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Visste du att till ytan
är Krokoms kommun
den fjortonde största
i landet?

Planering för ett växande Krokom

Det händer mycket i Krokoms kommun för
närvarande. Tiden inför sommaren under
april och maj är en särskilt intensiv period
i det kommunala arbetet. En fråga som jag
tror kommer att bli uppskattad av många är
att Krokoms centrum kommer att få
en ordentlig uppfräschning. Torget mellan Magneten och Ica
ska byggas om och utvidgas
för att underlätta för torghandel och andra aktiviteter. Men först kommer en
ny parkering med fyrtio
platser att anläggas vid
Aspåsvägen, vilket kommer
att frigöra parkeringsplatser
för besökare i centrum och vid
hälsocentralen. Vi kan se fram mot
ett trevligare och miljövänligare centrum!
Arbetet med en ny tillväxt- och utvecklingsstrategi för Krokoms kommun har inletts. Målsättningen är att vi ska vara 16 000
invånare i kommunen om tretton år, 2030.
Det kräver investeringar i olika typer av bostäder, skolor förskolor samt rekrytering av
medarbetare. Samtidigt går kommunsektorn
i Sverige mot ekonomiskt kärvare tider.
För att ta vara på alla goda idéer kommer

medborgardialoger att genomföras på olika
platser i kommunen.
Ett område där vi vet att det krävs ökade
insatser från kommunens sida är äldreomsorgen. Vi vet ju att fler blir äldre, vilket
förstås är mycket positivt, men att det då
också kommer att behövas fler platser i våra äldreboenden. Beslut
är fattat om ett nytt äldreboende i Krokom som ska vara
klart i början av 2019.
I maj invigdes det nya
reningsverket i Åkersjön, en
investering på nio miljoner
kronor för miljö och utveckling i bygden. Denna satsning
möjliggör för fler att bosätta sig i
området, både permanent och på fritiden. Vi ger också besöksnäringen, som är
mycket viktig för framtiden, bättre förutsättningar att växa och skapa sysselsättning.
Jag vill önska er alla en fin sommar! Ta
gärna vara på möjligheten att uppleva några
av de många kulturaktiviteter som arrangeras runt om i vår kommun!
Maria Söderberg,
kommunstyrelsens ordförande

Jämlikhet – är det viktigt?
När den Franska revolutionen startade med
stormningen av Bastiljen 1789 skanderade
ropen ”Frihet, jämlikhet och broderskap”.
Den franska underklassen hade fått nog av
förtryck och ojämlika förhållanden
Hur långt har vi kommit sedan dess? Är
vi mer eller mindre jämlika nu eller är det en
”ickefråga”? Nej, i ljuset av de senaste terrordåden kan det aldrig vara en ”ickefråga”.
Terror springer ur hat, rädsla och misstro
och ojämlikhet är en beståndsdel i detta.
Jag tror att vi ganska snabbt kan konstatera att mycket har hänt sedan Franska
revolutionen men fortfarande finns, även
i Sverige, stora skillnader i människors
möjlighet att påverka och fritt få leva sina
liv med en dräglig levnadsstandard och
bra hälsa. Fortfarande råder ofta ”Jantelagen” som säger att du inte får sticka ut från
normen. Är det sakliga skillnader eller beror
det på en strukturell ojämlikhet i samhället?
Dessvärre många gånger det senare.
Nyanlända från andra delar av vårt klot
har betydligt svårare att få jobb trots att de
många gånger har både större erfarenhet och
utbildning än svenska konkurrenter. De ses
också med misstänksamhet och anklagas
mer än andra för kriminalitet utan några som
helst bevis.
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Ska det vara så? När är man likvärdig i samhället? Själv är jag född i Motala, uppväxt
i Tumba, Oskarshamn och Falkenberg. Jag
utbildade mig i Stockholm och arbetade där i
cirka 15 år. Därefter flytt till Östersund 1997
och här har jag blivit kvar sedan dess. Den
största delen av mitt liv har jag alltså bott i
Jämtland och min dialekt är svårbestämd.
Gör det mig till ”jämte” eller ”östgöte” eller
”hallänning” eller rent av ”stockholmare”?
Eller… spelar det över huvud taget någon
roll?
Och spelar det någon roll vilken sexuell
läggning jag har eller om jag tror på den
kristna Guden eller någon annan? Jag hoppas såklart att det inte spelar någon roll men
samtalet i dagens samhälle speglar något helt
annat. Rädslan och hatet för det främmande
och okända smyger sig in på olika sätt, inte
minst i de sociala medierna, men även mer
öppet.
Låt oss inte nära hatet utan i stället
tillsammans snabba upp utvecklingen för
ett jämlikt samhälle och se varandra som
människor med samma behov och känslor i
stället för potentiella hot.
Jonas Törngren,
Kommundirektör

NYHETER

GRÖNÄNGE, DVÄRSÄTT
FREDAG 30 JUNI 19.00

Krokoms centrum ska fräschas upp i sommar. Ombyggnaden kommer att ske i två etapper där området
utanför Magneten tillhör etapp ett. Efter semestrarna kommer parkeringsplatsen att göras färdig.

Nu ska det bli ordning på torget!

Ett bilfritt torg och ett fyrtiotal nya parkeringsplatser i centrum,
mer grönt, ytor för samvaro och en liten lekplats för barnen. Så
ska Krokoms centrum bli en plats där människor träffas och trivs.
Det finns flera anledningar till att Krokoms
centrum behöver ses över. Trafiksituationen
upplevs idag som otydlig med risk för olyckor
mellan fordon och oskyddade trafikanter. Av
den anledningen har ett bilfritt torg varit en
viktig målsättning när planerna för centrum
började dras upp. Anne Dahlgren är stadsarkitekt och hon berättar att det har kommit en
del synpunkter på kommunens förslag som i
möjligaste mån har beaktats.
– Vi har fått flera kloka inspel som vi har
tagit hänsyn till. Vi har bland annat rätat ut
förbifarten som går via parkeringen utanför
ICA så att det inte ska bli så snäva svängar,
säger Anne Dahlgren.

Fyrtio nya parkeringsplatser
Arbetet med det nya torget kommer att ske
i två etapper där etapp ett ska vara klar före
midsommar. I etapp ett ingår ytorna utanför
Magneten där marken ska stenläggas och
blommor ska planteras i blomurnor. Sittplatser kommer att placeras ut, en anslagstavla
sättas dit och en lekyta för barnen ska byggas.

Vi söker stödfamiljer
och kontaktpersoner

I etapp ett ingår också en ny parkering med
fyrtio platser bakom Blomstergården där
bland andra kommunens medarbetare kan
parkera.
– Genom att vi bygger nya parkeringsplatser för kommunens personal frigör vi kundparkeringar för butikerna i centrum, säger Anne
Dahlgren.

Trygghet och säkerhet
Etapp två kommer att inledas efter semestrarna och under ombyggnaden av parkeringen utanför ICA och ytan som i skissen har
bokstaven C kommer Genvägen att stängas
av för trafik. Anne Dahlgren berättar att hon
verkligen ser fram emot att det tryggare och
trivsammare torget ska stå färdigt.
– Det kommer att bli en betydligt trevligare
plats när vi är klara. Vi skapar ett vardagsrum med möjlighet till torghandel och andra
evenemang där jag tror att människor kommer
att trivas, säger hon.
			
Åsa Sjödin

Medverkande:
Hardda Ku Hardda Geit
Terese Eklund & pappa Torgny
Erica Skogen och Thobias Bladh

BACKGÅRDEN, ALSEN
TISDAG 4 JULI 19.00

Medverkande:
Östen Eriksson från Östen mä Resten
Velvet Insane
Linneah Olofsson, vinnare Spotlight 2016
Vis- och folkmusikgrupen RASK

LÅNGAN, LANDÖN

TISDAG 11 JULI 19.00

Är du intresserad av att stödja personer
som lever med funktionsvariation?

Medverkande:
Patrik Isaksson
Offerdals spelmanslag
Lars ”Fille” Strömqvist
Running Cooper

Just nu är vi i behov av familjer som kan
erbjuda stöd för ett barn samt personer, främst
killar som är intresserade av att fungera som
kontaktperson till en vuxen.

Programledare: Camilla Karlsson
Kapellmästare: Ingvar Bergner
Entre: 150 kronor fr o m 15 år

Mer information om uppdragen finns på vår
hemsida krokom.se.

Se www.krokom.se för mer
information.
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TEMA: JÄMLIKHET

Anna Ersson vikarie, Janne Bengtsson arbetsledare.
Med material från
bland annat gamla
timmerstommar
har man i en tråkig
industrilokal byggt
upp en trivsam
arbetsmiljö för en
trivsam arbetsplats.

Hos Trä och Service bidrar alla

Trä och Service för en aning undanskymd tillvaro i Industrihuset på Snickerivägen i
centrala Krokom. Men bakom garageporten och den oansenliga dörren bedrivs en
viktig verksamhet – både för medarbetare och beställare.
Trä och Service är en dagverksamhet där
medarbetarna utför träarbeten på beställning
från privatpersoner och från kommunens
verksamheter. Förutom verksamheten i de
trivsamma lokalerna utför gruppen även
skogsarbete och då i huvudsak gallringar på
uppdrag från privata skogsägare.
– Två dagar i veckan är vi ute i skogen och
hugger. Vi levererar säkert fyrtio kubik per
år till Torpet som i sin tur förädlar timret till
ved. Resten av veckan är vi i dessa lokaler
och sköter bland annat pappersdestruktionen
för kommunförvaltningens returpapper samt
beställningsjobb på träarbeten. Vi levererar
också utsågade gipsdistanser för Hallströms
verkstäder. Från stora gipsskivor sågar vi för
hand ut cirklar som Hallströms senare använder i monteringen av sina ventilationslösningar. Det är en väldigt mångsidig arbetsplats och
här är det alltid nära till skratt, säger arbetsledare Janne Bengtsson.
Verksamheten bygger på att alla ska kunna
bidra. En av dagens uppgifter, som är att leverera banmarkeringar till Sandnäsets golfklubb,
innebär flera steg. Kapning av stolpar, spetssågning, målning etc.
– Varje medarbetare har sin expertkunskap.
Vi tar reda på vad det är och vidareutvecklar
därifrån. Det ska vara en stimulerande verksamhet. Vi ska ha roligt. Viktigt är också att
känna av humör och dagsform. Vi är väldigt
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noga med att berätta för våra beställare att
våra uppdrag blir klart när det är klart. Vi kan
inte jobba med deadlines. Men våra beställare kan däremot räkna med otroligt noggrann
produktion, fortsätter Janne Bengtsson.
Är verksamheten jämlik?
– Givetvis, svarar Janne omedelbart. Vi gör
ingen skillnad på medarbetarna. Här är alla
lika värda och får medhåll av sin kollega
Anna Ersson.
Peter Svensson

FAKTARUTA: Daglig verksamhet
Daglig verksamhet innebär att man har
rätt till sysselsättning om man har en
funktionsnedsättning som innebär att
man inte kan förvärvsarbeta. Sysselsättningen ska vara meningsfull och
individuellt anpassad. I kommunen finns
totalt åtta dagliga verksamheter:

•
•
•
•
•
•
•
•

Amigo
Café Bönan
Trä och service
Fixarna
Torpet
Birkagruppen
Birka Café
Extern arbetsplats

Grundligt utförd målning på stolpar till banmarkeringarna som Sandnäsets golfklubb har beställt.

Prydnadssaker som huggkubbar i miniatyr till
försäljning för en billig penning.

TEMA: JÄMLIKHET

Det gäller att fånga stunden

Att få uppleva gemenskap med andra är en viktig och nödvändig
ingrediens i vardagen. Det gäller inte minst för äldre som bor i
eget boende och som drabbats av demenssjukdom eller sviktande minne.

Samhörighet och stimulerande verksamhet är
också målsättningen för Polstjärnan, kommunens dagverksamhet för äldre. Gästerna som
kommer hit får möjlighet att umgås, samtala
och delta i passande aktiviteter.
Polstjärnans lokaler, som ligger i anslutning
till Blomstergårdens äldreboende i Krokom,
är ombonade och hemtrevliga. Här finns
bekväma möbler, pelargoner i fönstret och på
väggen tickar väggklockan tryggt. Lena Lind,
undersköterska och Silviasyster, med lång
erfarenhet av demensvård ser många fördelar
med verksamheten.
– Ensamhet kan påskynda en demenssjukdom, säger Lena Lind. Att få komma hit,
samtala och minnas tillsammans med andra är
därför värdefullt för personer som lever och
bor ensamma. Det kan också innebära att de
kan bo hemma längre, menar hon.

Samtal vid köksbordet
Verksamheten, som sköts av Mona Folkesson
och Susanne Nyman-Berglund, är öppen på
vardagar mellan 9.30 och 14.30 och inrymmer
en mängd olika aktiviteter. Dagen inleds alltid
med en fikastund och samtal kring köksbordet
om nyheter eller andra aktuella saker. Därefter
blir det aktiviteter efter tycke, smak och väder.
– Vi löser bland annat korsord, lägger
pussel och kikar på filmklipp från förr på
YouTube, berättar Lena. När det passar sitter
vi ute eller går på promenader i närområdet.
Sång och musik är stimulerande inslag och
många av våra gäster har sjungit i kör så det
blir mycket skratt och skoj, ler Lena nöjt.
Personalomsättningen inom verksamheten
är låg. Många har arbetat länge inom vården
och trivs med sina yrken. Carina Berggren är
enhetschef och tycker att jobbet som utförs

VAD BETYDER
JÄMLIKHET FÖR DIG?

Martina Jonsson, Nälden

– För mig är jämlikhet samma möjligheter,
rättigheter och skyldigheter för alla.

Att få komma till Polstjärnan, samtala och minnas
tillsammans med andra är värdefullt för personer
som lever och bor ensamma.

dagligen är beundransvärt.
– Ja, vi har en stabil och samspelt personalstyrka, säger Carina. De är kunniga och
engagerade och månar om de äldre på ett fint
sätt.
–Att jobba med demenssjuka är speciellt,
förklarar Lena Lind. Det handlar i mångt och
mycket om lirka och avleda och försöka fånga
ögonblicket och stunden då allt fungerar. Då
känns det skönt i hjärtat, avslutar Lena.

Rune och Emma Mellergård,
Krokom

– Jämlikhet mellan könen har utvecklats.
Idag är alla lika värda, säger Rune.

– n’Rune är min dammsugare och diskmaskin! Det är jämlikt, skrattar Emma.

Thory Andersson

Filmtips för dig som vill veta mer om
demens: Still Alice och En sång för Martin

Jämlikhet och jämställdhet – vad är skillnaden?

Bertil Linder, Nyheden
– Samarbete!

Jämställdhet handlar främst om skillnader mellan könen medan jämlikhet är en mer generell
betraktelse över hur samhället ser ut mellan olika
grupper.
Lagen om likabehandling säger följande:
”Ingen får diskrimineras på grund av ålder, etniskt
eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan
orsak som gäller hans eller hennes person.
Bestämmelser om förbud mot diskriminering på
grund av kön finns i lagen om jämställdhet mellan
kvinnor och män (609/1986).”

Olle Eliasson, Krokom

– I enskilda fall råder inte jämlikhet idag.
Jämlikhet är ett drömmål och något att
verkligen sträva efter.
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Samisk avdelning ett första steg
I Änge har Krokoms kommun
en samisktalande avdelning
på förskolan, Naestie. Men
det är inte bara på Naestie
barnen äter gampa i stället för
messmör, det samiska ordet
används av barnen på alla tre
avdelningarna på förskolan.

Under hela 1900-talet har användningen av
det samiska språket minskat, men idag vill allt
fler ta tillbaka sitt språk. I Änge har förskolan
en samiskspråkig avdelning; Naestie, där barnen får bada i språket hela dagarna. Förskolan
har även två svenskspråkiga avdelningar,
Solen och Månen.
Silja Joma, 5 år, går på Naestie och hon
berättar att det går åtta barn på hennes avdelning.
– Åtta heter gaektsie på samiska, berättar Silja stolt och börjar sjunga Imse Vimse
Spindel på samiska tillsammans med Molly
Bäckebjörk, 5 år, som går på Solen.
Molly Bäckebjörk är just nu väldigt intresserad av engelska och hon rabblar rappt upp
flera ord som hon kan. Ella Karolina Juuso
jobbar på Naestie och hon berättar att barnen
kommer i kontakt med väldigt många språk
på dagarna eftersom det är barn från många
länder på förskolan.
– Det är imponerande vad snabbt de snappar upp olika ord. Jag är jätteglad över att
få jobba med det samiska språket och att få
chansen att föra över det jag kan till barnen,
säger Ella Karolina Juuso.

GILLA KOMMUNEN
PÅ FACEBOOK

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.
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Silja Joma, 5 år, och Molly Bäckebjörk, 4 år, vilar sig en stund i skogen. Barnen lär sig nya ord
av varandra och förutom samiska pratas många olika språk på förskolan i Änge.
Ella Karolina Juuso berättar att det blir allt
fler i samhället som pratar samiska och att det
är lite inne just nu att kunna språket.
– Min farfars generation fick stryk på
skolan om de pratade samiska så han har inte
låtit sina barn lära sig. Jag har varit väldigt
intresserad av att lära mig språket och här på
förskolan lär jag mig nya ord varje dag av
barnen, säger hon.
Margareta Jonsson är förskollärare och
arbetar på Naestie. Hon är glad över att den
samiska avdelningen är etablerad i Änge, men
säger att det är viktigt för språket att barnen
får prata sitt modersmål hela dagarna.

– Eftersom vår avdelning är integrerad med
två avdelningar med svensktalande barn så
blir svenska det språk som talas på gården.
Vårt önskemål är att vi får till stånd en samisk
förskola på heltid där majoritetsspråket är
samiska och samiska är normen, säger Margareta Jonsson.

Åsa Sjödin

Gïele
Aavoe
Daajroe
Heamturh

LITEN ORDLISTA
Språk
Lohkedh
Glädje
Gærja
Kunskap		
Baakoeh
Sagor
Gampa

Läsa
Bok
Ord
Messmör

HÄR SLÄNGER DU
TRÄDGÅRDSAVFALL

SOMMARTIDER
PÅ BIBLIOTEKET

Har du trädgårdsavfall du vill bli av
med? Då kan du åka till ristippen vid
återvinningscentralen (ÅVC) i Krokom.
Där är det öppet dygnet runt. Men du,
glöm inte att tömma alla säckar. Du
hittar ristippen på Rydells väg 8, strax
utanför ÅVC i Krokom.

Under perioden oktober till maj har vissa
områden månadshämtning.
Det gäller
Biblioteken
har ändrade öppettider
i
Ålviken –Krokom
Ålåsen och
– Tuvattnet,
sommar.
Föllinge Nordvalla
har öppet
– Mörtsjön samt Nälden
de som har
har öppet
hämtning
måndag–fredag,
månpå fredag
jämna veckor.
dag
och torsdag,
Ås och Änge har öppet
tisdag och torsdag. Biblioteket i Kluk har
Läs mer
på www.krokom.se/avfall
stängt
i sommar.
Detaljer kring tider och
datum finns på BibliotekMitts hemsida.

PORTRÄTTET

Mathias Wedin arbetar som personlig assistent i Krokom. Att det blev just det yrket var en slump,
men han stortrivs och har varit hos samma kund i 15 år.

Foto: Thory Andersson

Att göra skillnad är det som räknas
Glädjen och tillfredsställelsen över att kunna bidra till att personer
med funktionshinder utvecklas och klarar vardagliga saker är drivkraften för Mathias Wedin, personlig assistent.
Sjutton år i yrket talar sitt tydliga språk,
Mathias trivs med sitt arbete, ingen tvekan om
saken. Men det var inte den inriktningen han
tänkte sig från början.
– Nej, jag hade visserligen jobbat på
gruppboende några somrar och tyckte det var
superkul men jag började med att utbilda mig
till idrottslärare, berättar Mathias.
Efter utbildningen i Stockholm reste Mathias tillbaka hem till Jämtland och beredde
sig på att hitta ett jobb inom sitt yrkesområde.
– Det blev inte riktigt som jag planerat,
medger Mathias. En bror till en kompis
behövde en personlig assistent. Jag sökte och
fick jobbet och på den vägen är det.
I Krokom har Mathias arbetat sedan år
2000 och under tiden har han utbildat sig till
undersköterska.
– Ja, jag nappade på kommunens erbjudande om vidareutbildning eftersom det känns bra
att ha ett lite bredare arbetsfält, menar Mathias
Mathias har nu arbetat för samma person i
snart femton år vilket är lite ovanligt. Vanligtvis brukar det handla om ungefär fem år.

– Jag trivs enormt bra med jobbet och jag har
stannat kvar för kundens skull, säger Mathias.
Som jag ser det är tryggheten är viktig för
personer med funktionsnedsättning.
Ett arbete som personlig assistent innebär
oftast inte ett nio till fem jobb. För Mathias
del innebär det att han arbetar och vistas hos
kunden under hela dygn. Och det är träning
och utveckling som står i fokus.

Små, men viktiga steg
– Det är viktigt att personen är delaktig i och
kan påverka sin vardag. Vi tränar på enkla
saker som att kunna slå på radion, duka bordet
och att kunna svara i telefonen själv. Utveckling kan också handla om att kunna skapa en
mening av några ord. Små bitar som är stora i
sammanhanget, säger Mathias.
Målsättningen i arbetet som personlig
assistent är utveckling för kunden, att bygga
självkänsla och att inte behöva använda för
mycket hjälpmedel. Saker som tar tid och
kräver tålamod. Mathias återkommer ofta till
hur mycket han får tillbaka av sitt arbete.

– Det är underbart att få arbeta med människor och otroligt inspirerande att kunna
bidra till en persons utveckling och standard.
Alla har rätt till lika värde och en normal
vardag, avslutar Mathias.
Thory Andersson

FAKTA: MATHIAS WEDIN
Ålder: 41 år
Familj: Mor, far, syster och jaktlabradoren Miller
Bor: På Rödön
Favoritsysselsättning: Sport, träning,
vistas ute i skog och mark och att resa
Motto: Do good things and
good things will happen
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N äringslivet i Krokoms kommun består av cirka 1.000 aktiva företag. Den största delen är små
företag med färre än 10 anställda. De största näringarna är verkstad, trä och livsmedel. Turism-,
mathantverk, service- samt tjänsteföretag är en viktig del i näringsstrukturen. Ett viktigt uppdrag
för kommunen är att förbättra den kommunala servicen gentemot företag och hjälpa dig som
företagare att hitta rätt i den byråkratiska vardagen.
NÄRINGSLIV

Vem vinner i år?

Nu kan du nominera någon du tycker är guld värd!

Krokoms kommun vill uppmuntra och premiera personer, organisationer och föreningar som gör
skillnad. Alla kan vara vinnare när kommunens priser delas ut under festliga former på Krokoms
guldkväll. Välkommen att nominera stipendiater och pristagare. Du hittar all information du behöver
på vår hemsida, krokom.se/nominera

Boka in Krokoms guldkväll den 6 oktober

Boka in Krokoms guldkväll som i år går av stapeln den 6 oktober i Krokomshallen. Då bjuder vi på
fantastisk underhållning, supersmarrig mat och en riktigt spännande prisutdelning där kommunens
hjältar lyfts fram.

Årets företagare 2016 blev Jonas Nord och
Krokoms portfabrik.

Guldkroken 2016 vanns av Föllingealliansen.

Årets eldsjäl 2016 blev Ulrica Ring.

