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Visste du att aktiebolagen ökar i länet
och allra mest i
Krokoms kommun?

Utmaningar och möjligheter

Hösten är här och vi är tillbaka i vardagslun- Men det kräver förstås att vi kan erbjuda en
bra förskola och skola. Samtidigt blir vi allt
ken. Vädermässigt kanske sommaren inte
fler äldre, vilket också kräver ökade resursvar vad vi hoppades på när det gäller värme
er. Men vi arbetar hela tiden för att kunna
och sol, men vi fick förhoppningsvis tid för
erbjuda kommunal service av hög kvalitet,
återhämtning och härliga upplevelser.
vare sig det handlar om förskola, skola,
Sedan i våras arbetar vi med en ny
vård eller omsorg. När intäkterna
utvecklings- och tillväxtstrategi,
inte växer lika snabbt gäller
med målet 16 000 invånare
det att prioritera och att göra
i Krokom. Vi har plats för
verksamheten så kostnadseffler och det är positivt
fektiv som möjligt.
för vår region att befolkUnder hösten genomför
ningen växer. Avgörande
vi en serie medborgardiaför var man bosätter sig
loger. Vid dessa möten tar
är att det finns tillgång till
vi företrädare för kommunen
arbete, bostäder och service.
del av vad våra medborgares
Därför pågår ett arbete inom
förslag och synpunkter. De första
bostadsbolaget KBAB för fler
dialogerna har haft temat förskola
hyresbostäder. Detaljplaner
Maria Söderberg, C,
och fördjupade översiktsplaner ordf kommunstyrelsen och skola. Senare under hösten
blir temat föreningsliv och fritid.
håller på att tas fram. Under året
Varmt välkomna att vara med! Följ gärna
har ett trettiotal nya villor börjat byggas i
också diskussionen på kommunens hemsida.
kommunen.
Klart är att en ny modern återvinBesöksnäringen är en näring som växer
ningscentral kommer att byggas i Änge. I
snabbt. Hos oss arbetar kommunen och
Turistkompaniet med att utveckla en strategi Krokoms samhälle håller centrum på att få
en ansiktslyftning och nya parkeringsplatser.
för den växande näringen.
Jag vill önska er alla runt om i kommunen
Att växa innebär också utmaningar. Kroen fin höst!
kom är den största barnkommunen norr om
värmländska Hammarö, vilket är glädjande.

Företagande ger växtkraft
Vad är det som får hjulen att snurra? Vad
ger ett samhälle livskraft och framtidstro?
Ja, sannolikt en mängd faktorer i en blandad
mix men en av de viktigaste ingredienserna i
denna cocktail är företagande. Utan företagande inga skatteintäkter och därmed inga
resurser att bedriva kommunal service med.
Utan företagande, inga jobb och därmed inga
människor att förse med kommunal service.
Utan företagande få eller inga innovationer
och förverkligande av drömmar.
Jag tror att de flesta håller med om ovanstående även om man har olika åsikter kring
hur företagande ska se ut och inom vilka
branscher privata företag ska släppas in.
Det finns ett enormt regelverk kring
företagande som inte är helt lätt för den
enskilde medborgaren att reda ut, men står
man i begrepp att starta eget företag så måste
man ge sig in i snårskogen. Myndigheter
och kommuner gör inte alltid livet enklare
för den initiativrika uppfinnaren att flyga på
egna vingar. Det är kontakter med skattemyndigheten, patent- och registreringsverket,
kommunen, polisen, banken etc, etc. Inte
minst kommunen utgör en viktig kugge för
att ett företag ska kunna starta upp, allt från
detaljplaner och bygglov till miljöprövningar
och livsmedelsinspektioner.
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Krokoms kommun, som är en renodlad
småföretagarkommun, har tagit intryck av
företagarnas frustration över att inte hitta rätt
i kommunens alla vindlingar och genomgår
för närvarande en utbildning som kort och
gott heter; ”Förenkla helt enkelt”. Den syftar
till att underlätta för våra företag genom att vi
på ett bättre och snabbare sätt möter de behov
som finns. Förhoppningsvis ger det resultat för vi behöver varje företag som väljer
Krokoms kommun för att vi ska fortsätta
vara livskraftiga i alla delar. Utbildningen
genomförs för övrigt tillsammans med våra
grannkommuner Åre och Östersund vilket
ger stora möjligheter att samverka och ytterligare förenkla för företag som väljer flera
vistelseorter.
Jag har i mina möten med kommunens
företagare slagits över vilken enorm kompetens, kraft och vilja de besitter och ibland
förundrats över hur de orkar. Här kan vi inom
kommunen göra en insats och underlätta utan
att för den skull göra avkall på vårt uppdrag
som tillsynsmyndighet. Det ena utesluter inte
det andra.
Jag tror på företagen i Krokoms kommun.
De är en förutsättning för att hela kommunen
ska kunna leva.
Jonas Törngren, kommundirektör

NYHETER

ERIKA UPPVAKTADES
AV KOMMUNEN

Nu rullar vår nya bokbuss äntligen på vägarna. Bussen rymmer ungefär 4000 böcker och besöken är efterlängtade på de 53 hållplatserna runt om i kommunen.

Erika Kinsey från Nälden har kvalificerat
sig både till OS och VM i höjdhopp. I samband med uppdraget som prisutdelare vid
60-årsjubilerande Waplanspelen i Krokom
i somras blev Erika själv uppmärksammad. Hon fick ta emot blommor från
Krokoms kommun genom kommunalrådet
Maria Söderberg och en tavla från moderklubben Trångsvikens IF. Erika motiverar
många unga i våra bygder att idrotta
genom sina fina framgångar!

Har du sett vår nya bokbuss?
Lagom till skolstarten efter sommarlovet var det äntligen dags
för den nya bokbussen att rulla ut på vägarna i kommunen. Den
gamla har gjort sitt efter drygt 40 000 mil.
Bokbussen stannar vid 53 hållplatser runt
om i kommunen, från Kännåsen i söder till
Gunnarvattnet i norr. Det är ett efterlängtat
besök vart än chaufför Hasse Hedman och
bibliotekarie Johanna Vestfält kommer.
– Äntligen, det här har vi längtat efter,
säger Hasse Hedman som har kört bokbussen
i Krokoms kommun i 16 år.
Den gamla bussen hann rulla över 40 000
mil innan det blev dags för pension och på
slutet hände det en och annan incident med
motorn. Hasse Hedman är förstås glad över
att slippa oroas över att bussen ska kapsejsa
under turen.
– På slutet fungerade det bra, men för ett
år sedan var det många problem med bussen.
Den nya är superfin det är fantastiskt att få
köra en så ny och modern buss jämfört med
den gamla, säger Hasse Hedman.

Vi söker stödfamiljer
och kontaktpersoner
Är du intresserad av att stödja personer
som lever med funktionsvariation?
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.
Mer information om uppdragen finns på vår
hemsida krokom.se.

Det är inte bara Bokbussen som det händer
roliga saker kring när det gäller biblioteksverksamheten i Krokom. Det nya biblioteket i
mötesplatsen Magneten som ligger i centrala
Krokom har medfört att både besöken och
utlåningen har ökat markant.
Det var i december 2015 som dörrarna
slogs upp för första gången till Magneten, den
nya mötesplatsen i centrala Krokom. Nya, fräscha lokaler och ett café har lockat många nya
besökare till biblioteket, något som förstås
gläder bibliotekeschefen Eva Fresk.
– Det är jätteroligt att flytten gav ett så positivt resultat. Besöken till biblioteket ökade
med 44 procent under vårt första år i den nya
lokalen och utlåningen med 38 procent för
samma period, säger hon.
			
Åsa Sjödin

VM-SILVER FÖR SPROTI
OCH GUDMUNDUR
Gudmundur Einarsson och hans häst
Sproti vann en silvermedalj i årets VMtävlingar för islandshästar. Maria Söderberg, kommunalråd, och Karin Wallén, ordförande i barn- och utbildningsnämnden
överlämnade blommor från Krokoms kommun till en glad VM-medaljör vid ett besök
i september. Sproti har varit rankad etta i
världen i många år och nu är det dags för
honom att sluta tävla. 2017 blev ett bra år
med VM-guld och SM-silver i stilpass.

KULTUR PÅ MAGNETEN
Du har väl inte missat underhållningen
i Krokoms träffpunkt Magneten?
Varje onsdag fram till jul har du chansen att ta del av härlig underhållning.
Programmet börjar 19.00 och du hittar
detaljerna på vår hemsida.
www.krokom.se
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Camilla Johansson-Nord har startat upp ”Camillas Mack & Mat” i Åkersjön.

Nu får lanthandeln liv igen

Att urbaniseringen blivit allt mer utbredd i Sverige är ingen
hemlighet. Men i Krokoms kommun finns tron på en levande
landsbygd kvar. Både i Trångsviken och Åkersjön har lanthandlarna fått liv igen.
Den 15 juli 2017 slogs portarna upp för
”Camillas Mack & Mat” i Åkersjön. Efter
att ha arbetat 25 år som förskollärare sadlade
Camilla Johansson-Nord om helt och blev
butiksägare. I februari köpte hon lokalen och
fem månader senare var det premiäröppning.
Befolkningen i Åkersjön, som då hade varit
utan livsmedelsaffär i två och ett halvt år,
fick nu åter en chans till en mötesplats och att
handla proviant.
– Jag tror stenhårt på glesbygdsfrågor.
Glesbygden måste få leva och Åkersjön är en
bygd som är på gång. Sedan tänker jag lite
som Pippi Långstrump: ”Det här har jag aldrig gjort förut så det klarar jag nog”, säger
Camilla Johansson-Nord, som bor i Änge,
men vars sambo har en stuga i området.
Åkersjön, som i folkmun brukar benämnas
som ”snöskoterns paradis” och är kanske
främst känt som en vinterdestination, har
blivit en allt populärare tillflyktsort även på
sommaren menar Camilla Johansson-Nord.
Därför kommer affären i alla fall till en början
vara helårsöppen.
– Det har faktiskt rullat på rätt så bra hela
sommaren. För mig som är helt ny inom den
här branschen var det ändå ganska skönt att
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få starta upp lite lugnt, på vintern kommer
förstås trycket bli högre, säger hon.
Förutom livsmedel och bensinpumpar på
utsidan finns även en kafé- och massagedel
inne i lokalen.
– Jag kommer även att satsa på korv och
varma mackor. I framtiden är också tanken
att jag ska börja med färdiga matkassar, men
exakt hur det kommer bli får vi se. Massagen
är till för att jag behöver flera ben att stå på
och är öppen för bokning de tider inte butiken
är öppen, säger Camilla Johansson-Nord.

Återöppning i Trångsviken
Cirka nio mil från Åkersjön, i Trångsviken,
har det också hänt grejer. I oktober 2015 lades
ortens ICA-affär ner, men sedan den 8 april
2017 finns ”Handlar’n och Café” i de gamla
lokalerna. Maria Larsson och Sara Boström är
initiativtagarna.
– Man vill att byn ska leva. Det blev väldigt
tyst och tomt här när ICA försvann. Jag tycker
det känns att hela byn mår bra av att ha en
lanthandel, säger Maria Larsson.
Sara Boström fyller i:
– Man märker nästan hur mycket en affär
betyder för en ort först när den försvinner. Att

Sara Boström och Maria Larsson driver tillsammans ”Handlar’n och Café” i Trångsviken.

bara kunna handla ett paket mjölk eller att
träffas över en kaffe utan att behöva ta bilen
är en frihet som underlättar livet mycket.
Hur har första tiden varit?
–Det har gått enligt planerna. Eftersom vi
båda är helt nya inom detta har det förstås varit mycket jobb och man får lära sig allt från
grunden, men alla kunder vi träffar är positiva
och sedan får man se hur det går långsiktigt.
Men man vet aldrig om man inte provar, säger
Maria Larsson.
Felix Persson

Onsdag | Gaskevåhkoe

30

Måndag | Måanta

31

Tisdag | Dæjsta

1
Onsdag | Gaskevåhkoe

Teater Zebrafinken kl 19,
Krokomshallen

Onsdag | Gaskevåhkoe

25

Måndag | Måanta

Tisdag | Dæjsta

18

23

24

Onsdag | Gaskevåhkoe

Spotlight talangtävling för
ungdomar kl 19, Magneten
Krokom
”Kära Helga” kl 19, Ås Föreningshus

11

En hyllning till Sven-Ingvars kl
19, Magneten i Krokom

Tisdag | Dæjsta

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Ellen Sundberg kl 19, Magneten i Krokom

4

27

Filmrullen kl 15-19, Kaxås
Bygdegård

Måndag | Måanta

17

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

16

10

3

26

Film ”Fan, flickan & flaskan”
från 2016, kl 18.30, Laxsjö
Bygdegård
Fröken Elvis kl 19, Kaxås
Bygdegård

Måndag | Måanta

Måndag | Måanta

Måndag | Måanta

Öppet hus med släktforsning
kl 10-14, Holgers Aspås
”Elin möter” författarsamtal
kl 19, Magneten Krokom

9

2

25

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

2

Torsdag | Duarsta

”Samernas och turisternas
Vålådalen” Sockenstugan Ede
kl 13 (Direktsänd föreläsning
från Jamtli)

26

”Hästhandlaren som steg på
tåget” Sockenstugan Ede kl 13
(Direktsänd föreläsning från
Jamtli)

19

”Nu får det vara nog!” Sockenstugan Ede kl 13 (Direktsänd
föreläsning från Jamtli)
Trio Quinta ”Mödom, mod o
Morske Kvinns” kl 19, Käloms
Bygdegård

12

”Dåtida driftiga damer” Sockenstugan Ede kl 13. (Direktsänd
föreläsning från Jamtli)

5

28

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

3

Fredag | Bearjadahke

Motionsdans kl 19-22.30,
Kaxås Bygdegård
Smaker från Korea, 27-28
okt Wångens wärdshus

27

20

Motionsdans kl 19, Löpsjötorparn, Trångsvikens
Bygdegård
Kallblodshelg Wången
13-15 okt

13

Krokoms Guldkväll kl 17.30,
Krokomshallen

6

29

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

4

Lördag | Laavvadahke

Dansnatta i Föllinge

28

Konsert Näskotts kyrka kl 16
”En stund på jorden” med
Näskotts- o Undersåkerskören
o Archi Jamt

21

Drop in-dop kl 11-16, Ås
kyrka
”Uppväxten hos en fostermor” kl 15, FH Ytterån
Musik från Barocken kl 16,
Rödöns kyrka

14

The House is Rocking, Kaxås
Bygdegård
Clinic med Angelo Telatin,
Wången 7-8 okt
Filmkafé ”Kvinnors arbete förr”
kl 18, Käloms Bygdegård

7

30

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

Marknad kl 12-15, Kaxås
Bygdegård

29

22

Gudstjänst + skördeauktion
kl 15, Aspås sockenstuga
100% Ladies kl 18, konsertkväll i Krokomshallen

15

Gudstjänst med kvinnotema + skördeauktion kl 11,
Alsens kyrka
Familjedag kl 13-15, Holgers
Aspås
Konsert kl 18, Alsens kyrka

8

1

OKTOBER GOLKE2017

4

27

20

13

6

30

Måndag | Måanta

Måndag | Måanta

Måndag | Måanta

Måndag | Måanta

Måndag | Måanta

Måndag | Måanta

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

5

28

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Bluesafton kl 19, Gamla
Lanthandeln, Krokom

21

14

Stjärnhimlens hemligheter,
Gamla Lanthandeln, Krokom

7

31

6

29

22

15

8

1

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

7

Torsdag | Duarsta

”Folkskolan 175 år” Sockenstugan Ede kl 13 (Direktsänd föreläsning från Jamtli)

30

”Nödårstider” Sockenstugan
Ede kl 13 (Direktsänd föreläsning från Jamtli)

23 Torsdag | Duarsta

”Hon har talang – tyvärr”
Sockenstugan Ede kl 13
(Direktsänd föreläsning från
Jamtli)

16

”Wilhelm Peterson-Berger”
Sockenstugan Ede kl 13
(Direktsänd föreläsning från
Jamtli)

9

2
Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

8

1

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Motionsdans kl 19, SvenRogers, Trångsvikens
Bygdegård

24

17

”En afton i moll” kl 19, Käloms
Bygdegård
Thomas Di Leva o Lisa Miskovsky kl 19, Offerdals kyrka
Motionsdans kl 19-22.30,
Kaxås Bygdegård

10

Filmfestival 3-5 nov, Varglyan i Valsjöbyn
Motionsdans kl 19,
Barabazz, Trångsvikens
Bygdegård

3
Lördag | Laavvadahke
Alla helgons dag

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

9

2

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

”Vi som bor här” teater kl 19,
Krokomshallen

25

18

11

Laxsjö CMN – Country
Music Night kl 19, Laxsjö
Bygdegård

4

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege

3

26

19

Söndag | Aejlege

Söndag | Aejlege
1 i advent

Söndag | Aejlege

Julmarknad kl 12-16, MusOlles Museum i Ytterån

12

5

NOVEMBER RAHKA2017

Måndag | Måanta
Juldagen

Måndag | Måanta

Måndag | Måanta

Måndag | Måanta

Måndag | Måanta

Dans Mickeys, Kaxås
Bygdegård

25

18

11

4

27

Tisdag | Dæjsta
Annan dag jul

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Tisdag | Dæjsta

Dans till Jannez kl 21-01,
Laxsjö Bygdegård

26
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5
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27

20
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29

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Onsdag | Gaskevåhkoe

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

28

21

14

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

Torsdag | Duarsta

”Lucköppning 2017 – Julens
helgon” Sockenstugan Ede
kl 13 (Direktsänd föreläsning
från Jamtli)

7

30
Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

29

22

Fredag | Bearjadahke

Fredag | Bearjadahke

Motionsdans kl 19, Ola & jag,
Trångsvikens Bygdegård
Julkonsert med Qvintett Noel,
Käloms Bygdegård

15

8

Motionsdans kl 19-22.30,
Kaxås Bygdegård

1
Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

30

23

Lördag | Laavvadahke

Lördag | Laavvadahke

Julmarknad kl 11-15, Backgården Alsen
Julbord Wångens wärdshus

16

Julbord med underhållning
kl 18, Kaxås Bygdegård
Wångens julshow Wången
Julbord Wångens värdshus

9

Julmarknad 2-3 december kl
12-16 i Gamla Lanthandeln,
Krokom

2

Söndag | Aejlege
3 i advent

Söndag | Aejlege
4 i advent

31

24

Söndag | Aejlege
Nyårsafton

Söndag | Aejlege
Julafton

Julbord Wångens wärdshus
Julkonsert Näskotts kyrka
kl 16 o kl 19 med Näskottskören och Henric Hallberg

17

Wångens julshow Wången
Julbord Wångens wärdshus

10

Söndag | Aejlege
2 i advent

Adventscafé Offerdals hembygdsgård kl 11-15
Julbord Wångens wärdshus
Adventsgudstjänst Näskotts
k:a kl 11 med Näskottskören

3
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Hällristningsälgen
Faktum är att den största hällristningsälgen i Gärde, Offerdal, är Sveriges största, 350 cm lång, och äldsta hällristning, cirka 7 000 år.
Åldern är naturligtvis diskutabel, dock
finns det många beräkningar som olika
experter står för. Fyra forskares beräkningar om Glösaristningarna landar på
ett genomsnitt av cirka 6 000 år. Dessa
ristningar har symboliska figurer, som
gör det svårt att säga precis vilket djur
som finns på hällen.
När det gäller Gärdeälgen är det ingen tvekan
om vilken djurart det
är fråga om; den är en
naturlig älg. De äldsta
hällristningsdjuren i hela
Skandinavien är naturligt
avbildade. Gärdeälgarna
är äldre än de ristningar
som är symboliska. Därför är det inte
orimligt att de kan vara cirka 7 000 år
gamla.
Bilden på den största Gärdeälgen
har en mängd prickade linjer, som visar
skador på berget och ristningen. Dessa
skador dokumenterades av hällristningsexperten Sven-Gunnar Broström,
Tumba, som anlitas av Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Jämtlands
län.
Experten lägger ett plastflak över
bilden och ritar med tuschpenna hela
figuren och de skador som finns på

själva berghällen. Denna är skiffer,
som går sönder då vatten fryser och
spränger bort små flisor år efter år.
Denna dokumentation gjordes år
2014. Om fem, tio, tjugo år blir det ny
dokumentation och då är årets dokumentation viktig för att kunna se hur
skadorna utvecklas. Det är ju praktiskt
taget omöjligt att stoppa
skadorna.
Mycket ovanligt med
den stora Gärdeälgen
är att konturlinjerna är
skurna så att linjerna
bildar ett stort V. Det
visar att skiffern är lös
och går att skära i. De
allra flesta hällristningarna i Sverige är
huggna med hårda stenar och man kan
på många platser se huggmärken i linjerna. Sådana märken kan man se på de
yngre ristningar som finns på Gärdes
andra ristningslokal. Där är bergarten
inte skiffer, den är hårdare.

”Därför är det
inte orimligt att
de kan vara cirka
7 000 år gamla”

Visste du att:
•

I västra Jämtland finns sju
hällristningslokaler: Ånnsjön två, Duved två, Gärde
två, Glösa en.

•

De fyra lokalerna Ånnsjön
och Duved är svårtillgängliga, därför målas eller
skyltas de inte.

•

I länet finns cirka trettio
hällmålningar. De är målade med färgen rödockra,
bindemedlet är oklart,
kanske fett, urin...

TEMA: NÄRINGSLIV

Tillsammans
för de gröna
näringarna
En gemensam stark röst inom
de gröna näringarna på en och
samma plats – det är syftet med
Grönt Center i Ås.
Projekt Grönt Center i Ås startades upp med
målsättningen att få fler företag inom de gröna
näringarna att växa och att fler unga ska se en
framtid utanför storstäderna. Projeketet finansieras via Leader. I begreppet gröna näringarna räknas verksamheter inom jord, trädgård,
skog och landsbygdsmiljöer. Initiativtagare till
projeketet är nätverket LRF (Lantbrukarnas
Riksförbund) Jämtland, Torsta AB, Eldrimner och Fröjas-Oasen i Ås samt Krokoms
kommun som är projektägare. Julia Pearson
hoppas att fler organisationer och företag ska
ansluta sig till nätverket.
– Att samla olika spetskompetenser inom
de gröna näringarna på en och samma plats
och få dem att samarbeta utifrån ett gemensamt intresse kommer att ge stora synergieffekter. Det krävs samverkan, utveckling och
nytänk för att vi ska nå framåt i dessa frågor.
Min förhoppning är att vi ska få hit ännu fler
företag eller organisationer, till exempel något
inom skogsindustrin, som vi i länet är väldigt
duktiga på.

Läget en viktig faktor
Julia Pearson lyfter även fram den rent fysiska
fördelen med Grönt Center i Ås.
– Att det ligger i Ås, som är så pass nära
Östersund men ändå är så tydlig landsbygd,
gör det till en naturlig mötesplats för de gröna
näringarna. Ska man bestämma och prata om
jordbruk tror jag att det är bra att man har en
ko på bete bredvid sig. Det underlättar även
för kunden och affärspartners att ha allt samlat
på en och samma plats i stället för att behöva
åka runt i hela länet.
Hur skulle ett sådant här samarbete mellan
företagen kunna se ut i praktiken?
– Det skulle kunna handla om en ny innovation, exempelvis en modul till skogsskörd. I
Torstas skolskog skulle modulen kunna testas
och med konsulter på Torsta kan man utveckla
produkten. Krokoms kommun kan tillhandahålla lokaler och LRF Jämtland kan i sitt
nätverk sprida information till flera som har
skogsföretag. Vår uppgift är att lotsa personen
rätt i vårt kluster och att se till att den får rätt
förutsättningar.

FÖLJ OSS DU OCKSÅ
Du har väl inte missat att näringslivskontoret finns på Facebook?
Genom att följa oss på Facebook får du
de senaste nyheterna. Du kan också
ställa frågor om sådant du undrar över.

– Om man kollar på tillväxtfaktorer är samverkan
den största, säger Julia Pearson, projektsamordnare för Grönt Center i Ås.

Ett annat konkret exempel är projektet Mathantverk möter Offentlig gastronomi, som var
ett samarbete mellan Torsta och Eldrimner.
Vad är visionen med projektet Grönt
Center?
– Kortsiktigt handlar om det att få igång ett
samarbete och dra nytta av varandras kompetenser. På sikt är det att få igång ett nätverk
som sträcker sig över Norrland. Grönt Center
skulle kunna bli en plats där man till exempel
håller konferenser som berör de gröna näringarna och det vore jättehäftigt med en grön
gymnasiemässa. Vi har jättehöga målsättningar med det här, säger Julia Pearson.
Felix Persson

Bidra till utveckling!
Vill du och din verksamhet vara en del av
och bidra till den samlade kunskapen för
utveckling av det gröna näringslivet?
Vi har lediga lokaler i storlek från 23 till
127 kvadratmeter.
För mer information
Ole Rönning Kristiansson,
affärsutvecklare Grönt Center i Ås.
Telefon: 0640 161 97
E-post: ole.kristiansson@krokom.se

Vi ger bränsle till nya
idéer i ditt företag
Inkubatorn hjälper dig att förverkliga affärsidén. Hör av dig till oss för att testa ditt
koncept och utveckla idén!
Kontakta oss via Örjan Wiklund,
näringslivskontoret i Krokom.
E-post: orjan.wiklund@krokom.se
Telefon: 0640 163 91
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rokoms kulturvecka 2017

Mödom, Mod och Morska kvinns.

100%

KROKOMSHALLEN SÖND 15 OKT. KL 18

Programmet under kulturveckan 2017 bjuder
på allt ifrån vernissage och fotoutställning
till boksläpp och konst-musikafton på Gamla
Lanthandeln. Du hittar hela programmet på vår
hemsida. Här följer kort information om några
av programpunkterna under veckan:

Ladies

SOFIA KARLSSON

•

7 oktober Kvinnokraft i Bredbyn
Fotoutställning. Kvinnor i verksamhet – dåtid
och nutid. Visning och försäljning av hantverk.
Försäljning av mjukbröd, råmjölk, ägg och
röding från Landösjön. Servering. Boksläpp av
Elin Olofssons nya roman ”Krokas”

•

12 oktober ”Mödom, Mod och
Morska kvinns”
Trio Quinta och Lena Moen i Käloms bygdegård. En musikalisk föreställning om, av och
med musikaliska kvinnor.

DU MISSAR VÄL
INTE SPOTLIGHT?

Gillar du att spexa, sjunga eller göra
något annat som passar på en scen?
Då ska du vara med i talangtävlingen
Spotlight! En deltävling är i Krokom den
11 oktober, finalen avgörs i Krokomshallen den 18 november. Anmäl dig senast
9 oktober på hemsidan, www.krokom.se
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Fröken Elvis 2017

LENA LJUNG MARIT ERIKSSON
TANJA NORDFJELL ANNA ULIN
LAXSJÖ SCHLAGERKÖR
SISANDA LILY GRACE
MIA SANDSTRÖM
OLIVIA FALK

•

10 oktober ”Fröken Elvis”
Elvis på svenska i Kaxås bygdegård! En kritikerrosad föreställning där du hör Elvislåtar i nya
arrangemang och med nya svenska översättningar. En föreställning med humor, värme, lite
allvar och med mycket musik och kärlek.

Kulturveckan inleds som vanligt med Krokoms
Guldkväll, i år i Krokomshallen. Förstklassig underhållning och spännande prisutdelningar.

Konferencier:
ERICA SKOGEN
Husband:
TOVE THOFELT BAND

ER:
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A R R A N G E R A S AV:

Kvinnliga vardagshjältar porträtteras.

nestorville.se

Tema: Kvinnoliv
och kvinnokraft i
Krokoms kommun

Elin Olofsson släpper
sin nya roman.

6 –15 oktober
www.krokom.se/kulturveckan

GENOMSKINLIGA
SÄCKAR PÅ ÅVC

BIDRA MED DINA
GODA IDÉER

Från och med hösten 2017 övergår vi
successivt till att endast ta emot genomskinliga säckar på återvinningscentralerna. Det gör vi för att minska andelen
felsorterat avfall och skapa en bättre
arbetsmiljö för vår personal. Läs mer på
vår hemsida, www.krokom.se

Under perioden oktober till maj har vissa
månadshämtning.
Iområden
höst anordnar
vi dialogmötenDet
runtgäller
om i
Ålviken – Ålåsen
Tuvattnet, Nordvalla
kommunen.
Under– september
var temat
– Mörtsjön
som
har hämtning
förskola
ochsamt
skoladeoch
i november
är det
på fredag
jämna veckor.
dags
för föreningsoch fritidsliv.
Läs mer om dialogmötena på hemsidan.
Läs finns
mer på
Där
detwww.krokom.se/avfall
även möjlighet att bidra
med tankar och idéer digitalt.

PORTRÄTTET

Efter ett engagerat och innehållsrikt yrkesliv bland företagare i Krokoms kommun njuter Orvar
Ekman numera av lugnet på hemgården i Vaplan.

Foto: Thory Andersson

Alla måste dra åt samma håll
Som före detta vd för Krokom Industri AB (KIAB) och engagerad
styrelseledamot i flera företag har Orvar Ekman en tydlig bild av
hur man får det att fungera. Man måste jobba tillsammans.

Näringslivet i Krokoms kommun idag frodas
och växer. Riktigt så gynnsamt var det inte på
åttiotalet. Orvar Ekman, vd i KIAB, det kommunägda bolaget, under 17 år (1980–97) har
en liten annan bild.
– Det var nästan att likna med en katastrof,
berättar Orvar. Många företag som Hissmofors, Waplans Mekaniska Verkstad och
Ullspinneriet med flera, höll på att försvinna.
Det var en besvärlig tid för företagen och själv
blev jag nästan lite utav en konkursexpert på
kuppen, funderar Orvar.
En period som givetvis var tung men samtidigt lärorik för alla inblandade.
– Ja, det handlade om att möta och hantera
människor i olika situationer och sinnesstämningar samtidigt som den politiska styrningen
i kommunen varierade och satte spår i verksamheterna, berättar Orvar.

Gemensamt mål
Att ordningen till slut återupprättades kan till
en del tillskrivas ett grundligt och målinriktat
arbete med insatser där såväl kommunen som
företagare och andra aktörer deltog. Det hela

inleddes med en gemensam monter på Expo
Norr i början av åttiotalet. En monter som
vann pris för bästa monter. Två år i rad. Därefter blev det ett kommunvärdskap för O-ringen.
– Den resan övertygade mig om att vi måste
dra åt samma håll för att lyckas. Det spelar
ingen roll hur bra och hårt vi jobbar om vi
inte gör det tillsammans. Det gäller både det
interna arbetet i kommunens verksamheter
som i samarbetet med näringslivet. Det var
bitvis en jobbig tid så när det vände kändes
det skönt, ler Orvar.

Fokus på nästa generation
Orvar är sedan många år också en engagerad
medlem i Rödöns Rotaryklubb. En del av
verksamheten ägnas åt att stötta ungdomar på
olika sätt. Bland annat delar klubben årligen
ut stipendier till elever i klass nio i kommunens skolor.
– Det handlar inte om något slags ”bäst i
klassen”-stipendium utan en uppmuntran till
elever med social kompetens och förmåga
att umgås med andra på ett fint sätt, berättar
Orvar. Ambitionen är att vi därefter ska följa

dessa elever vidare på resan ut i vuxenlivet.
Att finnas till hands och ta sig tid när personer vill prata. Att skapa och hålla förtroenden,
samt att ha förståelse för andra har varit några
av Orvars rättesnören genom åren.
– Ja, jag har några principer som jag följt,
menar Orvar. Och det viktigaste av allt har
nog varit att att följa upp det jag har varit med
och fattat beslut om, avslutar Orvar.
			Thory Andersson

FAKTA: ORVAR EKMAN
Ålder: 85 år
Familj: Hustrun Maie, två barn, två barnbarn och två barnbarnsbarn
Bor: I Vaplan
Sysselsättning: Sköter hemmet och
hustrun och arbetar i trädgården
Motto: Arbeta och verka
utan att synas
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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

NYHETER

DET ÄR VI SOM ÄR KC!
Hos Krokoms kommuns kundcenter
får du snabba svar. Vi är till för din
skull och ska vara lätta att nå. Vi möter dig med respekt och intresse och
ge dig rätt information och stöd.
Elisabeth Ejenstam,
kommunvägledare. Har jobbat i
Krokoms kommun
i 17 år.

Jonas Törngren och Ola Skyllbäck, vår nuvarande och fd kommundirektör, får hjälp med sina
ärenden av kommunhandläggarna Bertil Persson, Elisabeth Ejenstam och Sussanne Backman.

Kundcenter ger svar direkt
Det ska vara enkelt att ha med Krokoms kommun att göra.
Målet är att lösa så många ärenden som möjligt direkt när
kunden ringer och statistiken visar att vi är på rätt väg.
Ambitionen för kundcenter är att det ska vara
snabbt och smidigt för invånare och företagare
att få hjälp med sina ärenden. I stället för att
söka en handläggare som kanske är upptagen
i möte eller ute på inspektion eller annat uppdrag ska personalen i kundcenter ha verktygen
för att kunna lösa enklare ärenden.
– Det har så klart varit en omställning både
för personalen och för våra kunder. I dag möts
kunden inte av en växeltelefonist utan av en
problemlösare. Den allra största fördelen tror
jag är att kundcenter alltid är tillgängligt för
kunden och kan lösa många ärenden direkt,
säger Åke Wilhelmsson, utvecklingschef och
ansvarig för kundcenter.

KC löser problemet
Undersökningar visar att en stor andel av alla
ärenden som kommunens tjänstemän hanterar
är av den karaktären att de kan lösas i ett
kundcenter. Personalen har tillgång till flertalet av de verksamhetssystem som används hos
de olika förvaltningarna och avdelningarna i
kommunen.
Ärenden som kräver specialistkompetens
och därmed inte kan lösas direkt i KC slussas
vidare till rätt handläggargrupp ute i organisationen via ett ärendehanteringssystem som
hela kommunen är ansluten till. Kunden får

omedelbart svar att ärendet har tagits om hand
och en återkoppling från en handläggare ska
ges senast inom två arbetsdagar.
– Vi har i dag de verktyg vi behöver för att
snabba upp ärendegången och för att säkerställa att ingenting hamnar mellan stolarna.
Att vi har inrättat ett kundcenter är positivt
både för medborgarna som får snabba svar
och för specialisthandläggarna ute i organisationen som får fokusera på rätt saker, säger
Åke Wilhelmsson.
De första stegen mot ett kundcenter i
Krokom togs hösten 2014 och därefter
har införandet skett stegvis. I dag hanterar
kundcenter ärenden för de allra flesta av kommunens verksamheter och utvecklingen är
positiv. Kraven på god service till invånarna
är högt ställda och statistiken visar att andelen
ärenden som kan lösas direkt av personalen i
kundcenter ökar.
– Vi mäter varje vecka hur nöjda våra kunder är när det gäller tillgänglighet, bemötande
och service. Mätningarna visar att nio av tio
är nöjda eller mycket nöjda och vi jobbar hela
tiden för att bli ännu bättre. Vårt mål är förstås
att nå högsta betyg för alla tre områden, säger
Åke Wilhelmsson.

Åsa Sjödin

Sussanne Backman, kommunvägledare. Har
jobbat i Krokoms
kommun i 32 år.

Bertil Persson,
kommunvägledare. Har jobbat i
Krokoms kommun
sedan 2015.

Kerstin Byström,
kommunvägledare. Har jobbat i
Krokoms kommun
i 41 år.

Joanna Lindberg,
kommunvägledare. Har jobbat i
Krokoms kommun
i 15 år.

Kontakta oss:
kundcenter@krokom.se

