
God Jul & Gott Nytt År!

Krokom idag 04/16
Information från Krokoms kommun till hushåll, företag och fritidshusägare

TEMAT I ÅRETS SISTA  
KROKOM IDAG ÄR BARNEN,  
DET VIKTIGASTE VI HAR!  
I PORTRÄTTET MÖTER VI  
ULRIKA RING SOM BLEV  
ÅRETS ELDSJÄL 2016.
NÄRINGSLIV BERÄTTAR OM SATSNINGEN 
PÅ TURISMEN SOM KOMMUNEN OCH  
NÄRINGEN GÖR TILLSAMMANS.



2   KROKOM IDAG  04/2016

Vi blir fler innevånare i Krokoms kommun, 
vilket är glädjande och ett av våra mål. För 
att kunna fortsätta växa ska en tillväxtstrate-
gi arbetas fram. Den ska belysa kommande 
behov av kommunal välfärd.  

Nyligen beviljade Boverket vår kommun 
5,2 miljoner kronor som bidrag för bostads-
byggande. Eftersom vi nu behöver 
fler bostäder är detta mycket 
välkommet. 

Under de senaste måna-
derna har en arbetsgrupp 
tagit fram en plan för 
framtida behov av äldrebo-
enden. En ökande befolk-
ning och fler äldre gör att 
vi behöver ungefär 80 fler 
särskilda boendeplatser under 
perioden. Pensionärsorganisatio-
nerna gjorde förra året en enkätunder-
sökning om hur de äldre i vår kommun vill 
bo i framtiden. Denna enkät är en viktig del 
i underlaget för arbetet. Redan i december 
kommer kommunfullmäktige att besluta 
om det första steget, ett demensboende med 
32–35 platser. På så sätt frigör vi lägenheter 
till trygghetsboenden i Orion i Krokom.

En väl fungerande integration är av stor 
betydelse. Just nu är vi inne i slutfasen på 

det arbete som ska leda till den integrations-
strategi som kommunfullmäktige ska ta 
ställning till i början av nästa år. Integra-
tionsstrategin beskriver hur vi kan stärka in-
tegrationen mellan oss som lever här sedan 
tidigare och de nya kommuninnevånarna. I 
strategin prioriterar vi dels ökat deltagande i 

arbetslivet, dels bra social sam-
manhållning. Att fler kommer i 

arbete är viktigt såväl för den 
enskildes livskvalitet som 
för kommunens ekonomi. 

Vägar, bredband och mo-
biltäckning är viktiga frå-
gor för oss alla, inte minst 
för att företagen ska kunna 

utvecklas och skapa arbete 
runt om i kommunen. Tillsam-

mans med Trafikverket diskuterar 
vi prioriteringarna i den kommande 

länstransportplanen. Möten genomförs för 
att samla synpunkter och förslag från kom-
muninnevånarna. Till sist vill jag, som kom-
munstyrelsens ordförande, berätta att jag 
har skrivit till Trafikverket och protesterat 
mot saltningen av E14 genom vår kommun. 
Krokom ska vara en saltfri kommun!

Ansvarig utgivare:  
Jonas Törngren, kommundirektör
Telefon: 0640-163 80
E-post: jonas.torngren@krokom.se
Redaktör:  
Åsa Sjödin, kommunikationschef
Telefon: 0640-161 47
E-post: asa.sjodin@krokom.se
Omslagsbild: Mostphoto

Krokom idag  skickas ut till alla 
hushåll och företag i kommunen 
och till fritidshusägare som inte bor 
i kommunen. Krokom idag kommer 
ut med fyra nummer per år. Nästa 
nummer kommer vecka 12/2017. 
Krokom idag finns också att läsa och 
ladda ner på www.krokom.se.
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INSPARK

Barnen är vår framtid och historik

Plats för växtkraft i praktiken

Att barnen är vår framtid är för de flesta en 
självklarhet men det vi tänker på mer sällan 
är att vår egen barndom ofta speglar beteen-
den och händelser i nutid. 

Självkänsla och egenvärde byggs upp 
under uppväxtåren och överförs från genera-
tion till generation. Detsamma gäller vanor 
(motion, kost mm), inställning till myndig-
heter och auktoriteter och skolgång. 

Vad innebär det? Jo, bland annat att den 
som under sina skolår mötts av en oförstå-
ende och fördömande skolvärld och därmed 
inte lyckas så bra för över misstro och 
inställning till nästa generation, sina egna 
barn. ”Jag har minsann klarat mig bra utan 
någon högre utbildning” är uttalanden man 
ibland hör och det kan förvisso vara riktigt 
för just den individen. Problemet är dock 
det man förmedlar till barnen utifrån ett 
folkhälso- och samhällsperspektiv.

Statistiken är tydlig; barn till akademiskt 
utbildade föräldrar studerar vidare på uni-
versitet och högskola i betydligt högre grad 
än barn till föräldrar med enbart grundskola. 
Det leder till att de i större utsträckning får 
jobb med bättre arbetsvillkor (lön, arbets-
miljö, arbetstider, förmåner). Dessutom äter 
de bättre, har hälsosammare motionsvanor 
och lever längre. Detta för de i sin tur över 
till sina kommande barn osv.

Vårt samhälle uppvisar större och större 
klyftor där alltså högutbildade människor 
har bättre hälsa, bättre ekonomi och mer tid 
för både fritidsintresse och sina barn än de 
med enbart grundskoleutbildning. Vill vi ha 
det så?

Kunskap kan aldrig vara fel. Det gör att 
man kan delta i många olika sammanhang 
som man annars utestängs ifrån. Man kan 
bättre förstå olika skeenden, utvecklas och 
skapa sig en trygghet både socialt och eko-
nomiskt. Att förhindras nå detta på grund av 
vuxenvärldens oförmåga att möta barnet och 
ungdomen på dess nivå är illa men att missa 
chansen på grund av den egna förälderns 
upplevelser under uppväxten är inte bättre 
det. Här måste vi alla hjälpa till och bryta 
mönster.

Oavsett vägval senare i livet så måste 
alltså de första tolv åren skolgång upplevas 
positivt och stöttas av vuxenvärlden, både 
föräldrar, lärare och andra. Då först kan vi 
närma oss mindre klyftor i samhället. Min 
uppmaning är därför; stötta era barn, era 
grannars barn och alla andra ungdo-
mar som går i skolan. 

Det har alla nytta av.

Jonas Törngren, 
Kommundirektör

VISSTE DU ATT...
...Krokom har störst 
andel unga medborgare 
av alla kommuner norr 
om Knivsta. Maria Söderberg,  

kommunstyrelsens ordförande
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NYHETER

DE ÄR VÄNNER  
UTAN GRÄNSER

Malin Lodesjö är en av dem som började 
jobba som vägledare på ett boende för ensam-
kommande flyktingbarn under våren 2016. 
Hon berättar att det har varit en väldigt lärorik 
tid med många intryck från de människor 
hon har mött på boendet i Nälden. Sedan 
en dryg månad tillbaka vikarierar hon som 
webbredaktör vid kommunikationsenheten 
i Krokoms kommun, ett uppdrag som hon 
också trivs väldigt bra med. 

Positiv respons
– Det var jättejobbigt från början, vi fick 
höra talas om det redan i somras så det blev 
en ganska lång process. Men nu, med facit i 
hand, känns det jättebra, säger Malin Lodesjö.

Antalet ensamkommande barn som kom-
mer till Sverige har minskat kraftigt under 
senare tid. Det har fått till följd att Krokoms 
kommun stänger två boenden. Totalt är det 
30 medarbetare som har påverkats av detta. 
Målsättningen har hela tiden varit att hitta nya 
arbetsuppgifter genom omplaceringar, något 

som glädjande nog har lyckats. Kommundi-
rektör Jonas Törngren berättar att vägledarna 
nu har fått nya uppdrag inom kommunen i så 
vitt skilda yrken som kurator, fritidspedagog, 
biståndshandläggare, undersköterska, webbre-
daktör och företagssamordnare.

– Det har förstås funnits en oro i grup-
pen men jag har så här i efterhand bara hört 
positiva kommentarer om de nya uppdragen. 
Jag är väldigt glad över att vi har lyckats lösa 
detta utan att säga upp någon medarbetare. De 
som har arbetat med omställningen har gjort 
ett fantastiskt jobb, säger Jonas Törngren.

Malin Lodesjö säger att hon från början 
inte trodde att det skulle gå att omplacera så 
många människor på så kort tid och hon är 
imponerad över att det trots allt gick.

– Jag har arbetat många år inom skolvärl-
den i ett antal olika kommuner runt om i 
Sverige, men jag har aldrig varit med om en 
kommun som tar så väl hand om sina medar-
betare som Krokom gör, säger hon.

Åsa Sjödin

Det kommer allt färre ensamkommande flyktingbarn till Krokom 
och två boenden har därför stängts. Trettio medarbetare 
berördes av omställningen. Samtliga medarbetare har gått vidare 
i ny sysselsättning i form av studier eller nytt jobb i kommunen.

Lyckad omställning i Krokom

Av de 150 000 kronor som kommunstyrel-
sen avsatte för ideellt integrationsarbete 
under 2016 har olika föreningar hittills i år 
tagit del av 123 500 kronor.

Tone Morseth, asyl- och frivillsamordnare, 
bekräftar att intresset varit stort och att många 
är engagerade.

– Medlen har bland annat använts till språk-
träning och språkcaféer, berättar Tone. 

Utflykter med kulturinslag, körprojekt för 
asylsökande, skjutsar till studiecirklar för 

nyanlända, aktivitet i slöjdföreningar, inköp 
av begagnad utrustning för idrott/lekaktivite-
ter är ytterligare exempel på användningsom-
råden. 

Aktiviteter har pågått runt om i kommunen 
bland annat i Alsen, Trångsviken, Skärvången, 
Föllinge, Laxsjö, Nälden och Krokom.

– Är det fler som känner att de vill göra en 
insats finns fortfarande pengar kvar att söka, 
avslutar Tone.

Läs mer på krokom.se/ideellintegration

Stort engagemang kring integrationsarbete

Malin Lodesjö jobbade som vägledare i Nälden men fick nytt uppdrag när HVB-hemmet stängdes. Nu job-
bar hon som webredaktör – något hon trivs alldeles utmärkt med. 

Från början bodde Marzieh, som kom till 
Sverige från Iran, på ett av kommunens 
HVB-hem för ensamkommande barn men 
i dag har både Marzieh och Ida egna 
lägenheter i Krokom. 

Ida berättar att hon inte tror att de skulle 
ha träffats utan hjälp av Vänner utan 
gränser och att det var ett bra sätt att ta 
steget att lära känna någon med en an-
nan bakgrund. 

På frågan om vad de har gemensamt, 
svarar de båda spontant: Vi gillar inte 
idrott! Sedan berättar de att de tycker om 
att göra mat tillsammans och bara hänga. 

Marzie säger att det var jättebra att få 
lite hjälp inför den första träffen med att 
prata med varandra och planera lite för 
hur man vill träffas framöver. 

– För mig har det varit väldigt lärorikt att 
genom Ida förstå hur det är att vara tjej i 
Sverige. Det kan vara svårt att få inblick i 
det om man bara umgås med människor 
från sitt eget hemland, säger Marzieh.

Till andra intresserade säger Marzieh 
och Ida, ta chansen att anmäla dig till 
Vänner utan gränser och få hjälp med att 
ta första steget! 

Läs mer om Vänner utan gränser på 
krokom.se/vannerutangranser

Ida och Marzieh träffades förra hösten 
genom projektet Vänner utan gränser. 
I dag har de lärt känna varandra och 
träffas regelbundet, dessutom håller de 
kontakten via sociala medier. 

SÄG VAD DU TYCKER!
Under december och januari har du 
möjlighet att tycka till om vår externa 
kommunikation. 
Vi vill bli bättre på att nå ut med vår 
information och då behöver vi veta vad 
ni medborgare tycker. Enkäten kommer 
att publiceras på www.krokom.se den 12 
december och sista svarsdag är den 31 
januari 2017. 
Ta chansen och säg vad du tycker!  
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Barnen är det viktigaste vi har
Barnen har en central plats i Krokoms kommun. Faktum är att 
Barnkommunen Krokom är ett av de fem identifierade målområ-
dena för kommande år. 

Krokoms kommun har identifierat fem över-
gripande målområden och dessa är: Hållbar 
tillväxt, utveckling och folkhälsa, Demokrati, 
delaktighet och inflytande, Tillgänglighet och 
service, Kommunens kvalitet, ekonomi och 
effektivitet samt Barnkommunen Krokom. 
Det är inom dessa områden som Krokoms 
kommun vill lägga krutet. De fyra första är 
nog ganska vanliga för en svensk kommun 
medan barnperspektivet är lite mer speciellt. 
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ord-
förande, berättar att barnen är ett prioriterat 
område hos samtliga partier i den nuvarande 
alliansen, Samverkanspartierna.

– Det var lätt att enas kring barnen som ett 
prioriterat målområde. Trygga, kunniga och 
nyfikna barn leder till ett hållbart kunskaps-
samhälle och detta är något som samtliga för-
valtningar bidrar till, säger Maria Söderberg. 

Krokoms kommun skiljer sig från många 
andra kommuner i Sverige genom att andelen 
personer under 16 år är ovanligt hög. Stati-

stiken visar att Krokoms kommun är den 
barntätaste kommunen norr om Knivsta. Det 
ställer stora krav på organisationen kring 
förskola och skola. Dessutom sker en stadig 
inflyttning av barnfamiljer i Sånghusvallen.

– Vi har nyligen flyttat in i den nya försko-
lan i övre Sånghusvallen. Det är en utmaning 
att kunna möta behovet av platser i förskola 
och skola, och jag är glad över att vi kan göra 
det i stora delar av kommunen, säger Birgitta 
Lundgren, chef för barn- och utbildningsför-
valtningen. 

Flexibla lösningar
Ett annat område som växer är Rödön. Även 
här är det många barn som flyttar in och 
förskolan har blivit för trångbodd. Kommun-
styrelsen har nyligen fattat beslut om att hyra 
en modul som ska placeras i anslutning till 
förskolan Prästkragen på Rödön. 

Det är inte bara barn- och utbildnings-
förvaltningen som ansvarar för att Krokom 

verkligen ska bli Barnkommunen. Samhälls-
byggnadsförvaltningen gör varje höst en sä-
kerhetsbesiktning av skolor och förskolor för 
att på så sätt kunna ersätta gammal utrustning 
som har tjänat ut. Målsättningen är miljöer 
som ger förutsättningar till daglig fysisk akti-
vitet. Conny Stenberg är mark- och gatutekni-
ker vid Samhällsbyggnadskontoret och är den 
som ansvarar för säkerhetsbesiktningarna.

– Jag tycker överlag att det börjar se bra ut. 
Det är ett viktigt arbete för att säkerställa att 
vi har god kvalitet på våra lekutrustningar och 
bra utemiljöer för barnen, säger han.

När det gäller skolan är målet högt satt. 
Krokom ska bli känd i hela landet för en bra 
skola och barnomsorg. Redan idag är Krokom 
högst rankad i länet i lärarförbundets gransk-
ning.

– Vår allra största utmaning är att rekrytera 
behörig personal, det är stor brist på lärare och 
förskollärare. Vi jobbar hårt för att säkerställa 
kvaliteten, avslutar Birgitta Lundgren. 

Krokoms kommun skiljer sig från många andra kommuner i Sverige genom att andelen personer under 16 år är ovanligt hög. 
Krokoms kommun är den barntätaste kommunen norr om Knivsta.

          TEMA: BARNEN
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Hissmoskolan besöker biblioteket i Krokom 
regelbundet för att låna böcker. Vi träffade 
Denise Wikström och hennes kompisar i et-
tan när de lånade sin allra första bok att ha i 
skolbänken.

– Jag har valt Sälen Siv och som läsläxa har 
jag Olas bok. Det var roligt att gå på bibliote-
ket med klassen, säger Denise.

För de skolor som inte har bibliotek i 
lokalerna eller på gångavstånd kommer 
bokbussen med jämna mellanrum. Bokbussen 
har hela kommunen i sitt upptagningsområde. 
Den nuvarande bussen har rullat på kom-

munens vägar i 21 år och börjar närma sig 
”pensionsåldern”. En ny buss är beställd och 
den kommer att vara i drift någon gång under 
hösten 2017. 

I höst har biblioteket inlett en ny satsning 
som kallas Bokstart, ett projekt genom Statens 
Kulturråd. Mari Regnell, bibliotekarie, berät-
tar att alla familjer med en sex månader gam-
mal bäbis får besök.

– Vi lämnar en kasse med barnböcker som 
en gåva och pratar lite om böcker, läsning och 
språkutveckling. Det är fantastiskt roligt att få 
den här möjligheten, säger Mari Regnell.

Nya biblioteket i Krokom lockar fram läslusten
Klass 1 på Hissmoskolan besökte nya biblioteket härom veckan 
för att eleverna skulle få låna sin allra första bok. 
– Det är jätteroligt att läsa böcker, säger Denise Vikström, 7 år.

BYFÖRENINGEN GER 
BARNEN LÄXHJÄLP

Nu är Byföreningen igång med läxhjälp 
igen. Varje tisdag eftermiddag finns de 
på plats i lokalen på Brandstationen i 
Krokom.

Birgittta Svanholm, initiativtagare och en-
gagerad i läxhjälpen tycker det känns fint 
att kunna erbjuda barnen det här stödet.

– Det är uppskattat och varje tisdag ef-
ter skoltid har vi ett femtontal elever från 
årskurs 3 till 6 här, berättar Birgitta. I dags-
läget är det främst elever från Kvarnback-
skolan men elever från andra skolor är 
också välkomna.

          TEMA: BARNEN

Öppen verksamhet för föräldrar

Ett exempel på en sådan verksamhet är 
Kongroas familjecentral på Offerdalsvägen 
i Krokom. Här kan föräldrar med barn i för-
skoleåldern träffas, lära känna varandra och 
utbyta erfarenheter. 

Camilla Johansson, förskollärare och ansva-
rig för Kongroas verksamhet och menar att 
det är värdefullt för både vuxna och barn.

– Kongroa är inte bara en mötesplats där vi 
erbjuder en hel del aktiviteter som babycafé, 
gymnastik och babymassage. Här kan för-
äldrarna också få stöttning i sin föräldraroll, 
berättar Camilla. 

 Stöd i olika former för familjer finns 
också att få genom Socialtjänstens Öppna 
enhet. Susanne F. Carlsson är enhetschef och 

bekräftar att verksamheten är både omfattande 
och viktig. 

– Vi arbetar på uppdrag av Socialtjänsten 
tillsammans med familjer mot gemensamma 
mål. Det kan exempelvis handla om familjer 
med barn som uppmärksammats på grund av 
problem i skolmiljön, eller familjer som behö-
ver andra former av stöd, berättar Susanne.

Inom kommunen finns ett antal 
öppna verksamheter med upp-
gift att stödja dig som förälder.

BARNEN TRIVS I 
SÅNGHUSVALLEN

Kommunens yngsta förskola finns i 
Sånghusvallen. Den har sex avdelning-
ar och plats för drygt hundra barn och 
här arbetar ett tjugotal pedagoger.

Ing-Marie Olsson är förskolechef och kän-
ner sig nöjd med de nya lokalerna.

– Ja, vi känner oss lyssnade på, vi har 
fått det vi önskade som ett stort härligt 
rörelserum för barnen och arbetsrum för 
personalen, berättar Ing-Marie. Förskolans 
placering gör också att vi lätt kan ta oss 
ut i naturen och skogen med barnen. Det 
känns jättebra.

Flytten till den nya förskolan skedde 
i april 2016 men ännu återstår en del 
arbete innan den är helt klar.

Barnen i ettan på Hissmoskolan trivs på nya biblioteket. På bilden ser vi 7-åringarna Klara Dimeus, Alice 
Holm, Edvin Norin, Oskar Slättan. Längst fram sitter Denise Wikström, Maja Sundberg, Neyla Zitouni 
Paulson och Sara Karlsson.

Det är full rulle när Kongroa kör fredagsgymnastik 
på Hissmoskolan.
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Under perioden oktober till maj har vissa 
områden månadshämtning. Det gäller 
Ålviken – Ålåsen – Tuvattnet, Nordvalla 
– Mörtsjön samt de som har hämtning 
på fredag jämna veckor. 

Läs mer på www.krokom.se/avfall

VILL DU STARTA  
ETT SPRÅKCAFÉ?

Är du intresserad av att starta ett språk-
café för asylsökande? Vi kan hjälpa dig 
med uppstarten och bidra med studie-
material. 

Hör av dig till Britta Pettersson eller 
Farhile Ahmed Mohammed. Du når dem 
via kundcenter, 0640 161 00.

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

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

NYHETER

ÄNDRADE TIDER 
I JULHELGEN

Återvinningscentralerna är stängda 
under följande tider:
Krokom 24 december
Föllinge, Åse 26 december
Sopbilen kör som vanligt under varda-
gar, även röda dagar. Efter årsskiftet 
gäller ny renhållningstaxa, se hemsidan.

GILLA KOMMUNEN 
PÅ FACEBOOK

I samband med olyckor, dödsfall och liknande 
plötsliga händelser blir vi utsatta för starka 
intryck och känslomässiga påfrestningar. 
Posom-gruppens uppgift är att försöka lindra 
i akuta situationer och förebygga psykisk 
ohälsa på lång sikt. Många upplever olika 
efterverkningar under en lång tid efteråt. Det 
är viktigt att få stöd och hjälp att bearbeta 
det som har inträffat för att kunna gå vidare i 
livet. 

Initiativet att dra igång Posom-gruppens ar-
bete kommer från SOS via räddningstjänsten, 
polisen, ambulansen eller jourhavande läkare. 
Det operativa arbetet utförs av en krisstöds-
grupp som består av personer från socialtjäns-
ten, sjukvården, kyrkan och skolan. 

Eva Persson är en av tre samordnare i led-
ningsgruppen för kommunens Posom-grupp. 
Det innebär bland annat att det är henne SOS 
Alarm kontaktar vid en olycka och därefter 
larmar hon ut krisstödjarna och håller kontak-
ten med dem under uppdragets gång. 

– Jag har alltid haft en känsla av att vilja 
hjälpa till där det behövs och har varit med i 
gruppen sedan den bildades 1992, säger Eva 
Persson. 

Om det svåra som har inträffat plötsligt 
undanträngs är risken stor att vi längre fram i 
livet fortsätter att må dåligt och till och med 
må sämre. Oftast krävs det större åtgärder att 
bearbeta det upplevda om man väntar. Eva 
Persson berättar att krisstödjarnas uppdrag är 
att vara medmänniska när något fruktansvärt 
har inträffat och att på så sätt vara ett komple-
ment till samhällets befintliga resurser. 

– Det är ett oerhört betydelsefullt arbete och 
vi behöver alltid nya personer som är villiga 

att ställa upp för sina medmänniskor i kris. 
Den som är intresserad av att veta mer kan 
höra av sig till någon av oss i samordnings-
gruppen, säger Eva Persson. 

Posom-gruppen kan exempelvis fungera 
som stödpersoner till enskilda och till famil-
jer, upprätta ett informations och stödcentrum 
eller hjälpa människor vidare efter akuta 
insatser till andra resurser i samhället för hjälp 
på längre sikt. Läs mer om Posom-gruppen på 
kommunens hemsida. 

Posom-gruppen är en frivil-
lig organisation och en extra 
resurs i vår kommun vid ovän-
tade och akuta händelser. Eva 
Persson är en av dem som 
ingår i gruppen.

Eva stöttar när krisen kommer

Eva Persson har varit med i Posom-gruppen ända sedan starten 1992. Posom är en förkortning 
för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrof. 
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Vi träffar Ulrika Ring på jobbet i Nälden på 
Näldens Värmeindustri där hon jobbar som 
säljare. Produkten hon säljer är skorstenar i 
stål och marknaden finns över hela Sverige. 
För tre år sedan tog hon över ordförandeklub-
ban i Näldens IF och målsättningen är att 
driva föreningen som ett företag. 

– Vi jobbar hårt för att marknadsföra oss 
och visa upp allt bra som händer i klubben. 
Det här eldsjälspriset är ett resultat av många 
människors arbete, men det är mest jag som 
syns utåt, säger Ulrika Ring.

Den medvetna satsningen har givit resultat. 
Under de senaste åren har antalet medlemmar 
fördubblats. Idag har föreningen 400 aktiva 
och totalt 800 medlemmar. 

– Vi har fantastiska sponsorer som engage-
rar sig i föreningen med både arbetskraft och 
pengar, Utan dem skulle det aldrig gå, säger 
Ulrika. 

En annan viktig inkomstkälla är dansgalan. 
Det kommer ungefär 2 000 gäster till dansga-
lan i maj och det ger en betydande slant till 
föreningen. 

– Dansgalan engagerar i stort sett hela Näl-
den och vi arrangerar den tillsammans med 
byalaget och stiftelsen som driver ishallen. 
Utan den här aktiviteten skulle det bli svårt 
att få föreningen att gå runt ekonomiskt, säger 
Ulrika. 

Alla ska kunna vara med
Under många år var Ulrika engagerad inom 
hockeyn eftersom barnen spelade, men på 
senare tid har fokus legat på att få igång andra 
sektioner inom klubben. Skidsektionen har 
plötsligt blommat upp ordentligt och i fjol var 
det sjuttio aktiva skidåkare igång varje vecka 
En annan nyhet är friskvårdssektionen som 
har fyra ledarledda pass varje vecka. Här står 
cirkel, step, afro och HIT på schemat och det 
har blivit väldigt populärt bland Näldenborna.

– Jag tycker att det är viktigt att vi fångar in 
även de vuxna. Det är ett fantastiskt bra sätt 
att lära känna nya människor på och dessutom 
får man lite motion på kuppen, säger Ulrika.

En viktig målsättning för Näldens IF är att 
alla ska kunna vara med, ingen ska tvingas 
stå utanför på grund av att det kostar för 
mycket. Ulrika berättar att det läggs mycket 

kraft i föreningen på att jobba in pengar för att 
exempelvis aktivitetsavgifter och klädpaket 
ska vara så billiga så att alla har råd att delta. 
Engagerade bybor hjälper till med allt ifrån 
isskötsel och städning av Näskottshallen till 
att dra fina skidspår och klippa gräs.

– I Näldens IF har i stort sett alla föräldrar 
i ett lag en uppgift. Utöver det blir det en del 
jobb med att stå i cafeterian eller sälja lotter. 
Det kanske känns väldigt motigt första gång-
en, men har du bara kommit in i gemenskapen 
så vill du inte vara utan det sedan, säger hon. 

Åsa Sjödin

PORTRÄTTET

Ålder: 41

Familj: maken Martin och barnen  
Fabian, 14 år, och Ebba-Stina, 11 år.

Bor: Nälden

Aktuell: Årets Eldsjäl 2016, ett nytt pris 
som delas ut på Krokoms Guldkväll.

Favoritsysselsättning: Slappna av i 
husvagnen i Åkersjön, umgås med vän-
ner och lyssna på ljudböcker.

Motto: Jag säger som Pippi, det här har 
jag aldrig provat tidigare, så det klarar 
jag helt säkert. 

FAKTA: ULRIKA RING

Möt Ulrika – Årets Eldsjäl 2016
Ulrika Ring är en av drivkrafter-
na bakom Näldens IF. Sedan 
tre år tillbaka är hon klubbens 
ordförande och tack vare sitt 
starka engagemang blev hon 
utsedd till Årets Eldsjäl 2016 i 
Krokoms kommun. 

Ulrika Ring blev Årets Eldsjäl 2016. Ulrika är ordförande i Näldens IF och en starkt bidragande 
orsak till klubbens framgångar. 

Foto: Anneli Åsén
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Gemensam satsning på turismen
Nu tar kommunen och turismnäringen i Krokom ett gemensamt 
krafttag kring en nysatsning. Målet är att vi ska få fler besökare till 
våra besöksmål och anläggningar. 
Turismnäringen växer, såväl globalt som i 
Sverige och Krokoms kommun utgör inget 
undantag.

– Det finns en stor potential till utveckling, 
inte minst i Ansättfjällen, Almåsa och Storå-
bränna, men formerna för hur vi arbetar med 
de här frågorna måste ses över, säger Anna-
Carin Svedén, näringslivschef i Krokoms 
kommun.

Krokoms kommun och Turistkompaniet 
kommer därför under våren 2017 starta ett 
arbete för att ta fram en långsiktig utveck-
lingsplan för turismen i kommunen. Arbetet 
kommer att ske i samarbete med företag och 
organisationer. Anneli Åman, ansvarig för 
Turistbyrån i Krokomsviken, säger att det blir 
allt viktigare med en gemensam syn kring de 
grundläggande frågorna.

– För att turismen i vår del av länet ska 
vara konkurrenskraftig och utvecklas hållbart 
måste alla aktörer inkluderas i utvecklingsar-

betet. Då tror jag att vi har goda möjligheter 
att lyckas, säger Anneli Åman.

Turisternas beteende har förändrats, idag 
söker allt fler information via mobilen i stället 
för att besöka en turistbyrå. Vid årsskiftet 
kommer turistbyrån i Krokomsviken att 
stänga. Arbetet med att utveckla nya kanaler 
för att möta besökarna där de är har redan 
påbörjats. Anna-Carin Svedén berättar att en 
mobilanpassad hemsida på flera språk och 
utökad närvaro på sociala medier är exempel 
på kommande satsningar.

– Vi kommer också att satsa på så kallade 
infopoints som är geografiskt utspridda i kom-
munen. Vi har redan idag några sådana, men 
vi behöver fler. Här kan besökarna få svar på 
de vanligaste frågorna om utbudet i just det 
området, säger Anna-Carin Svedén.

Åsa Sjödin

Jet Abbink spenderade en vinter i Sverige för tio år sedan och visste direkt att hon skulle komma tillbaka. 
Idag driver hon ett företag i Häggsjövik som bland annat erbjuder slädhundsturer i de jämtländska fjällen.

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

Källa: SCB befolkningssiffror 2015

NÄRINGSLIV

VÅRA VINNARE 2016!
Under Krokoms Guldkväll lyfts 
kommunens hjältar fram. Vinnare av 
Guldkroken blev Föllingealliansen. 

Övriga vinnare
Guldstjärnan/Årets serviceföretag  
Tinas Praliner 
Guldstjärnan/Årets serviceperson 
Marie Långbo
Kulturpris 
Camilla Karlsson
Ungdomskulturstipendium 
Stina Sundberg 
Ledarpris 
Malin Schleenvoigt och Mats Erik 
Wiktorsson, Rödöns SK samt 
Erik Olsson, Offerdals IF. 
Utvecklingsstipendium ungdom
Malin Hestner, Näldens IF och Klas 
Jonsson, Aspås ungdomsskyt-
teklubb.
Årets Eldsjäl
Ulrika Ring, Nälden.
Tillgänglighetspris
Krokoms Motorklubb.

Föllingealliansen, som består av sexton 
föreningar, arbetar med fokus på goda 
samarbeten och bygdens bästa. 

Årets företagare blev Jonas Nord och 
Krokoms Portfabrik AB. 
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