och förväntas leda till bättre 
sambedömning och bidra till ökad patientsäker-
het och effektivitet.

– Projektet går ut på att 
patienterna ska få närmare 
vård och bli mer involve-
rade i sin vårdbehandling, 
berättar Helena Hedlund. 

En läkare på hälsocentra-
len ska ansvara för alla 
med hemsjukvård och ha 
avsatta, bokningsbara tider 
för hemsjukvårdspatienter. 
Läkemedelsgenomgångar 
och vårdbehandlingsplaner 
för patienterna upprättas 
också tillsammans med ansvarig läkare. 

 – Med en ansvarig läkare ökar tryggheten för 
patienterna, samtidigt som arbetet för oss vård-
givare förenklas och blir säkrare, menar Helena 
Hedlund.

Målsättningen med ett förändrat arbetssätt är 
att skapa ett effektivare samarbete och att öka 
tryggheten för patienterna. Att använda digitala 
hjälpmedel kan också bidra till snabbare hand-

läggning. Just nu provas en mobil medicinsk 
utrustning som distriktssköterskorna ska ha 
med sig på sina hembesök. 

– Det är en digital utrustning som distriktsskö-
terskorna kan mäta syre, 
puls och ta EKG med samt 
en bildskärm för uppkopp-
ling till ansvarig läkare för 
bedömning. Det kan vara 
en planerad uppkoppling 
eller i akuta ärenden, för-
klarar Helena Hedlund.

Det förändrade arbets-
sättet tillsammans med 
digital utrustning väntas 
bland annat kunna leda 
till färrre sjukresor, ambu-

lanstransporter och sjukhusinläggningar samt 
snabbare handläggning.

– Vinsterna är många. Patienterna blir mer 
involverade i sin vård och behandling. Och di-
striktssköterskor och läkare får en bättre arbets-
miljö – det blir tryggare för alla, avslutar Helena 
Hedlund.

Thory Andersson

Samarbete ger närmare 
vård för patienterna

Ökad trygghet för patienter,  
ökad patientsäkerhet och  

bättre arbetsmiljö för vårdgivare  
är några målsättningar som ett nytt 
samarbete mellan hälsocentral och 

distriktssköterskor i Krokom  
väntas bidra till.

STÖD OCH OMSORG

”Målsättningen med 
ett förändrat arbets-
sätt är att skapa ett 
effektivare samarbete 
och att öka trygghe-
ten för patienterna”

Niklas Trygg, Ortivus, visar hur den mobila medicinska utrustningen fungerar för Helena Hedlund, MAS och Karin Gärd, läkare vid hälsocentralen i Krokom.
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Träning på recept
Från Västerbotten till Jämtland – från fyra år 
som distriktssjukgymnast åt landstinget till att 
börja jobba åt kommunen. Ett val jag inte trod-
de jag skulle göra när jag sökte till utbildningen 
för nio år sedan, men som jag trivs att jobba i 
denna kommun.

Som sjukgymnast inom kommunal regi träffar 
man framför allt människor från 65 år och 
uppåt. Människor som fortfarande bor hemma, 
som efter sjukhusvistelse mellanlandar på 
korttidsplats samt de som fått permanent 
plats på särskilt boende. Sjukdomsbilden va-
rierar, en del är piggare medan andra behöver 
mer stöd för att bevara sin självständighet och 
fortsätta kunna vara delaktig i samhället. Ingen 
dag är den andre lik vilket gör jobbet både 
spännande, varierande och utmanande.

Inom den kommunala hälso-och sjukvården i 
vår kommun arbetar vårdbiträden, underskö-
terskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
vi sjukgymnaster/fysioterapeuter i team med 
patienten i fokus. Under vecka 40 mellan 30 
september och 6 oktober varje år, genomförs 
en nationell kampanj, ”balansera mera”. Det är 
en kampanj som uppmärksammar vad man 
själv kan göra för att minska risken att falla. 
Kampanjen belyser tre teman; mat, motion 
och medicin. I detta förebyggande arbete är 
teamarbetet en förutsättning för att vi snabbt 
ska kunna uppmärksamma om en person 
börjar svikta fysiskt och/eller psykiskt. Genom 
detta kan förebyggande åtgärder sättas in och 
personen kan då förhoppningsvis fortsätta 
bo hemma eller för de som bor på boende, 
fortsätta klara sig relativt självständigt.

Under vecka fyrtio lägger jag extra krut just 
på att belysa vikten av fysisk aktivitet även 
för äldre. Det är viktigt att förstå att det aldrig 
är för sent att börja träna. Både balans- och 
styrketräning ger god effekt när det gäller att 
förhindra fallolyckor. Tillsammans med arbets-
terapeuten ser jag även över vilka fallförebyg-
gande åtgärder i hemmet eller på boendet som 
kan vidtas, finns behov av hjälpmedel, anpass-
ningar m.m.

Ett tydligt konstaterande är att vi blir äldre 
och allt fler personer kommer få uppleva sin 
100-årsdag. Detta medför att fler resurser 
kommer behövas såväl som sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköter-
skor och vårdbiträden för att vi ska lyckas med 
vårt fortsatta dagliga samt 
förebyggande arbete ute i 
vår kommun.

Andrea Filipsson
Sjukgymnast

– Jag tycker det här är jätteroligt, jag är inte så 
rädd av mig och det gör inget om man gör bort 
sig, säger Märta Jonasson och skrattar.

Hon är med i varje rörelse som de tre dan-
sarna från Estrad Norr och Värmdans gör. De 
dansar med dem och för dem. Matsalen på 
äldreboendet Hällebo är fylld av både boende 
och personal. 

En av dansarna ber alla, utefter 
sin egen förmåga och dagsform, 
att börja dansa med fingrarna, se-
dan är det axlarna som får ta över 
jobbet. Det spelas Monica Zet-
terlund i bakgrunden och Märta 
Jonasson sträcker på sina armar 
och ben till musiken. Dansarna 
lockar till rörelse oavsett ålder 
och kroppsliga förutsättningar 
och efter dans workshopen får 
alla i matsalen en dansuppvisning 
på en lite annorlunda tebjudning

Märta Jonasson njuter när hon ser dansen. 
Hon som bor i en lägenhet i anslutning till 
äldreboendet deltar ofta i alla de aktiviteter som 
erbjuds. Med tre aktiviteter varje vecka och ett 
utbud som är väldigt varierat finns det alltid 
något som intresserar henne. Man kan spela 
kort och spel eller inomhusboule. Gymnastik, 
högläsning och bingo erbjuds också. Aktiviteter-
na är dessutom årstidsinspirerade så surström-
mingsskiva eller att koka sylt är inte ovanligt på 
schemat. 

– Jag går ofta på andakten, den är fin. Att ha 
aktiviteter betyder väldigt mycket, jag skulle vilja 
ha mer av det men det är så bra här. Tänk vad 

vackert det är här i Ede, vi har hästar och andra 
djur runt oss så det känns som en levande djur-
park, säger Märta Jonasson och skrattar. 

Susanne Edberg som är enhetschef på Hälle-
bo, berättar att Träffpunkten är öppen några 
timmar två gånger per vecka där olika aktiviteter 
erbjuds. De har sökt pengar från en stiftelse 
och fått det beviljat, därför har Karin Häggqvist 

kunnat anställas för att driva 
Träffpunkten. 

– Hon är en klippa. De kan 
ha filmvisning med bubbel 
och snacks eller älgjakttema 
med rökt kött. Det här sätter 
guldkant på tillvaron och det är 
ett otroligt engagemang från 
all personal, säger hon. 

Just nu finns en utställning 
om fäbodlivet i foajén på 
Hällebo.

– Allt som stimulerar sinne-
na är bra och det kulturella är så viktigt, det ger 
glädje, säger Susanne Edberg. 
Herman Hermansson som bor här tycker också 
att de gemensamma stunderna är viktiga.

– Det är bra, det blir ensamt annars, säger 
Herman.  

Han tycker att dansrörelserna i workshopen 
liknar gymnastiken som han brukar gå på, men 
att varje tillfälle med rörelse är välkommet. 

– Och dansuppvisningen förstår jag mig inte 
riktigt på, säger han och skrattar. 

Men nu blir det kaffe och hembakt kaka – för 
det här är ett riktigt kafferep. 

Susanne Kvarnlöf

Dans ger guldkant
Musik och dans väcker mycket minnen och känslor. När dansarna från 
Värmdans och Estrad Norr bjuder in till kafferep för de äldre på Hällebo, då 
dansar alla med. Märta Jonasson är inte rädd när det bjuds upp till dans. 

Estrad Norrs dansuppvisning var uppskattad hos de boende på Hällebo i Ede, Offerdal. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Andrea är sjukgymnast och här berättar 
hon om vikten av träning för våra äldre. 
Det är aldrig för sent att börja träna. Det 
är en bra medicin för att förhindra farliga 
fallolyckor. 

Karin Häggqvist ansvarar för aktivite-
terna på Träffpunkten på Hällebo. 



Det satsas, expanderar och växer i Nälden. Jo-
han Hallström och Tina Stafrén som köpte Frösö 
Handtryck för tre år sedan, har bytt utsikt från 
kontorsfönstret.

– Numera tittar jag på trädtoppar och Faxån 
istället för en parkering på Frösö Park. Det finns 
något fint i att verka på en mindre ort, här ham-
nar vi i ett sammanhang och här bor folk, säger 
Tina Stafrén. 

Det har tagit tid för Johan och Tina att våga 
satsa på sina idéer med företaget, men nu kän-
ner de att de är på gång.

– Flytten till Nälden ska skapa ekonomiska 
förutsättningar för att vi ska göra det vi tror på 
och det vi tycker om vad gäller design, fabrik och 
försäljning, säger Johan Hallström. 

En spännande nyhet till vintern är att Frösö 
Handtryck samarbetar med Segebadenpulkan 
och gör tyget ”Fjäll” till kapellet. Till somma-
ren kanske de även kommer att starta upp en 
fabriksbutik.  

– Vi kanske kan bli ett besöksmål igen, säger 
Tina Stafrén. 

Drömmen blev verklighet
På andra sidan Faxån förbereds lunch i köket. I 
över tre år drev systrarna Jessica och Martina 
Jonsson caféet på Magneten i Krokom, men 
hela tiden fanns längtan efter att laga mer mat 
då båda är utbildade kockar. Frågan från Nils-Åke 
Hallström hade legat och grott under lång tid 
innan de tackade ja till att driva restaurangen på 
Hallströms Verkstäder. I september blev dröm-
men verklighet och Restaurang Kroken öppnade. 

– Vi tror på det här och man måste våga pro-
va, säger Jessica Jonsson. 

– Vi är uppväxta här och vi vill bidra till en 
levande by, säger Martina Jonsson. 

Det serveras både fika och dagens rätt här, de 
erbjuder även catering och smörgåstårta. Det 
finns även planer på ett samarbete med Ica Nära 
Nälden där Jessica och Martina ska få ta hand 
om deras frukt- och gröntsvinn.

– Det är stora mängder som vi kan förädla 
och det är bra för miljön, säger Martina Jonsson. 

Folk vallfärdar till Tandhälsan
Till Tandhälsan vallfärdar människor för att få 
hjälp med sina tänder. Per Tronders har drivit 
företaget sedan år 2011 och har sedan dess 
fördubblat personalstyrkan

– Det bästa med mitt jobb är att hjälpa 
människor, det är fantastiskt att få se den för-
ändring som tandläkarvård kan ge någon som 
inte varit till tandläkaren på många år, säger han. 

Tandhälsan expanderar nu på ett unikt sätt 
och har under våren anställt en tandtekniker. 

– Det är få i Sverige som jobbar så här, men vi 
vill vässa kvalitén ännu mer och ha mer kontroll 
över all produktion. 

Vinningarna är stora i teamsatsningen efter-
som tandteknikern kan lösa saker på plats där 
de inte behöver gå via ett labb, utan patienten får 
hjälp direkt. Hit är det både kö för nya patienter 
och personal, de har inga problem att rekrytera 
utan blir ofta kontaktade av folk som vill jobba 
där. 

– Vi har en fantastisk personalgrupp, utan det 
hade jag inte vågat satsa och växa, säger Per 
Tronders. 

 
Susanne Kvarnlöf

Full fart i Nälden
Frösö Handtryck och Restaurang Kroken är nyinflyttade medan Tandhälsan är 
inne på sitt 15:e år. Att bidra till en levande bygd, hjälpa människor och våga 
mer, är olika mål som företagarna har. Gemensamt för alla tre är att kvaliteten 
är i fokus. 

N ÄRINGSLIV

Nyttja Timbanken!
Hittills har nästan 100 entreprenörer i Krokoms kom-
mun nyttjat Timbanken. TA chansen du också!
Oavsett om du är nystartad eller har drivit ditt företag 
under lång tid så har du genom Timbanken möjlighet 
att få upp till fem timmars kostnadsfri rådgivning av 
kvalificerade konsulter inom olika affärsutvecklings 
områden. Mer info samt hur du ansöker kan du läsa 
om på timbanken.se/jh

Företagarandan gror i Nälden. Längst fram sitter Per Tronders och Annika Ovin, Tandhälsan, samt Hans-Ove Ström, Ingeborg 
Själander och Tina Stafrén, Frösö Handtryck. Bakre raden från vänster: Linda Carlsson, Lina Svensson, Ingrid Nilsson och Kristina 
Jahrehorn, Tandhälsan, samt Jessica Jonsson och Martina Jonsson, Restaurang Kroken. Foto: Susanne Kvarnlöf.

Starta eget-information
Funderar du på att starta eget företag? Då är du 
välkommen till en informationsträff i Krokom den 6 
november. 
Tid: 15.00-17.00 Plats: Kommunhuset i Krokom
Välkommen på en grundläggande informationsträff 
som hjälper dig med de viktigaste bitarna för att kom-
ma igång med ditt företagande. Vi informerar om vad 
du bör tänka på under uppstartsfasen och vilken hjälp 
du kan få från Näringslivskontoret respektive Nyföreta-
garCentrum.

Kurs i sociala medier
Vill du komma igång med din marknadsföring i sociala 
medier? Missa inte workshopen den 6 november!
Tid: 18.00-20.00 Plats: Tulleråsens hembygdsgård
Under workshopen får du bland annat lära dig nyttan 
med att finnas på Facebook som företag och att se 
vilka risker och möjligheter som finns. Läs mer om pro-
grammet på www.krokom.se/naringsliv. Workshopen 
är gratis men du behöver anmäla dig senast den 4 
november: till: info@naringsliv.se. 

Håll koll på kalendern!
Vill du som företagare fylla på dina kunskaper?  
Få inspiration? Nätverka?
På vår hemsida, krokom.se/naringsliv, samlar vi alla  
aktuella företagsträffar soom arrangeras både i 
Krokoms kommun och i regionen. Kasta ett öga på 
kalendern då och då!


