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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: Anna Olofsson Frestadius, VD på Torsta, håller i ett av de fyrtio lamm som finns på gården. Torsta 
är ett av kommunens tre naturbruksgymnasier som du kan läsa mer om på sidorna 8–9.

”Sjungom studentens lyckliga dag”. Det var länge sedan studenterna 
fick fira ordentligt tillsammans med klasskamrater, släkt och vänner. 
Pandemin har satt stopp och trots allt det tragiska i samband med kri-
get i Ukraina är det viktigt att våra ungdomar ges möjlighet att uttrycka 
sin glädje över att ytterligare en milstolpe har nåtts; gymnasietiden är 
över.

Att lämna gymnasieskolan, för att gå en kanske oviss framtid till 
mötes, är omgivet av motstridiga känslor. Glädje över att ytterligare en 
skolform är avklarad, en gnutta sorg och vemod över att kamratkret-
sen splittras upp och spänning och förväntan över vad som finns runt 
hörnet. 

Krokoms kommun ingår i gymnasie-
förbundet tillsammans med fyra andra 
kommuner men förutom det finns det tre 
naturbruksgymnasier med olika inriktning i 
kommunen, Torsta, Dille Gård och Wång-
en. Ganska unikt, tror jag, och väldigt vik-
tigt eftersom både Krokoms kommun och 
Jämtlands län som helhet är beroende av 
den arbetskraft som naturbruksgymnasierna fostrar. Jämfört med Sve-
rige i övrigt är andelen företag i Krokoms kommun som är verksamma 
inom jordbruk, skogsbruk och fiske fem gånger fler.

Den senaste tiden har visat med all önskvärd tydlighet hur viktig 
egenproducerad mat och självhushållning kan vara i både kris och krig, 
men också avseende hållbarhet generellt. Att ungdomar har upptäckt 
glädjen kring det som finns inom naturbruksgymnasiernas väggar och 
det som lantbruk, skogsbruk och djurhållning står för har också blivit 
tydligt. Klassrummen, som för några år sedan hade många tomma 
platser, har nu fyllts upp och oftast är kön till utbildningarna lång.

Jag vill därför gratulera alla som valt denna fina väg och som nu är på 
väg till sin examen, men också alla er som är mitt i er utbildning eller 

på gång in. Ni har en fin framtid att se fram mot. 

I det här numret av Vårt Krokom lyfter vi även 
några av de mötesplatser som finns i vår kom-
mun. I pandemins spår har vi ett uppdämt behov 
av att få träffas på riktigt igen och äntligen har 
det blivit möjligt. Kommunen har flera mötesplat-
ser inom ramen för vår verksamhet och de har 
glädjande nog blivit fler på senare tid, jag tänker 

på till exempel fritidsgårdarna. Men vikten av ett 
samarbete med andra aktörer i samhället kan 

inte nog understrykas. Här vill jag tipsa om 
att det finns pengar att söka hos kom-
munen för föreningar och organisationer 
som vill skapa en mötesplats. PRO i 

Änge är ett exempel på en förening 
som har tagit del av den möjligheten. 

Till sist en önskan om en skön som-
mar tillsammans med nära och kära!

Tid för att firaNu händer det!
Jag har mycket att vara stolt och glad över, många av de beslut 
vi har fattat börjar vi kunna se effekterna av. Det handlar om stora 
frågor där det tar flera år att komma från beslut till handling. Jag 
tänker till exempel på tågstopp Nälden, det nya särskilda boendet 
som ska byggas på Kvarna och VA-utbyggnaden i Ås. Det är stora 
projekt som kommer att göra skillnad för våra medborgare, ung 
som gammal. Under våren har alla de här tre projekten tagit fart 
och redan till jul kommer det första tåget stanna i Nälden. I början 
av juni tar vi det första spadtaget för äldreboendet på Kvarna där 
inflyttning är planerad till våren 2023. VA-utbyggnaden är ett lång-
siktigt projekt som spänner över flera år och du kan läsa mer om 
det på sidan sju i det här numret av Vårt Krokom. 

Något vi alla har längtat efter under åren med pandemin är såklart 
att kunna träffas på riktigt. Att vi har lärt oss att mötas digitalt har 
varit väldigt värdefullt och det har verkligen sina fördelar i vissa 
sammanhang, men det fysiska mötet är så viktigt för hälsa och 
välbefinnande och det kan inte ersättas. Jag är glad över att vi har 
öppnat fler fritidsgårdar och vi är gärna med och stöttar i projekt 

som andra aktörer drar igång. PRO 
i Änge har till exempel inlett ett 
spännande arbete där kommunen 
har varit med och stöttat. Att arbeta 
tillsammans med civilsamhället tror 
jag är en framgångsfaktor i många 
olika sammanhang. Tillsammans blir 
vi starka. 

Att det är bra förutsättningar för 
att driva företag i Krokoms kommun är något jag verkligen brinner 
för. Vi har en företagstät kommun med hela 2300 registrerade 
företag och under ett par års tid har vi fokuserat extra mycket på 
att ytterligare förbättra företagsklimatet. Vi har, tillsammans med 
ett tiotal andra kommuner, varit med i en tvåårig utvecklingsinsats 
under ledning av Svenskt Näringsliv och vi ser redan nu ett resultat 
när det kommer till näringslivsranking i Sverige. 
Vi jobbar såklart vidare för att ytterligare stärka 
företagsklimatet, det ska vara enkelt att driva 
företag i Krokoms kommun. 

Att kommunen satsar på sommarlovsentre-
prenörer är spännande och glädjande nog 
är intresset stort. I fjol var det 16 ungdomar 
som tog chansen att förverkliga sina före-
tagsidéer och i år är det 12 som har nappat. 
Vi har även tidigare deltagare som på egen 
hand kommer att driva sina verksamheter 
även i år. Jag vill passa på att uppmana alla 
att stötta och välkomna de unga entrepre-
nörerna som har sina verksamheter på oli-
ka platser runt om i vår kommun. Kanske 
har vi någon av framtidens framgångsrika 
företagare i det här gänget...

Jag vill avsluta med att önska er alla en 
riktigt skön och avkopplande sommar. Nu 
är det äntligen möjligt att resa igen men 
det finns samtidigt fantastiskt mycket 
att upptäcka i vår egen kommun. Kanske 
ses vi där ute någonstans, i någon av vår 
kommuns unika och vackra 193 byar.

”Jag har mycket att 
vara stolt och glad 
över, många av de 
beslut vi har fattat 
börjar vi kunna se 
effekterna av.

Karin Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Jonas Törngren 
Kommundirektör

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

Redaktör:  Åsa Sjödin, kommunikationschef 
Tel: 0640 161 47 | E-post: asa.sjodin@krokom.se

Postadress: Krokoms kommun,  
Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom 
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”Jag vill gratulera 
alla som har valt 
denna fina väg och 
som nu är på väg  
till sin exeamen.”

Glad sommar 

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

Vi söker stödfamilj/kontaktperson
Ett givande uppdrag för dig som är intresserad av att 
stödja en person eller en familj som lever med en funk-
tionsnedsättning. För mer information och intresseanmä-
lan, se hemsidan eller kontakta Jonas Milton. 
Telefon: 0640 168 26 eller  
E-post: jonas.milton@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. 

Är du intresserad att hyra ut eller har frågor, söker infor-
mation, kontakta Bernt Åkerlund, boendesamordnare. Du 
når honom på  telefon 0640 162 35 eller via e-post  
bernt.akerlund@krokom.se 

Information från vatten och renhållning
Viktigt att täka på när du besöker återvinningscentralen
• Det blir ofta kö på våra återvinningscentraler direkt 

när vi öppnar. Ett tips för att slippa vänta är att inte 
”hänga på låset”.

• Sortera gärna avfallet redan när du lastar släpvag-
nen. Då blir ditt besök på återvinningscentralen 
smidigare och köbildningen minskar.

• Skrymmande avfall ska lämnas löst eller i genom-
skinliga säckar. Kom ihåg att brännbart avfall som 
ryms i ditt sopkärl ska lämnas där.

• Latrinkärl köper du numera på återvinningscentralen 
i Krokom. Fyllda kärl kan lämnas på återvinnings-
centralen i Krokom eller Föllinge.

Nya ristippen har öppnat
Platsen är Hellbergs väg mitt emot Postnord. Här kan du 
lämna trädgårdsavfall i två fraktioner. Ris/kvistar/grenar i 
den ena och löv/gräs/sågspån i den andra. 
Öppettider är dygnet runt så länge ingen slänger annat 
avfall där.

Extraöppet på ÅVC Krokom under kristi himmelsfärd
• 25 maj kl 12-19, 26 maj kl 12-19, 27 maj kl 10-14,  

28 maj kl 10-14
Sortera avfallet på släpvagnen innan du åker till ÅVC så 
går det snabbare för dig att slänga och vi undviker köbild-
ning. Blanda inte olika sorters sopor i säckar/lådor. Kapa/
dela stora föremål som gungställningar och roddbåtar.

Vill du ha ett sms vid driftstörning?
Krokom Vatten skickar ut sms när det sker driftstörning-
ar på den kommunala vattenleveransen. Anmäl dig till 
tjänsten på www.krokom.se/sms

Råd och tips inför sommarens varma dagar
Gräsmattan klarar en långvarig torka. Tänk på att det 
kan gå åt så mycket som 150–360 liter vatten om du har 
vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.
Tvätta bilen på en biltvätt som återvinner vattnet så gör 
man både vatten-smarta och miljömässiga vinster.

Om ni tänker använda dricksvatten till poolen eller bad-
tunnan, fyll den sakta och nattetid. Se till att poolen är tät 
och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den 
mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen 
minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

Krokom informerar:

Krokoms kommun vill uppmuntra och premiera personer,  
organisationer och föreningar som gör skillnad.  
Alla kan vara vinnare av kommunens priser.

VÅRA PRISER OCH STIPENDIER:

• Guldstjärnan till Årets serviceföretag och Årets serviceperson
• Guldkroken • Tillgänglighetspris
• Kulturpris • Ungdomskulturstipendium
• Ledarpris • Utvecklingsstipendium för ungdom
• Eldsjälspris

Välkommen att nominera stipendiater och pristagare.  
Du hittar all information du behöver på vår hemsida:

krokom.se/nominera

Nominera mera!

Val till riksdag, kommun och region
Allmänna valet 2022 för val till riksdag, kommun 
och region äger rum söndagen den 11 september. 
Förtidsröstningen startar onsdagen den 24 augusti.
För mer information om röstningslokaler och 
öppettider se krokom.se/rkrval samt valmyndighet-
ens hemsida www.val.se 
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– Nu dyker kärngänget upp, säger Bengt-Ove 
Johansson och tittar ut från fönstret i Krokoms 
kyrka.  

Bengt-Ove arbetar ideellt på Svenska kyrkans 
Café Hopp dit människor kommer från hela kom-
munen för att fika och umgås. Janne Norberg 
åker färdtjänst från Alsen två gånger i veckan då 
caféet är öppet. 

– Jag pratar med chauffören hela vägen hit 
och sen surrar jag en massa strunt här tills de 
stänger. Visst blir det dyrt för kaffet när färd-
tjänsten kostar 200 kronor, men det här är det 
bästa jag vet, säger han och skrattar. 

Café Hopp drivs som en del av Svenska kyrkans 
sociala arbete. Diakon Helen Sjödin och diakoni-
assistent Kerstin Gustavs-
son ser att caféet i första 
hand är en mötesplats där 
mötet med människor är 
det viktigaste. 

– Tonvikten ligger på att 
människor ska känna sig 
sedda och respekterade 
här. Kommer någon ensam så finns det alltid 
någon som sätter sig bredvid, säger Helen. 

Här erbjuds man att vara delaktig om man vill 
det och alla är välkomna oavsett tro. Det är billigt 
fika för att alla ska ha råd och det är precis som 
Bengt-Ove säger: 

– Man ska aldrig förringa småprat och socialt 
umgänge. 

Norma Bergström är fritidsledare på nyöppnade 
fritidsgården i bygdegården i Nälden. I höstas 
var Norma med och anordnade en pizzakväll för 
ungdomarna i byn som en del i medborgardialo-

gen. Det enda de hade på sin önskelista var en 
fritidsgård. I mars kunde deras önskan uppfyllas. 
– Om man inte spelar hockey eller fotboll finns 
inte så mycket att göra här, vårt mål är att de 
unga ska välja att stanna i Nälden. Då är det 
viktigt att de får den där bykänslan av att vi hör 
ihop, säger Norma samtidigt som kvällens tre 
första ungdomar dyker upp. 

Ella Wångman, Stella Larsson och Elvira Brendt 
gillar att vara på fritidsgården. 

– Man kan hitta nya vänner här och det är kul 
att hitta på grejer tillsammans, säger Stella. 

I Ås finns det också en ny fritidsgård och just 
nu spelas det pingis. Elias Lingblom går nian i 
Ås och han utmanar just nu fritidsledarna Johan 

Magnusson och Dennis 
Ehnwall i bollsporten. 

– Jag är ofta här för jag 
tycker det är roligare att ha 
grejer att göra i stället för 
att bara ligga hemma, säger 
Elias. 

Dennis tycker att fritids-
gården är viktig.

– Här är de inte skolkamrater utan det blir en 
bredare grund för identifikation, säger han. 

Idén kom på ett PRO-möte. Alla saker låg i på-
sar och känslan var att det var konstigt att ha en 
förening, men ingen plats att vara på. 

– Jag ringde kommunen och blev så positivt 
överraskad, de har varit så stöttande i detta, 
berättar Britt Inger Blad Sörensdotter. 

Vi befinner oss i Änge nu och i den nya lokalen 
för PRO Offerdal Alsen kommer det att renoveras 
och kommunen går in och täcker hyran under två 

år. Lokalen är tänkt att fungera så att alla fören-
ingar ska kunna nyttja den. Annica Sörensdotter 
är ordförande och hon är glad att föreningen nu 
med sina 230 medlemmar äntligen får en plats 
att hänga på. 

– Den sociala samvaron är det viktigaste, det 
är superviktigt för de ensamma pensionärerna, 
man behöver prata och diskutera allt möjligt, 
säger hon. 

Med hälsocentral, affär, gym och apotek utanför 
lokalen kunde inte läget vara bättre. Nu är det 
bara fantasin som kan sätta stopp på allt de kan 
hitta på i lokalen. Studiecirklar, kortspel, moped-
kvällar är givna förslag. Alla skrattar när någon 
föreslår ett raveparty. De är överens om att det 
inte behöver vara så märkvärdigt utan mer att gå 
hit, koka en kopp kaffe och surra ett tag. Vikti-
gast av allt är att få med de som sitter hemma 
om dagarna. 

– Annars blir det långa dagar, men kan man 
knyta upp att det blir någon aktivitet blir det lite 
glans på tillvaron, säger Britt Inger Blad Sörens-
dotter. 

Susanne Kvarnlöf

Vikten av att mötas

NU LYF TER VI

Känslan av gemenskap, en 
vi-känsla och lite mer glans på 

tillvaron. Det går säga mycket om 
vikten av mötesplatser. Just nu,  

i spåren efter pandemin, kan  
man säga att det där med  

att surra ett tag– det är  
viktigare än någonsin. 

Fakta: det finns pengar att söka
Föreningar och organisationer som vill 
skapa mötesplatser kan söka stöd hos 
kommunen. En mötesplats kan vara inom 
fyra väggar, men också en aktivitet. Kon-
takta Louise Öhnstedt eller Erika Jonsson 
på telefonnummer 0640-161 00 för mer 
information. 

Elvira Brendt, Stella Larsson och Ella Wängman gillar att vara på nyöppnade fritidsgården i Nälden. Norma Bergström är fritidsledare och en av initiativtagarna till att fritidsgården i Nälden blev verklighet. 

”Tonvikten ligger på 
att människor ska 
känna sig sedda och 
respekterade här”
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Äntligen får vi träffas!
Under två år har våra sociala kontakter och mö-
ten minskat i omfattning till att bli mer och mer 
digitala. Parallellt får vi rapporter om att den 
psykiska ohälsan ökar, liksom den fysiska då vi 
sitter alltmer stilla och deltar i färre aktiviteter. 
Nu när vi återigen har öppnat samhället och 
får träffas, märker jag och mina kollegor hur 
efterlängtat det fysiska mötet faktiskt varit – 
både hos oss själva, hos våra medborgare och 
framför allt för våra ungdomar som vi nu får 
möta på våra fritidsgårdar.
Just mötesplatser har varit efterfrågat i många 
dialoger. Men en mötesplats behöver inte vara 
fyra väggar och ett tak utan precis som ordet, 
en plats där man kan mötas. Våra ungdomar 
har blivit allt mer mobila och A-traktorerna har 
fått starkt fäste även i vår kommun. Hösten 
2021 gick Svenska kyrkan i Krokoms kommun, 
Krokoms motorklubb och fritidsgårdarna i Kro-
koms kommun ihop och startade upp EPA-café. 
En tipspromenad längs med en EPA-runda, 
grillade hamburgare och fina priser skulle visa 
sig locka över 100 ungdomar och 30-talet 
a-traktorer. 
Vi håller nu på att planera träff nummer fem 
i ordningen och det är med driv och engage-
mang som det planeras träffar då vi vet att vi 
når en stor grupp ungdomar som återkommer 
träff efter träff. Det fina med EPA-caféerna är att 
det är en mötesplats på ungdomarnas villkor. 
Vi var ett gäng vuxna som såg ett behov och 
blev möjliggörare men vi har låtit ungdomarnas 
intresse och engagemang visa vägen. Vi låter 
ungdomarna vara ungdomar och att se lyckan i 
att visa upp ett ljudsystem man har byggt själv 
eller en kaross man har putsat på timme ut och 
timme in för att få den perfekta ytan, det drivet 
gör mig glad. 
Det känns bra att i min roll som ungdomskul-
tursamordnare få känna mig som en möjliggö-
rare. Att i dialog med ungdomarna skapa enkla 
arenor och mötesplatser där de får känna en 
samhörighet och stolthet. Vare sig det är på en 
fritidsgård, på ett EPA-café eller på ett annat 
arrangemang.  Dessa ungdomar som ena 
stunden gör mig gråhårig och andra sekunden 
överlycklig är det som får mig motiverad att gå 
till jobbet. En av de saker jag har lärt mig under 
mina år som ungdomskultursamordnare är 
att det fysiska mötet prioriteras, även av våra 
digitala ungdomar. 

Sanna Hestner
Ungdomskultur- 

samordnare

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Sanna är ungdomskultursamordnare och 
här berättar hon om det viktiga mötet med 
ungdomarna som i ena sekunden gör hen-
ne gråhårig och i den andra överlycklig. 

Café Hopp öppnade i september i fjol och hit kommer många för att fika och träffas. Janne Norberg är här varje gång och 
Helen Sjödin arbetar som diakon. Bengt-Ove Johansson arbetar ideellt på mötesplatsen och i dag finns det tårta på fikabordet. 
– Sista torsdagen i månaden firar vi de som fyllt år, då sjunger vi och hurrar för dem, berättar Helen Sjödin. 

I februari i år öppnades Ås fritidsgård där Dennis Ehnwall och Johan Magnusson arbetar som fritidsledare. Båda tycker att 
deras roll är att finnas till för ungdomarna. Tanken är att verksamheten ska vara mobil så att de kan hitta på saker utomhus 
också. Elias Lingblom är ofta på fritidsgården och han drömmer om att fritidsgården kan ordna ett EPA-garage. 

Berit Hoflen, Gunnel Nilsson, Anita Poli, Annica Sörensdotter, Katy Olsson, Leif Frestadius, Britt Inger Blad Sörensdotter och 
Annika Prestberg sitter i styrelsen för PRO Offerdal Alsen. Nu ska föreningen äntligen få en mötesplats i Änge. Annica Sörens-
dotter som är ordförande, är glad över satsningen från kommunen. 
– Jag saknar inte delarna i mitt gamla jobb men jag saknar det sociala och diskussionerna. Att få andra infallsvinklar och bråka 
lite med sina egna tankar, det tror jag att man verkligen behöver, säger hon. 
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Det har varit en lång resa och ett långt projekt 
att få tåget att stanna i Nälden. Redan 2015 
påbörjades arbetet och därför var det en lättad 
Thomas Andersson, åtgärdsplaneringschef på 
Trafikverket, som tillsammans med kommun-
styrelsens ordförande Karin Jonsson tog första 
spadtaget för Hållplats Nälden 19 april. Sym-
boliskt körde Norrtåg förbi på spåret i samma 
stund som spaden sattes i jorden. 

Den nya tåghållplatsen kommer bli ett nytt 
stopp på Mittbanan som 
går mellan Sundsvall och 
Storlien. Hållplatsen inne-
bär att tågen kommer att 
stanna i Nälden för på- och 
avstigande tågresenärer. 
Det underlättar för Nälden-
bor att kunna arbetspendla 
och att kunna välja klimatsmarta, bekväma och 
säkra resor. I mitten av december stannar första 
tåget i byn. 

– Utan Krokoms kommun och deras bidrag 
med att söka EU-medel och medfinansiering från 
Region Jämtland Härjedalen så hade inte projek-
tet blivit av, säger Thomas Andersson. 

Karin Jonsson tycker att det är väl investerade 
pengar att kommunen bidrar med 13 av de 35 

miljoner som tågstoppet med den avancerade 
tekniska lösningen kostar att bygga. 

– Det är många som jobbar för att sätta 
Nälden ännu mer på kartan. Nälden växer och 
många flyttar hit, den här klimatsmarta hållbara 
hållplatsen kommer att bli viktig i det arbetet, det 
känns väldigt fint, säger hon. 

Karin Jonsson tror att inflyttningen kommer att 
öka både tack vare Hållplats Nälden och genom 

Projekt Nälden som möj-
liggjort bland annat att en 
fritidsgård öppnat i byn. 

– Det är så roligt att det 
är så många barn här idag. 
Det här är en satsning för 
framtiden, både en klimat- 
och miljösatsning, men det 

är också en satsning för boende på landsbygd. 
Jag tycker det är jättebra, säger Karin Jonsson. 

Spadtaget var startskottet för redan nu börjar 
maskinerna gräva. Den 110 meter långa perrong-
en på spårets södra sida, öster om Brovägen, 
ska stå färdig i oktober. Hållplats Nälden ska 
även utformas med en pendlarparkering med 
laddstolpar och en cykelparkering. Det blir även 
en gångpassage där Brovägen får smalna av för 

en säkrare överfart. Nya gång- och cykelvägar 
byggs också och det blir ett grönområde med 
buskar och träd.  

Arbetspendling med tåg som innebär kortare 
restid mellan olika orter betyder enormt mycket 
för ett företag som Hallströms verkstäder. 

– Att ta sig till jobbet på ett säkert sätt är 
god arbetsmiljö, alla ska ha en möjlighet att åka 
kollektivt till jobbet om man själv vill, säger Nils 
Åke Hallström. 

Näldenborna Ann Persson och Jennifer Arnabo 
njöt av tårta i solen med sina barn och de var rö-
rande överens om att hållplatsen betyder oerhört 
mycket för byn. 

– Tåget kommer stanna här, Nälden blir större 
i och med det, säger Ann Persson. 

Susanne Kvarnlöf

Många ville fira första 
spadtaget för tågstoppet

På en av vårens 
vackraste dagar togs det 

första spadtaget för Hållplats 
Nälden. Nästan hundra Nälden-

bor var med och firade med 
tågvagnstårta när byn snart 

kommer finnas med i 
tågtidtabellen. 

SAMH ÄLLSBYGGN AD

Det var nästan hundra  personer som uppmärksammade kommunens uppmaning att fira det första spadtaget för Hållplats Nälden. Med tal, tårta och frågesport firade alla att tåget snart stannar i byn.  

”Tåget kommer stan-
na här. Nälden blir 
större i och med det”
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Kommunens södra delar är ett attraktivt områ-
de att bosätta sig i och för att kunna göra plats 
för fler bostäder behöver VA-nätet byggas ut. 
Karolina Söderberg, projektledare för VA-utbygg-
naden i Åsbygden, berättar att kommunen redan 
har slagit i taket för kapaciteten i området.

– Arbetet påbörjades redan 2019 med en 
förstudie. Utifrån förstudien har projekteringen 
fortlöpt och vi har stått inför flera vägval avse-
ende ledningsdragning och tekniska lösningar 
under resans gång. Just nu är vi i färd med att 
färdigställa förfrågningsunderlag för de tre för-
sta etapperna i utbyggnaden, säger Karolina.

Under perioder har det varit arbete ute i fält där 
man bland annat har gjort 
inmätningar av markhöjder 
och andra föremål. Det 
som ligger närmast i plane-
ringen är bygget av en ny 
pumpstation i Ås båthamn 
som kommer vara navet i 
hela utbyggnaden. 

– Det arbetet kommer ta 
6–12 månader och inleds 
under sensommaren enligt 
planen. Parallellt med det här jobbar vi dels med 
upphandling av entreprenörer och dels med 
projekteringen av senare etapper i projektet, 
berättar Karolina Söderberg.

En viktig del i det här projektet är att informera 
löpande om vad som händer, framför allt till de 
fastighetsägare som direkt berörs av utbygg-
naden men även till allmänheten. Det har hållits 
samrådsmöten där fastighetsägare haft möj-
lighet att tycka till och framöver kommer nya 
sådana att hållas. Karolina berättar att det finns 
en svårighet när det kommer till vad som går att 
informera om eftersom det finns vissa saker att 

ta hänsyn till. En sådan sak är att mycket kan 
hända längs vägen i ett sådant här stort pro-
jekt som gör att det inte blir som det var tänkt 
från början. En annan försvårande faktor är att 
dricksvatten hör till de områden där det finns en 
lagstiftning som begränsar vad man får infor-
mera om. 

– Dricksvattenförsörjningen får ju inte även-
tyras och vi vill inte att kunskapen om var våra 
ledningar går ska hamna i orätta händer. Därför 
finns den här lagstiftningen och det gör att vi 
inte kan vara så öppna som vi kanske skulle vilja 
vara, säger Karolina Söderberg. 

Målet är att teckna frivilliga avtal med fastig-
hetsägarna med utgångs-
punkt i en värdering som en 
auktoriserad värderingsman 
gör. Utöver det kommer ett 
ledningsrättsavtal tas fram 
via lantmäteriet. 

– Vi behöver ledningsrät-
ter för att VA-huvudmannen, 
det vill säga kommunen, ska 
kunna utföra service och 
underhåll, avslutar Karolina 

Söderberg.

I sommar kommer det att göras en hel del 
arbete ute i fält, bland annat en arkeologisk 
utredning samt en komplettering till en naturvär-
desinventering som gjordes förra sommaren. 
Karolina berättar att det är ett nära samarbete 
med olika myndigheter under hela processen.

– Allt vi gör är avstämt med berörda myn-
digheter som länsstyrelsen, trafikverket eller 
skogsstyrelsen för att ta några exempel. Det 
är många inblandade parter i ett så här stort 
projekt, avslutar hon. 

Åsa Sjödin

Digitalt för ökad service
På bygg- och miljöavdelningen har vi alltid haft 
en nära kontakt med både våra medborgare 
och verksamhetsutövare genom våra ärenden. 
Den tilltagande digitaliseringen i samhället har 
bidragit till krav på en helt annan tillgänglighet 
än tidigare. Och detta gäller naturligtvis både för 
medborgare och för oss som arbetar här. Öns-
kemålet och möjligheten att vara platsoberoen-
de och tillgänglig växer dag för dag. Samtidigt 
som detta sker har vi en komplex lagstiftning 
som vi försöker lotsa våra sökande igenom på 
ett så smidigt sätt som möjligt.
När jag började för drygt tio år sedan arbetade 
vi enbart med pappershandlingar och –akter. 
Allt som hände i ärenden registrerades ma-
nuellt och skickades via post. Det enda sättet 
att få veta vad som hände i ditt ärende var 
att försöka nå oss via telefon eller att besöka 
kommunkontoret.
Vi har arbetat mycket med att öka vår till-
gänglighet bland annat genom att renodla våra 
arbetsprocesser och automatisera så långt vi 
kan. Att renodla arbetsprocesserna innebär 
att vi delat upp framför allt hanteringen av 
lovärenden. De består i huvudsak av två delar 
oavsett storlek på byggnation. Den första 
delen – prövningen av ärendet, att svara på om 
vi kan ge lov eller inte – är mer juridisk, medan 
genomförandet - att bygga och börja använda 
åtgärden, handlar om tekniska frågor.
Den här ändringen betyder att du som sökan-
de har olika handläggare beroende på var i 
processen ditt ärende befinner sig. Krångligt? 
Ja, kanske lite besvärligare för dig än tidigare. 
MEN, du får en handläggare som är bättre på 
de specifika processerna. Vi handläggare blir 
duktigare på det vi gör genom att vi inte behö-
ver vara specialister genom hela ärendet utan 
kan fokusera på vår del.
Det arbete vi gjort har också resulterat i att vår 
genomsnittliga handläggningstid har kortats 
ner, vilket många har önskat. I den senaste 
mätningen inom ramen för Kommunernas 
kvalitet i korthet (KKiK) hade vi en handlägg-
ningstid på i snitt nio dagar som är bland de 25 
bästa bland Sveriges 290 kommuner. 
Ökad tillgänglighet behöver inte alltid innebära 
att du som sökande i ett ärende kan ringa en 
handläggare och prata direkt med hen som du 
tidigare gjort. Det kan i stället vara att du får 
hjälp via vårt kundcenter eller att du kan söka 
lov, komplettera ärenden, titta på vad som 
hänt, skicka meddelande till din handläggare 
med mera när och var du vill 
genom våra e-tjänster som 
finns tillgängliga dygnet 
runt.

Virpi Nordell
Byggnadsinspektör

Stor satsning för tillväxt
Nu är arbetet med att skapa möjlighet för fler att bosätta sig i området mel-
lan södra Ås och Dvärsätt i full gång. Efter flera år av planering och förbere-
delse är det nu dags att börja bygga det nya ledningsnätet.

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Virpi är byggnadsinspektör och här berät-
tar hon om byggenhetens digitaliserings-
resa. För bara tio år sedan hanterades allt 
manuellt och nu finns det digitala alterna-
tiv till det mesta.  

Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infra struk turen för vatten och avlopp i de södra 
delarna av kommunen. Karolina Söderberg är projektledare och just nu pågår arbetet med markvärdering.

”Vi behöver lednings-
rätter för att VA-hu-
vudmannen, det vill 
säga kommunen, ska 
kunna utföra service 
och underhåll.”
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Det är med blandade känslor Tea Söderman 
tar studenten. I tre år har hon gått på Wången 
och visst längtar hon till friheten, men det känns 
tråkigt att behöva lämna både skolan och kompi-
sarna. Jobb har hon redan fått, liksom de flesta 
eleverna som går ut travprofil. 

– Jag har fått jobb i ett travstall i Knivsta. Det 
är brist på travhästskötare som är ett slitsamt 
jobb, så jag kommer inte arbeta med det här livet 
ut, säger hon. 

Tea kommer från Nälden, men bor på skolan 
eftersom det inte finns kollektivtrafik som möj-
liggör pendlande, men det är också mycket jobb 
i stallet efter skolan. Tea är den enda i sin klass 
som kommer från Jämtland, så hon har lärt 
känna kompisar från hela Sverige, Danmark och 
Norge. Wången har både naturbruksgymnasium, 
vuxenutbildningar, universitetsutbildning och 
yrkeshögskola. Elisabeth Englund är rektor och 
förra året hade skolan med dess inriktningar på 
trav och Islandshäst en femtioprocentig ökning 
av antalet elever. 

– Det ökar i år också, från 72 elever till 85–90 
elever. Det är roligt att vi fortsätter kliva framåt, 
säger hon. 

Länets tre naturbruksgymnasier ligger alla i Kro-
koms kommun; Torsta, Wången och Dille Gård, 
dessutom finns det vuxenutbildningar på alla tre 
skolorna. 

– Det är en framgång att kunna erbjuda denna 

bredd av utbildningar för länets ungdomar. 
Naturbruksbranschen är viktig och det ger oss 
kompetens på plats, säger Elisabeth Englund. 

Katten Musse äter en mus utanför stallet F på 
Wången. 

– Musse har till och med ett eget kontor, en av 
selkammarna heter Musses kontor, säger Tina 
Virkama som är yrkeslärare och ansvarar för 
travprofilen. 

Tina har varit i elevernas sits eftersom hon ar-
betat som hästskötare över halva världen. Därför 
vet hon också vad som väntar dem och vad som 
krävs i yrket. 

– Det här är en livsstil, det blir så när man 
arbetar med sin hobby. Det är inte direkt åtta tim-
mars arbetsdagar som väntar dem, säger hon. 

Igår kom eleverna hem från travet i Östersund 
vid midnatt och i dag körlektion i stallet från tidig 
morgon. 

– Men jag har lyxrollen, det är ju här eleverna 
vill vara, säger Tina. 

 
Tea selar hästen Mister Selfie som hon nu ska 
ha körlektion med i 1:55-tempo på banan. Det 
är inte många varv kvar nu på körbanan för Tea 
på Wången, de praktiska examinationerna är 
avklarade och även om hon inte riktigt vet hur 
framtiden kommer att bli, är hon trygg. 

– Jag tänker att det får visa sig, säger hon.

Susanne Kvarnlöf

Stort söktryck till  
gröna utbildningar

”Det ökar i år  
också, från 72  

elever till 85–90 
elever. Det är roligt 

att vi fortsätter  
kliva framåt”

UTBILDNING OCH BARNOMSORG

Tea Söderman tar studenten i sommar och liksom de flesta av eleverna som går ut utbildningen med travprofil har hon fått jobb.

Länets tre naturbruks- 
gymnasier ligger alla i Krokoms 

kommun. Tea Söderman går trav-
profil på Wången och tar snart  

studenten. Det här har inte  
bara varit en skola för  

henne – utan även  
hennes hem. 



9w w w . k r o k o m . s e

Ett livslångt lärande 
Jag är uppväxt i Östberlin med fyra syskon i 
en hantverksfamilj. Det har lockat mitt intresse 
att testa min kreativitet och jag sydde  mina 
egna kläder. Jag blev sömmerska och gick 
vidare med en extrautbildning på film och tv i 
Berlin. 
Under hösten 1989 innan muren föll tog jag ett 
beslut om att lämna Östberlin med mina två 
barn och flydde genom Ungern och Österrike 
till Västtyskland. Jag har lämnat ett land och 
min familj utan att veta när vi kunde träffas 
igen. På resan fick jag en första kontakt med 
hjälporganisationer. Det var fantastiskt att se 
hur frivilliga ställer upp under en nödsituation 
för att hjälpa andra!
I Bremen fick jag ett jobb på en välfärdsor-
ganisation som kulturarbetare inom äldreom-
sorg. Att jobba med människor gillar jag! 
Vår familj hade rest mycket till Skandinavien 
på semester och 1991 kom vi till Krokoms 
kommun första gången. Vi tyckte mycket 
om den fantastiska naturen och träffade nya 
vänner.
Tio år senare bestämde vi oss för att leva i 
Jämtland! Vi bor nu i en villa nära Storsjön och 
skogen.
Jag lärde mig mera om svensk textilslöjd på 
Hållands folkhögskola, två fina kurser!
År 2008 fick jag förfrågan om att hjälpa till 
som modersmålslärare i Krokoms kommun. 
Det var självklart för mig att testa något nytt. 
Min resa som lärare gick vidare och jag har 
just nu 20 elever på sex olika skolor.  Att arbeta 
med barnen från F-klass till åk 9 kan vara 
mycket blandat och det är viktigt att hela tiden 
utveckla mina kunskaper. Genom olika kurser 
och kollegialt lärande har jag fått öka min kom-
petens hela tiden.
Jag leder också en sykurs på Kulturskolan 
och har kommit tillbaka till mina rötter som 
hantverkare. 
Snart är det dags att överlämna arbetet när 
jag ska gå i pension. Men innan dess ställer jag 
gärna upp och hjälper till och delar med mig av 
mina kunskaper. 

Bärbel Loose
Modersmålslärare

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Bärbel arbetar som modersmålslärare. 
Här berättar hon om sin spännande resa 
från Östberlin till Krokoms kommun.  

Hans Stenberg är rektor på Dille Gård. Han håller i skäggagamen Anders som gillar att springa på golvet. 

Anna Olofsson Frestadius är VD på Torsta, 2019 firades 100-årsjubileum, detta är en skola och plats med anor. 
– Det är unikt att de enda naturbruksgymnasierna i länet ligger i Krokoms kommun, säger hon. 

På Dille Gård håller rektor och skolchef Hans 
Stenberg skäggagamen Anders i sin famn. 
Här finns många inriktningar såsom djurvård, 
naturturism, häst, hund och skog. Många av 
utbildningarna har formats utefter vad elever har 
efterfrågat. Det här är också en populär skola 
med sina i dag 130 elever. 

– Förra året hade vi 48 sökande och i år kring 
70. Många som flyttar hit för att plugga blir ju kvar 
även efter skoltiden. Naturbruksgymnasierna inne-

bär många arbetsplatser och många tänkbara nya 
medborgare, det är häftigt, säger Hans. 

Han drar paralleller mellan att bo på skolan, 
som är något alla tre naturbruksgymnasierna 
erbjuder, med att göra lumpen.  

– Många tar klivet och flyttar hemifrån när de 
kommer hit, de blir snabbt vuxna och tar enorma 
kliv i ansvar. Man umgås med andra på allas 
villkor och får kompisar från andra landsändar, 
säger han. 

På Torsta äter ett lamm på Anna Olofsson Fres-
tadius hår. Det är lammtider och Anna, som är vd 
för Torsta, håller i ett av de fyrtio lamm som finns 
här. Här finns utbildningar inom lantbruk, djur-
vård, naturturism och skogsbruk. Precis som de 
andra naturbruksgymnasierna ökar antalet elever 
även här. I flera år i rad har de slagit sökrekord, 
och särskilt ökande popularitet har lantbrukslin-
jen.

– Det är givetvis glädjande men det är framför 
allt viktigt att vi har de här utbildningarna, i syn-
nerhet utifrån det läge vi har i världen och Sverige 
nu. Vi behöver få fler verksamma inom de gröna 
näringarna eftersom de utgör en förutsättning 

för ett fungerande samhälle om vi till exempel 
ska kunna ha mat på bordet och en hållbar ener-
giförsörjning. Men det handlar också om arbets-
tillfällen, skatteintäkter och möjligheten att kunna 
bo och verka på landsbygden, säger hon. 

Anna tror att naturbruksgymnasiernas stora 
framgångar med ett ökat söktryck har att göra 
med många saker som växelverkar. 

– Landsbygdsrelaterade frågor har blivit 
mer populära och kommit upp på den politiska 
agendan i större utsträckning. Unga vill arbeta 
med något meningsfullt, plus att många har jobb 
redan innan de tagit studenten, säger hon.

Många inriktningar att välja på Dille

Rekord igen i antalet sökande till Torsta
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Individens behov i centrum

Nu är det dags att införa 
arbetssättet Individens behov 
i centrum i Krokoms kommun. 

Med det här arbetssättet 
kommer det att bli tydligare 

för brukare och deras anhöriga 
vad olika aktörer 

ansvarar för. 

STÖD OCH OMSORG

Susanne Fastesson Carlsson är processledare för införandet av arbetssättet Ibic, individens behov i centrum. 

Arbetet med att hitta en nationell modell för att 
på ett enhetligt sätt beskriva och dokumentera 
behov samt beslutade och utförda insatser har 
pågått ända sedan 2008. Då fick socialstyrel-
sen ett uppdrag av regeringen med syftet att 
påskynda utvecklingen mot ett arbetssätt som 
är likartat i hela landet och som bygger på ett 
gemensamt språk. 

Från början var målgruppen äldre och 2013 
introducerades en modell som fick namnet 
Äldres behov i centrum (Äbic). Några år sena-
re utvidgades modellen till att gälla alla vuxna 
personer som behöver stöd från socialtjänsten 
i sitt dagliga liv utifrån socialtjänstlagen eller 
lagen om stöd och service. Susanne Fastesson 
Carlsson är processledare för införandet av Ibic, 
Individens behov i centrum, i Krokoms kommun 
och hon berättar att det är ett ganska omfattan-
de arbete de står inför.

– Projektet sträcker sig över lite drygt två år 
och under den tiden ska vi se över rutiner och 
riktlinjer, utbilda all personal och göra vissa 
anpassningar i våra verksamhetssystem, säger 
hon. 

Krokoms kommun har redan infört modellen i 
delar av verksamheten i och med att bistånds-
handläggarna fattar sina beslut med utgångs-
punkt i Ibic. Susanne Fastesson Carlsson säger 
att det stora jobbet som ska göras nu handlar 
om att utbilda personalen som jobbar med de 
personer som berörs.

– Det här arbetet går hand i hand med pro-
jektet god och nära vård där delaktighet och de 

individuella behoven är viktiga utgångspunkter. 
Ibic utgår från behoven som var och en har och 
inte utifrån insatsen, säger hon.

Skillnaden i synsättet kan beskrivas genom att 
varje persons unika förutsättningar kommer mer 
i fokus, Susanne ger ett exempel för att förtydli-
ga.

– En person som har stödinsatsen duschning 
kanske klarar själva duschmomentet själv men 
behöver stöd för att komma igång. Då ska vi fo-
kusera på det sistnämnda. Det kan låta självklart 
men det är stor skillnad på att utgå från behovet 
jämfört med om det är själva insatsen som är 
grunden, säger Susanne Fastesson Carlsson. 

I dagsläget går det inte att säga när det nya 
arbetssättet är infört i hela socialförvaltningen. 
Susanne Fastesson Carlsson berättar att det 
kommer ske löpande i takt med att personalen 
får sin utbildning

– Det är ett viktigt arbete som borgar för att 
det blir både mer likvärdigt och rättsäkert. Ett 
gemensamt tankesätt och språk underlättar 
kommunikationen och samarbetet mellan olika 
aktörer och såklart även med brukarna och deras 
anhöriga, avslutar Susanne Fastesson Carlsson. 

Åsa Sjödin

”Det är ett viktigt 
arbete som borgar 

för att det blir både 
mer likvärdigt och 

rättssäkert.”
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För ett självständigt liv
I slutet av september 2021 påbörjade jag mitt 
arbete på en ny tjänst inom Stöd och Service i 
Krokoms kommun som specialpedagog och lo-
goped. Innan dess har jag arbetat i närmare 15 
år inom regionen på barn- och ungdomshabilite-
ringen. Det kändes spännande och utvecklande 
att prova någonting nytt och att få möjlighet 
att bidra till gruppen vuxna med funktionsned-
sättning som tidigare under många år varit en 
eftersatt grupp i samhället. 
Jag ingår i ett stödteam tillsammans med 
arbetskonsulent, arbetsterapeut, kurator och 
verksamhetschef där vi planerar för insatser 
som de olika verksamheterna önskar och har 
behov av. I mina arbetsuppgifter ingår att ge 
stöd till de olika bostäderna och dagliga verk-
samheterna inom stöd och service i Krokoms 
kommun. Även personlig assistent-grupper och  
Smedjebo – korttidsboende för barn – ingår i 
området. 
Under min första tid här har jag mött helt 
fantastiska verksamheter med engagerade 
arbets- och boendehandledare som har välkom-
nat mig på ett väldigt bra sätt. De har svarat på 
mina dumma frågor om allt från hur jag hittar 
till de olika verksamheterna till att hjälpa mig 
tolka bred offerdalsdialekt. Vi har också hjälpts 
åt att bredda alternativ för arbetsuppgifter och 
sysselsättning. 
Jag har redan upptäckt att Krokoms kommun 
ligger i framkant när det gäller daglig verksam-
het. Med spännande projekt som ”Friluftslaget” 
och teatergrupp så kan kommunen även inspi-
rera andra kommuner att tänka nytt och stort 
när det gäller målgruppen inom LSS. 
Mitt mål framöver är att bidra med kompetens 
kring hur pedagogiska anpassningar kan öka 
vår målgrupps möjligheter att delta i fler spän-
nande och utvecklande aktiviteter. Vårt huvud-
uppdrag är att var och en ska få möjlighet att 
bibehålla och utveckla sina vardagsfärdigheter 
för ett så självständigt liv som möjligt. 
Vid sidan om mitt arbete studerar jag master-
programmet i specialpedagogik och kommer 
snart att påbörja uppsatsskrivande som för-
hoppningsvis kan kombinera min kunskapstörst 
med utvecklingsmöjligheter för boenden och 
dagliga verksamheter i Krokoms kommun. 

Emelia Fjällström
Specialpedagog/logoped 

Stöd och service

– Det är jättebra att det blir av, vi har väntat 
länge. Det är nödvändigt med fler platser när allt 
fler blir äldre i kommunen, säger Britt Larsson.

Hon säger själv att hon inte är någon expert 
på byggnader. Däremot har hon många idéer för 
att öka kvaliteten för de boende. Exempelvis kan 
lågt placerade fönster bidra till att boende kan 
sitta och titta ut. Lokalerna ska även underlätta 
för att kunna komma ut.

– Jag tror att det blir ett bra 
läge på det nya boendet. De 
som bor där behöver inte kun-
na gå på affären eller apote-
ket. De behöver känna närhet 
till naturen och ha någonting 
att titta på genom fönstret, 
som skog, natur,  människor 
och djur i rörelse eller annat 
som ger stimulans. 

I en rapport om ofrivillig ensamhet som Britt 
tagit del av framkommer att många som bor 
på särskilt boende känner sig ensamma. Det 
hoppas hon att gemensamhetsytor och utevis-
telse ska kunna råda bot på och bidra både till 
gemenskap boende emellan och med vänner 
och anhöriga som kommer på besök.

– Utomhus ska man kunna njuta av plante-
ringar med buskar och blommor, kanske utöva 
någon enkel aktivitet eller bara umgås och prata. 
Den sociala gemenskapen är så viktig, säger 
Britt.

Samtidigt är hon lite orolig att det, i takt med 
att allt fler blir ännu äldre, också blir fler demen-

ta. Det kan bli ensamt för den som behöver 
särskilt boende men inte har sjukdomen. Utifrån 
det underlag hon sett tycker Britt att det nya bo-
endet verkar bli bra och kan leva upp till många 
av hennes önskemål.  

– Det blir rymliga, ljusa lokaler med allt som gör 
livet ljust och lätt. Det är viktigt att de boende kan 
känna sig trygga och trivas, säger hon. 

Själv bor hon kvar i sitt hus, 
där hon tycker om att påta i 
trädgården. 

– Jag trivs mycket bra här. 
Men den dagen jag inte orkar 
längre hoppas jag komma in 
på ett bra boende, kanske det 
nya på Kvarna.

Sofia Martin

Äldrerådet tyckte till om 
nya boendet på Kvarna
Britt Larsson är med i Äldrerådet i Krokoms kommun. Hon är en av dem som 
varit med och påverkat riktningen för det nya särskilda boendet som byggs på 
Kvarna i Krokom. 

Britt Larsson är med i Äldrerådet som var en del av referensgruppen under upphandlingen av det nya äldreboendet. 

Hos oss i Krokoms kommun  
har alla medarbetare en huvudroll. 
Emelia är specialpedagog och logoped 
och här berättar hon om sitt uppdrag 
inom LSS. Målet är att öka möjligheterna 
för människor att delta i spännande och 
utvecklande aktiviteter i vardagen. 

”Utomhus kanske 
man kan kasta boll, 
plantera buskar och 
blommor eller bara 
umgås och prata”

Fakta om Äldrebygget
Krokoms kommun gör en stor satsning 
på att förbättra särskilt boende för äldre 
i centrala Krokom. På området Kvarna 
byggs ett helt nytt boende som ska vara 
färdigt våren 2023. Dessutom ska den 
gamla delen av Blomstergården total-
renoveras till våren 2024. Det särskilda 
boendet på Orion kommer att stängas 
när det nya boendet är klart.

Läs mer: krokom.se/aldrebygget



Företag och skola sida vid sida
Krokoms kommun sitter med tre välmående ess i leken genom de tre naturbruksgymnasierna som finns här. 
Detta är till stor fördel för företag i kommunen – som kan kroka arm med skolorna och hitta framtida arbets-
kraft runt hörnet. 

Före detta Wången-eleven Alicia Flyrin har precis fått anställning hos Camilla Olsson på Vejmo Gård. Foto: Anneli Åsén

De historiska satsningar som gjorts på jordnä-
ra utbildningar i Krokoms kommun är viktiga. 
Torsta, Wången och Dille Gård är uppskattade 
plantskolor när det kommer till kompetensför-
sörjning, och det är en självklarhet att skolorna 
och branschen krokar arm med varandra. Erik 
Lögdberg har precis tagit över föräldragården i 
Kälen där de bedriver mjölk- och köttproduktion. 

Erik tar löpande emot praktikanter från Tor-
sta, och har förhoppningen att kunna anställa 
åtminstone en av dessa som återkommit flera 
gånger. En given fråga är vad Erik Lögdberg 
efterfrågar för kompetens, och vad han tycker att 
eleverna bör få med sig från skolan?

Ett starkt intresse är avgörande
– När det handlar om praktikanter så måste de 
framför allt ha rätta viljan. Det underlättar förstås 
om eleverna är insatta i ämnet innan de kommer 
hit, exempelvis när det gäller djurbeteenden, 
brunst och så vidare. Ett tips är att även skaffa 
sig lite specialkompetens inom exempelvis ellära 
eller fordon, tipsar han.

Ett annat företag som tagit emot praktikanter 
är Magnus Kempes skogsgallring AB i Aspås.
Magnus har för närvarande nio anställda, och 
bland dem har det funnits före detta elever från 
både Torsta och Dille.

– Det är absolut en fördel att ha skolorna så 
nära. Jag har dialog med både lärare och de 
elever som vill göra praktik hos oss. Sedan ser vi 
ganska snabbt om det är intressant att ta in dem 
i fortsättningen, berättar Magnus Kempe.

Han försöker ge eleverna uppgifter så att de 

växer med utmaningen, exempelvis att köra ma-
skiner som skotare. Han poängterar att mycket 
av kunskapen inhämtas på fältet tillsammans 
med arbetskamraterna.

Erfarenhet en viktig kunskapskälla
– Det mesta lär man sig genom erfarenhet, men 
någonting som jag tycker skolorna glömmer bort 
lite grann är gallring. Eleverna kanske inte behö-
ver kunna köra maskinerna, men de bör åtmins-
tone ha kunskap om gallring och varför det är så 
viktigt, säger Magnus Kempe.

Ett tredje företag som har en naturlig relation 
med elever i kommunen är Vejmo Gård, som 
förutom hästverksamhet bedriver nötuppfödning 
och köttproduktion. Ägarna Jörgen Berglund och 
Camilla Olsson har precis anställt en travhippo-
log tack vare Wångens utbildningar, Alicia Flyrin.

– Vi har ett jättebra samarbete med Wången, 
exempelvis så sköter deras hovslagarutbildning 
fötterna på våra hästar. De kommer hit och filmar 
och ställer frågor i samband med sina kurser, 
berättar Camilla Olsson.

Alicia Flyrin går i tankar på en egen gård så 
småningom, men innan dess samlar hon på 
erfarenheter från det befintliga näringslivet.

– Mitt tips är att ha flera ben att stå på. Förut-
om hästarna har vi ju köttdjur, och driver även ett 
stenbrott. Och allmänt hyfs kommer man långt 
med, man ska behandla alla människor som om 
de vore blivande kunder, är ett råd som Camilla 
Olsson skickar med.

Anders Lundin

• Det finns c:a 1907 mjölkkor. En mjölkbonde gene-
rerar 8 indirekta arbetstillfällen källa: LRF Mjölk.

• Har närmare 500 direkta arbetstillfällen inom 
gröna näringar*.

• Det finns 236 jordbruksföretag som tillsammans 
brukar c:a 11 000 hektar *

• 274 personer är direkt sysselsatta inom skog och 
det finns minst 80 skogsbruksmaskiner. Utöver 
det tillkommer många indirekta arbetstillfällen 
inom bl.a förädling och transport. *

• Företagen inom gröna näringar omsätter c:a 344 
miljoner kronor * (som förutom mat och miljö-
tjänster innebär viktiga skatteintäkter för jobb, 
skola och omsorg i kommunen)

• Krokoms kommun är den jordbrukstätaste kom-
munen i länet*

• Jämtland härjedalen har högst andel ekologisk 
jordbruksmark i landet*

• Tätheten av biogas, fäbodar och mjölkrobotar är 
störst i landet.

Värt att veta... 
...om gröna näringar i Krokoms kommun

• Jordbruket är lika viktigt för Jämtland som Skåne 
sett till andelen sysselsatta.*

• Det finns 6 846 hästar och 267 hästföretag *

* siffror från SCB, jordbruksverket, momsregistret, lant-
bruksregistret, ”Hästnäringen i Sverige”

...om gröna näringar i Jämtland

N ÄRINGSLIV


