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”De å voxe 
opp midt i naturen har
vært med på å forme 
meg til den jeg er i dag.



Nå har jeg bodd i Østersund i snart 4 år, men hvis jeg skal til Lierne sier jeg fremdeles at jeg 
skal ”hjem”. Hjem til den lille gården, til Kvesjøen, til mor og far, til tryggheten, til ro, hjem til 
røttene. Og med de 23 milene jeg har hjem, er det heldigvis ikke mer enn at jeg får med meg alle 
de 4 årstidene med hver sin sjarm.

For to helger siden var vi på konfirmasjon og da sang vi ”Li-sången”. Jeg må si at jo eldre jeg 
blir jo mer kjenner jeg meg igjen i teksten der. Det er virkelig noe spesielt med å komme hjem. 
Jeg syntes jo det var veldig bra å få vokse opp i Lierne, men nå som jeg har bodd borte noen år 
og har et eget barn ser jeg mange flere verdier enn det jeg kanskje la merke til da jeg bodde der. 
Det første som slår meg er naturen. Den er vakker og den er rogivende. Nå må jeg jo si at vi bor 
nært fin og fri natur her i Østersund også, men hvis du bor i Lierne eller andre steder i Vaajma-
området får du følelsen av at alt du ser er litt ditt. Det er plass til at alle kan ha sine egne perler 
og du kan bade naken uten å være offisiell nudist. Dette har gjort at naturen er en stor del av mitt 
liv, og at jeg har lært meg å nyte av den og alt den har å tilby. Den muligheten til å reise hjem og 
sette seg i skogen og bare høre på stillheten er veldig verdifullt for meg. Nå synes jeg også at det 
er herlig å få ta med min egen lille familie opp og dele dette med dem. 

Det å vokse opp midt i naturen har vært med på å forme meg til den jeg er i dag. Vi var tre 
søsken som alle likte å være ute og i aktivitet. I tillegg fikk vi være med på mye ”gammeldags” 
arbeid på gården som har gitt et fysisk grunnlag jeg nå kan nyte av i min idrettssatsning. Selv 
om vi bodde en bit fra oppkjørte skiløyper var dette en interesse som kom tidlig, først i form av 
lek. Men overgangen mellom trening og lek er liten, og jeg tror dette lekende grunnlaget som ble 
skapt i løssnøen i bakken nedenfor huset gjør at det å gå på ski er det beste jeg vet!

Nå når jeg har ”blitt stor” kan jeg også tenke på at det å vokse opp i 
Lierne har gitt meg en liten skatt. Jeg har fått være ute på vegen i 
mørket uten gatelys. Den eneste faren som truer er om jeg ramler i 
grøfta. Det å vokse opp litt utenfor alt har også gjort at jeg ikke er 
avhengig av at noe skal skje rundt omkrig for at jeg skal ha noe å 
gjøre. Jeg har lært meg å stå på egne bein og jeg har vokst opp med 
en trygghet som gjør at jeg tør å stole på meg selv. Så har jeg tatt med 
meg en verdi fra gården jeg vokste opp på, en verdi som jeg anser blir 
mer og mer viktig i dagens samfunn: ta vare på hverdagsøyeblikkene 
og kos deg med de små tingene i livet. 

Tidningen Vaajma ges ut av Regionprojekt Vaajma. 
total upplaga: 3 015 ex. tryckeri: Lenanders 
Grafiska AB, Kalmar ansvarig utgivare: Anders 
Andersson grafisk formgivare: Erika Selander 
redaktör: Pernilla Hermansson redaktion: Åsa 
Sjödin, Erika Selander, Lars Arne Krukhaug, Pernilla 
Hermansson, Ole Harald Kveli, Håkon Arntsen, Per 
Lindahl

Tipsa redaktionen!
Tfn: 0670-169 33 
Mail: redaktion@vaajma.com

Mer info:
www.vaajma.com, www.stromsund.se 
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www.lierne.kommune.no
www.royrvik.kommune.no
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Det å voxe opp midt i naturen har vært med 
på å forma meg til den jeg er i dag.

nå når jeg har ”blitt stor” kan jeg også 
tenke på at det å vokse opp i Lierne har gitt 
meg en liten skatt.
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Jobbmöjligheter
Vi tar tempen på Vaajma

VÅrD/omsorg
Många undersökningar 
visar att vård en kom-
mer att ha behov av att 
nyanställa de komman-
de åren och det gäller 
även i Vaajma. Befolk-
ningen blir äldre och vi 
har många anställda 
som kommer att gå i 
pension. Bara inom 
Strömsunds kom-
mun är det mer än 50 
stycken som går  
i pension inom tre år. 

Kompetenser meD  
erfarenHet
Det är inte alla företag som är 
intresserade av att anställa nyutbil-
dade. Det finns behov av anställda 
med erfarenhet. T.ex. elmontör och 
sprängningsarbetare.
Många företag vill gärna att 
man presenterar sig och sina 
kunskaper och utifrån det be-
slutar sig för att anställa. Det är 
därför inte fel att ta kontakt med ett 
företag som man gärna vill arbeta 
på även om de för tillfället inte söker 
ny personal.

loKalproDUceraD mat
Vaajma är ett spännande område när det gäller lokalproducerad 
mat och det är småskalighet och hantverk som präglar produk-
terna. I Skärvången satsar man på att bli fler mathantverkare som 
ska stärka varandra. Även i Lierne, Røyrvik och Frostviken finns de 
som säljer allt från kött som är slaktat i det lokala slakteriet till luft-
torkat, rökt, ost, öl, bröd från vedeldad ugn... 
Det finns många fina företag att samarbeta med om du  
väljer att starta en verksamhet här!

tUrIsm
I Vaajma finns många små och personliga turismanläggningar. Det 
finns utrymme för fler. Om du vill satsa på naturturism med 
vandringar, fiske och vinteraktiviteter är Vaajma platsen där 
du ska etablera ett företag. Då och då dyker det upp anlägg-
ningar som söker arrendator. 
Vi har många genomresande besökare, speciellt sommartid. Vi vill 
att gästerna ska stanna minst en natt i Vaajma – det är det värt! 

Vilka möjligheter till jobb finns det i Vaajma? 
Här kommer en liten guide till vad som är hett  
och vad som är svalt just nu.
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tysk militær aktivitet  i Norge, og fra 
svensk side var det behov for våpen, 
dynamitt og radiosendere over gren-
sen til norske motstandsmenn.

Hummel ble aldri tatt, men tys-
kerne ble mer og mer mistenksom. 
Ikke minst hans hyppige reiser til  
Östersund og Stockholm. 

I løpet av krigen var Hummel 
i Stockholm cirka 40 ganger. Etter 
hvert ble han overvåket av svensk 
politi på noen  av turene. Det fortel-
les at han møtte mange mennesker 
på ulike steder i Stockholm, og ved 
et møte på en restaurant hadde han 
med seg en veske inn, og forlot loka-
let med en annen veske.

Hummel ble også mer forsiktig 
hjemme i Gäddede. All kontakt som 
ikke var av medisinsk karakter ble nå 
overlatt til andre personer i Frostvi-
ken. Brev som kunne inneholde 
opplysninger om nordmenn eller 
var av militær karakter, ble ikke len-
ger  sendt fra Frostviken kommune, 
men sendt fra postkontor lenger inn 
i landet. Brev fra Gäddede ble nem-
lig åpnet i Östersund, og sjekket av 
statspoliti, før det ble sendt videre.

Hummel  måtte begrense turene 
på norsk side. Han fikk tips om at 
tyskerne så på han som spion for 
Norge. I mai 1944 ble han arrestert 
om kvelden kl.19.00. Men  en tele-
fon til Stockholm førte til at han ble 
satt fri kl. 23. Han hadde som kjent 
gode kontakter i hovedstaden.

aVDøD lensmann i Lierne, Odd 
Aagård, fortalte undertegnede at 
Hummel og dokterne på norsk side 
hadde et hemmelig meldesystem 
gjennom måten de skrev ut diagnose 
og medisin, men han viste ikke hvor-
dan det fungerte. Å benytte telefon 
var forbundet med stor risiko. Den 
gang var det telefonsentraler som 

koblet samtalene, og da kunne sam-
talene avlyttes.

HUmmel bidro vesentlig til å 
redde livet til mange namdalinger, 
men også andre lands krigsfanger 
som flyktet over grensen fra Norge. 
Han hjalp også tyske soldater som 
deserterte.

Da KrIgen var over i mai 1945, 
ble David Hummels virksomhet 
bedre kjent. Det førte til at han fikk 
en meget høy stjerne på norsk side, 
både i  Lierne, Røyrvik og Namsos.

I Namsos fikk han en gate opp-
kalt etter seg, Dokter Hummels veg. 
Tyskerne hadde bombet Namsos til 
en eneste ruinhaug, og det var derfor 
kjærkomment da den svenske stat ga 
Namsos en gave på 8 hus. Der disse 
husene ble bygd fikk betegnelse 
Svenskbyen, et navn det bærer den 
dag i dag.

Han besøKte Namsos flere 
ganger etter krigen, og han ble satt 
svært stor pris på. Selv ble han vel-
dig glad i Namsos, og i 1966 ga han 
Namsos kommune en skulptur kalt 
”Lekande flickor”. Skulpturen står 
på torget i Namsos.

Det var ikke bare lokalt David 
Hunmmel ble satt pris på. For sin 
innsats under krigen fikk han tildelt 
kommandørkorset av St. Olavs Or-
den av den norske stat.

DaVID Hummel synes å ha søkt 
utfordringer og spenninger gjennom 
hele livet. Han nøyde seg derfor ikke 
bare med turene til Tibet og Asia. I 
tre år var han med norske båter til 
de sørlige breddegrader for å fange 
hval.

Han døde i 1984, 92 år gammel.

Håkon arntsen

InflyttarspecIal

svensk lege   –     norsk krigshelt

Vaajma

David Hummel (1882–
1984) var lege i gäd-
dede under krigen 
1940–1945. Da gjorde 
han enorm innsats, for 
å redde nordmenn på 
flukt.

David  Hummel kom til Gäddede 
som lege i 1932. Etter kort tid fikk 
han stor tillit blant innbyggerne i 
Frostviken. Den gang benyttet svært 
mange av innbyggerne i Lierne også  
legen i Gäddede. Han var en karis-
matisk person, og ikke minst hans 
bakgrunn som ekspedisjonslege un-
der Sven Hedins mange oppdagel-

sesreiser til Mongolia, Kina, Tibet 
og Turkestan, gjorde han til  noe ek-
sotisk og spennende. Hummel var da 
også litt av en eventyrer med stor  ut-
ferdstrang. Ikke nok med 10 års eks-
pedisjoner med Hedin. Han deltok 
også på arkeologisk ekspedisjon til 
India, ledet av Hanna Rydh. Der var 
ikke Hummel bare lege, men fung-
erte også  som botaniker,  arkeolog 
og sosialantropolog.

Den gang var det ikke helårsveg 
til Lierne på norsk side, og derfor var 
kontakten over grensen enda mer 
omfattende enn i dag. Mange libygg, 
både fra Sørli og Nordli ble født på  
sykestua i Gäddede, med Hummel 

som fødselslege. Han var derfor 
både en kjent og kjær person da kri-
gen kom til Norge 9. april 1940.

Som lege hadde David Hummel 
vært på flere besøk ved Namsos 
sykehus. Han kjente overlege Nils  
Helsingen godt, og det samme gjorde 
han med legen i Nordli, Carl Brønn.  
Dette vennskapet skulle komme til å 
få stor betydning under krigen.

som følge av krigen ble gren-
sen til Sverige stengt, og alle veger 
strengt bevoktet av tysk militære 
styrker. På  svensk side var det også 
streng politikontroll. Men David 
Hummel skaffet seg raskt grense-
pass hos de tyske myndigheter. 

Han begrunnet det med at han 
hadde mange pasienter på norsk side 
som han hadde behov for å besøke. 
Han fikk innvilget søknaden med en 
gang. 

Ikke bare det. Tyske grensevakter 
gjorde til å med honnør når Hummel 
kom i bilen. Han hadde som sagt vært 
lege på Sven Hedins reiser. Sven He-
din var nazist, med nær forbindelse 
til  tyske myndigheter. Nettopp det 
profitterte Hummel på, selv om han 
på ingen måte sympatiserte med He-
dins politiske holdninger.

Kort tID etter krigsutbruddet 
kom flere nordmenn i fare, og for 
mange var flukt til Sverige den ene-

ste utveg. Men for å komme over 
grensen trengte de hjelp. David 
Hummel ble også i denne sammen-
heng en nøkkelperson, ikke minst for 
namdalingene. 

Han  opprettet  agentnett i Frostvi-
ken, hvor kvinner og menn  han stolte 
på inngikk i et kurernett med kontak-
ter mot Lierne og Røyrvik. På norsk 
side ble det også etablert kurernett, 
hvor Namsos sykehus ved overlege 
Helsingen, spilte en viktig rolle. 

nÅr Det var behov for hjelp for å 
få brev eller flyktninger  over gren-
sen til Sverige, ble ofte Helsingen 
først kontaktet. Under påskudd av 
behov for medisinsk hjelp fikk de 

møte Helsingen. Helsingen kontak-
tet sitt kurernett, som igjen kontak-
tet dokter Hummel eller en annen 
person i Hummels agentnett. Denne  
virksomheten  var forbundet med 
stor fare. 

På norsk side kunne det bli lang-
varig fengsel eller dødsstraff. Men 
også i Sverige var det en farlig virk-
somhet. Svensker som ble tatt for å 
ha bidratt til å hjelpe andre land med 
etterretningsvirksomhet, kunne bli 
dømt til fengsel i to år.

DaVID HUmmel hadde grense-
pass og kunne dermed møte nord-
menn, eller norsk representanter fra  
det norske agentnettet i Lierne. Men 
tyskerne fattet etter hvert mistanke 
om at legen ikke bare var ute i medis-
insk ærend. 

Fra 1942 ble han derfor skygget på 
noen av turene. Bilen ble undersøkt 
flere ganger, for å se om  Hummel 
fraktet ulovlig materiale over gren-
sen. 

Fra norsk side var det  behov for å 
få sendt meldinger til Stockholm om 

Her er dokter Hummel på en av sine mange turer til Östersund. For sin krigsinnsats har han fått  sitt navn på en egen gate i Namsos.               Foto: Håkon Arntsen

I 1966 ga Hummel Namsos 
kommune en freds- og venn-
skapsgave, ”Lekande flickor”. 
Skulpturen står på torget i 
Namsos.         Foto: Håkon Arntsen
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Sjoutnäset

Jormvattnet

Ankarede
Stora Blåsjön

Viken

Björkvattnet

Valsjöbyn

Skärvången
Åkersjön

Rörvattnet

Bakvattnet

Jormlien

FågelbergetHåkafot

Namsvass-
gardan

Tunnsjö-Røyrvik

Gäddede

Røyrvik

Tunnsjø

Kveli

Nordli

Sörli

Fiskåvattnet

Storjorm

Kvarnbergs-
vattnet

Lilljorm

St. Blåsjön

AnkarvattnetRaukasjö
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Bastunäsfjället

Fiskåfjället

Sielkentjakke

Hällingsåfallet
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Nursfjellet

Jomafjellet

Havdaslfjellet

Gussdpiggen Hestkjøltoppen

Portfjellet

Lenglingen Penningkeisen
Jule

Munsfjället

Sandknularne

Skalfjället

Gunnarvattnet

• området Vaajma består av fyra kommuner: lierne,
   strömsund, Krokom och røyrvik.
• området är 11 000 kvadratkilometer stort.
• I området Vaajma bor ca 3300 personer.
• I området Vaajma finns cirka 250 företag. 
• I området verkar Interregprojektet regionprojekt 
   Vaajma sedan 2009 för att utveckla och stärka 
   regionen. projektet avslutas 2014.

Detta är Vaajma

serVIce
Sjukvård
Frostviken: Närvård Frostviken (Gäddede)
Lierne: Lierne Helsetun
Røyrvik: Røyrvik omsorgssenter
Hotagen: Föllinge Hälsocentral

Tandvård 
Frostviken: Folktandvården Gäddede
Lierne: Distriktstannklinikken i Lierne
Røyrvik: Distriktstannklinikken i Namsskogan
Hotagen: Folktandvården Föllinge

Äldreomsorg
Frostviken: Levinsgården (Gäddede)
Lierne: Lierne Helsetun
Røyrvik: Røyrvik omsorgssenter
Hotagen: Solbacka (Föllinge)

Förskolor
Frostviken: Dunderklumpen (Gäddede), 
Jätten Jorm (Jormvattnet).
Lierne: Sandvika barnehage, Sørli barnehage.
Røyrvik: Maurtua barnehage
Hotagen: Vikebo förskola (Rötviken), Laxens 
förskola (Laxsjö), Bjäkerdalens förskola (Föl-
linge)

Grundskolor
Frostviken: Frostviksskolan, Jormvattnets 
skola
Lierne: Sørli skole, Stortangen skole.
Røyrvik: Røyrvik barne- og ungdomsskole
Hotagen: Valsjöbyns skola, Laxsjö skola 
(Laxsjö), Cederbergsskolan (Föllinge)

Fotnot: I den här sammanställningen är även 
viss service utanför området uppräknad. 

stora arrangemang
Førjuls-Martna
Li-Martna
Pe-Torsa
Vinteridrettsleker for funksjons-
hemmede i Nord Trøndelag
Tunnsjødagan
Portfjelløpet

Flyktingloppet
Lilla Flyktingloppet
Flyktingrittet
Lille Flyktningerittet
Julmarknad i Ankarede
Rosa lördag, Gäddede
Jorm Runt

Bærflekkdagan
Røyrvikhælg

Skoterns julafton, Åkersjön
Vaajma Fjällfiskefestival
Vaajma Matfestival

natUrUppleVelser
Børgefjell nasjonalpark
Lierne Nasjonalpark
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark
Lierne Nasjonalparksenter
Geologiparken i tilknytning til Lierne 
Nasjonalparksenter

Korallgrottans naturreservat
Bjurälvens naturrreservat
Hällingsåfallet
Fiskevägen
Stekenjokk

Blomsterfjället Ansätten
Storholmsjö Urskog
Hasslingsåfallet
Regnsfallet Valsjöbyn
Ansättåns Canyon Rötviken

Ulendelta
Sisselfossen – Båsdalen
Westum turridning
Orkidevandringer

Visit Børgefjell
Fjellrevsenteret i tilknytning til Visit Børge-
fjell
Opplev Børgefjell Guiding i Børgefjell 
nasjonalpark

Värt ett besöK
Sørli og Nordli Museum
Nordli Kirke
Sørli Kirke
Tunnsjø kapell
Trollveien
Oppgården, Kvelia
Folkestien Sørli

Ankarede kapell
Skansen Klintaberg
Skärvångens bymejeri

Skånaliseter
Fjellrevsenteret i Røyrvik
Destination Dærga, Røyrvik

Fjällparken, Gäddede
Vikens kapell

bra aDresser
www.vaajma.com
www.stromsund.se
www.lierne.kommune.no
www.royrvik.kommune.no
www.krokom.se
www.frostviken.se
www.visitborgefjell.no
www.liernefritid.no
www.visitborgefjell.no

Observera att detta är ett axplock av akti-
viteter och besöksmål. För mer uppgifter 
kontakta turistbyråerna i området.
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En entusiastisk leder, Gøran Staf, 
forteller om en svært aktiv forening. 

– Vår motivasjon er å utsette be-
hovet for sykehjemsplass med 5 år. 
Dette håper vi å oppnå ved hjelp av 
tilrettelagt trim og sosiale møteplas-
ser, sier Gøran. 

Da VaaJma var på besøk var 16 
spreke LHL-medlemmer samlet til 
formiddagstrim i ”Finnlistuggu” 
bygget som ble bygd som systue 
omkring 1980. Programmet virket 
ganske tøft med 45 minutters sykling 
først, der svensk dansemusikk er en 
del av motivasjonen. Etter dette var 
det 45 min. med styrketrening som i 
tillegg til styrking av musklene også 
skal ha en positiv virkning mot ben-
skjørhet. 

ranDI martInsen står for 
ledelsen av aktivitetene og nyttig-
gjør seg den lærdommen hun fikk på 
lærerskola og kroppsøvingslinja der. 
De andre deltakerne mener hennes 
innsats er svært viktig. Programmet 
er omtrent likt fra gang til gang, så 
det stopper ikke opp selv om Randi 
uteblir. Da er det Gøran som leder 
gruppa. Etter at treningsprogrammet 
er gjennomført, kommer det som 
mange oppfatter som høydepunktet. 
Da blir det kaffe og kake som nabo-
en, Lierne Bakeri, sponser. Der blir 
aktuelle tema diskutert og humøret 
er alltid på topp. Harald Bakken er 
ubestridt kjøkkensjef og står for kaf-
fekokinga.

gøran Har selV fått føle pro-

blemene når kroppen svikter. Først 
fikk han hjerteinfarkt, og etter det 
fikk han kreft og gikk gjennom en 
tøff behandlingsperiode. 

– Jeg har hatt stor nytte og glede 
av foreningen for å komme tilbake i 
brukbar form, sier han. 

En av deltakerne har kols. 
– For meg er treninga like virk-

ningsfull som de medisinene jeg 
bruker, sier han. 

torleIf sKÅle, som var 
fraværende den dagen vi var der, 
ble nevnt som et eksempel på be-
tydningen av LHL’s arbeid. Han er i 
seg selv en positiv miljøfaktor. Ester 
Joma Bjøkås går i sitt 80-ende, år og 
hvis foreningen kan ta noe av æren 
for hennes sprekhet, har de grunn til 
å være fornøyd.

I tIllegg til de 2 ukentlige sam-
lingene i ”Finnli-stuggu” har de en 
trimtur ute hver uke. Ofte blir ”folke-
stien” på 5,5 km brukt. Om vinteren 
blir i tillegg svømmebassenget brukt 
en kveld hver uke. Det blir dessuten 

arrangert gå-turer ute i terrenget til 
forskjellige mål i Liernes fine natur. 

Gruppen har etter hvert blitt godt 
kjent i fjellbygda. De har gjennom-
ført kurs i yoga, noe de har med seg 
i programmet videre. Og tilbudet 
stopper ikke der. Bussturer, både 
med og uten overnatting, blir ofte 
annonsert. I fjor var 54 deltakere 
med på tur til Røros og i år er er det 
planlagt tur til Stekenjokk i juli og til 
Sundsvall i november.

lHl lIerne har i dag 208 med-
lemmer mens de var 19 da Bjørn 
Gunnar Devik gikk i spissen for å 
starte foreningen i 2003. Nå er de 
Nord-Trøndelags 3. største forening. 

Det er ikke bare i Sørli aktiviteten 
er stor. Også i Nordli og i Tunnsjøen 
er det stor aktivitet med ivrige med-
lemmer som organiserer aktivitete-
ne. En del av turoppleggene gjelder 
selvfølgelig for hele kommunen.

ole Harald Kveli

trygt og godt å bli   gammel i Vaajma

Finner ro og stillhet vid Sandsjøen 

Trimgjengen tråkker i takt med Lasse Stefans.                   Foto: Ole Harald Kveli

Lierne

else og odd bruvoll ny-
ter sin pensjonisttilvæ-
relse i lierne. I den 
tidligere hytta som er 
omgjort til helårsbolig, 
har de sitt eldorado.

Huset ligger vakkert til bare et 
trestegsprang fra vannkanten ved 
Sandsjøen. Begge er født og opp-
vokst i Nordli og traff hverandre 
tidlig da de begynte samtidig i 1. 
klasse på Stortangen skole. Senere 
utviklet forholdet seg, og i 1960 
giftet de seg. Odd fikk seg arbeid i 
forsvaret og flyttet til Steinkjer. Else 
dro etter og de var begge utenfor 
bygda i ca. 40 år.  I 7 år var forsva-
ret arbeidsplass for Odd. 

Etter det ble det 31 år som lærer 
og rådgiver ved Egge videregående 
skole. Else var knyttet til kjøk-
kentjeneste på skolen, i tillegg til 
bl.a. butikkarbeid og kafearbeid. 

Hele tida hadde de god kontakt med 
heimbygda og folket der. Så snart 
de hadde mulighet til det, gikk turen 
til hytta ved Sandsjøen. Sammen 
fikk de 3 barn, der den ene datteren 
er bosatt i Lierne. 

nærHet til slekt og venner var 
en medvirkende årsak til at så mye 
tid ble brukt i Lierne. Begge er spe-
sielt glad i naturen og bruker mye 
tid i fjellet. Odd var tidligere en iv-
rig rypejeger og hadde årlig opptil 
40 døgn i fjellet med snorefangst.

else og oDD flyttet til Lierne 
i 2000 da de ble pensjonister. Sam-
tidig solgte de huset de hadde på 
Steinkjer.

– Den roen og stillheten vi finner 
her er luksus. Da vi flyttet hit la jeg 
vekk klokka og nøt tilværelsen, sier 
Odd. 

Han har et godt innblikk i for-

holdene i Steinkjer og mener at 
bl.a. forholdene på helsetunet her er 
langt bedre. De mener også at skole 
og fritidsaktivitetene for barn er 
veldig bra i Lierne. 

De er i det hele veldig godt 
fornøyd med tilværelsen i Lierne og 
anbefaler gjerne andre til å satse på 
å bli gammel her.

ole Harald Kveli

Else og Odd Bruvoll.

Lierne

for å få et innblikk i 
pensjonisters tilværelse 
i Vaajma besøkte vi 
anne margete og even 
emil Haugereid. De har 
begge bakgrunn fra 
andre deler av landet og 
kom til lierne da even 
emil fikk jobb som her-
redsagronom i 1974. 

Etter at de satte 4 barn til verden, 
som alle har hatt sin barndom i 
Lierne, har de grodd fast og trives 
godt i bygda. Trivelig folk og godt 
nabolag er noe av grunnen til det. 

Da de flyttet hit fikk Anne Mar-
gete høre av sin mor at hvis man 
først flyttet til Lierne,så ble man 
værende der. I dette tilfellet viste 
det seg å stemme. Begge er med-
lemmer i LHL Lierne, der Anne 
Margrete er med i styret og en av 
drivkreftene for aktiviteten i Nordli. 

Begge både er og har vært viktige 
brikker i foreningslivet. Hagelaget, 
Flyktningerennet, saniteten, sang-
kor, teaterlag m.m. er aktiviteter 
som har dratt nytte av deres innsats. 

De er begge glade i naturen og 
gjennomfører mange ”toppturer”. 
Even Emil er spesielt glad de åra 
multa slår til for fullt og håper på 
et nytt toppår snart. Soppsanking er 
en aktivitet begge liker. De er også 
glad i å reise og har gjennomført 
mange eksotiske utenlandsreiser. 

De vil spesielt framheve det gode 
tilbudet gjennom tilbringertjenesten 
som sørger for at de kommer til to-
get med taxi til busspris. 

Foreløpig er begge usedvanlig 
spreke, men de er også svært tyde-
lige på at tilbudet på Lierne Helse-
tun virker svært bra, og at de ikke 
ser mørkt på å flytte dit når alderen 
begynner å kreve sitt.

ole Harald KveliAnne Mardret og Even Emil Haugereid.    Foto: Ole Harald Kveli

Pensjonist tilværelse i Lierne

Lierne

mange ser på det å tilbringe alderdommen i 
Vaajma-området som trygt og godt. Vi har sett 
nærmere på noen årsaker til det. en faktor som har 
betydd mye for mange er den store innsatsen som 
lierne lHl (landsforeningen for hjerte- og lung-
esyke) har gjort. 
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InflyttarspecIal

namdalinger kjøper 
hus i sverige
Vaajma

tilgang til snøscooterle-
den og hyggelige priser 
på hus har ført til at 
svært mange har kom-
met over fra den norske 
siden av grensen.

Vi traff Namsosingene  Morten Dahl 
og Kristin Olsen med dattera Ella (2) 
i et hus i Gäddede sentrum. De får 

i denne sammenheng stå som repre-
sentanter for den norske ”innvand-
ringen” som har skjedd på stedet. 

HUsa på begge sider av dem er eid 
av nordmenn. Kristin og Morten har 
begge røtter fra området og faren 
til Morten vokste opp på Gäddede.  
I 2008 fikk de mulighet til å reali-
sere ønsket om egen fritidsbolig her. 
Sammen med et vennepar fra Nam-

sos kjøpte de det fine huset til en pris 
som er langt under det de ville måtte 
betale på norsk side. 

De forteller at det er mange fra 
Overhalla, Skage, Namsos og Grong 
som har gjort det samme. Scooterle-
den og det at det har blitt en del le-
dige hus på Gäddede forklarer mye 
av interessen. 

– Vi er så mange nordmenn her at 
vi ofte har ”norsketreff” og har hatt 

felles tilstelninger bl.a. i Saga for-
samlingshus, forteller paret. 

KrIstIn og morten er ofte 
på helgaturer til Gäddede og føler 
de blir godt mottatt av lokalbefolk-
ningen.

ole Harald Kveli

Namsosingene Kristin Olsen, Ella (2) og Morten Dahl har gjort som mange andre namdalinger og kjøpt hus i Gäddede. 
                       Foto: Ole Harald Kveli

InflyttarspecIal

Just den här dagen står murar-arbete 
på schemat för Mikael Jonasson i 
Stora Blåsjön. Där han står är utsik-
ten hänförande med en spegelblank 
sjö och fortfarande snö kvar på de 
högsta fjälltopparna trots högsom-
marvärmen.

– Då är det inte konstigt att mo-
tivera för andra varför man vill bo 
som man bor. Det är helt fantastiskt 
att kunna bo i den här miljön med 
naturen precis in på knuten. För mig 
har valet varit lätt och jag trivs med 

att kombinera flera olika jobb för att 
kunna försörja mig. Det passar mig 
perfekt, säger han.

UnDer VÅr och sommar utför 
han snickeri-jobb genom egna fir-
man. Mestadels i Blåsjön och Jorm, 
men en del småjobb på norska sidan 
blir det också. 

När sedan fjällriporna får kyck-
lingar under sensommaren är det 
dags att dra ut på fjället för att på-
börja märkningen. Den löper egent-

ligen under hela året i olika perioder 
men utförs på olika sätt beroende 
på årstid. Märkning och inventering 
görs för att få fram mer informa-
tion om fjällripan som ska ligga till 
grund för en eventuellt ny förvalt-
ningsmodell för arten.  

– På sommaren fångar vi fjällri-
porna med nät, på vintern antingen 
med skoter och håv på natten eller 
i burar som vittjas två gånger om 
dygnet. Det är spännande, säger 
Mikael.

VID sIDan av detta har han även 
uppdrag som vaktmästare på Jorm-
vattnets skola. Där blir det alltifrån 
gräsklippning till markunderhåll 
och snöskottning. Annars är det 
skoteruthyrningen vid Restaurang 
Fjällripan i Stora Blåsjön som är 

den huvudsakliga sysselsättningen 
under vinterhalvåret. Läget är bra 
och skoteråkningen har ökat mar-
kant de senaste åren.

– Det är fullt upp, många norr-
män såklart. Det är en rolig verk-
samhet, säger Mikael.

Hur är det att ha fyra olika jobb?
– Jag är lite av en allkonstnär 

men jag gillar det. Jag hinner aldrig 
bli less på något av dem och kom-
binationen passar mig perfekt. Jag 
trivs med det och mitt jobb-pussel 
ger mig möjlighet att bo och för-
sörja mig där jag vill, säger Mikael 
Jonasson.

pernilla Hermansson

Stora BLåSjön

att kombinera flera olika jobb är ett sätt att livnära 
sig och samtidigt skapa förutsättningar för att 
kunna bo där man vill. en av dem som har många 
olika uppdrag är mikael Jonasson i stora blåsjön.

– Jag är lite av en allkonstnär och trivs med det, 
säger han.

Jobbpussel ger möjligheter

Mikael Jonasson i Stora Blåsjön fördelar sin tid mellan flera olika jobb. Bland annat märker och inventerar han ripor pÂ fjället och 
är snickare. ”Mitt jobb-pussel möjliggör för mig att kunna bo så här fantastiskt”, säger han.            Foto: Privat
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tillbaka. Det är spännande att se vad 
man kan åstadkomma här, och nu 
med min nya utbildning som snart 
är klar. Tillsammans med två andra 
kvinnliga företagare här i byn har 
jag lite saker på gång så det känns 
utmanande, säger Helena.

Hur tror du att fler ska få upp 
ögonen för ett liv på landsbyg-
den?

– Vi måste bli bättre på att vara 
stolta för att vi bor här. Lyfta fram 
det som är bra och visa på de för-
utsättningar som finns. Många är 
nog rädda och har fördomar om 
hur livet här är. De måste komma 
hit och se hur det faktiskt är i verk-
ligheten. Många av mina kompisar 
från Stockholm är intresserade av 
livet jag lever och tycker att vi gör 
mycket kul och annorlunda. Det är 
lättare att engagera sig här, i bland 
annat föreningar. Man lever också 
närmare beslutsfattarna och blir 
mer insatt i den biten, säger Helena 
Maiorana.

pernilla Hermansson

InflyttarspecIal InflyttarspecIal

För 13 år sedan flyttade Helena 
Maiorana och hennes sambo Johan 
från Botkyrka utanför Stockholm 
till hans mammas föräldrahem i 
Stora Blåsjön. En flytt som innebar 
ett helt nytt liv – och nya möjlighe-
ter.

– Jag hade aldrig förverkligat 
mina drömmar om att starta eget 
eller satsat på mitt intresse för söm-
nad och loppis om vi hade bott kvar 
där. Här finns utrymme att utveck-
las och våga satsa. Vi har använt 
vår fantasi för att hitta möjligheter 
att försörja oss. Många olika ben att 
stå på gör att man överlever och får 
ett omväxlande liv på köpet, säger 
Helena som idag inte kan tänka sig 
att flytta tillbaka.
sambon JoHan är också nå-

got av en mångsysslare och driver 
bland annat taxiverksamheten i Blå-
sjön. Båda är eniga om att barnen 
Jonathan 17 år och Giovanni 8 år 
har getts bättre förutsättningar inför 
framtiden efter flytten: 

– Här får de en jättebra utbild-
ning som jag anser ligger i fram-
kant, trots kritiken man ibland hör 
mot mindre skolor. Barnen har fått 
ett väldigt bra självförtroende, det 
tror jag inte hade utvecklats på sam-
ma sätt om vi bott kvar i Botkyrka. 
Hela familjen mår så mycket bättre, 
säger Helena.

sJälV är Hon snart klar med 
sin distansutbildning inom teater-
kostymsömnad. Intresset för tyger 
och sömnad har alltid funnits och 

Inga begränsningar  att bo i Vaajma

Helena Maiorana och hennes familj flyttade till Stora Blåsjön för 13 år sedan. Ett beslut de inte 
ångrat.

Så här annorlunda kan en brudklänning bli när Helena Maiorana får stå för designen. Anpassad för en brud som älskar skotrar.  
                     Foto: Privat

Stora BLåSjön

Helena maiorana har låtit intresset för loppispry-
lar och sömnad få blomma ut rejält efter flytten 
från stockholm till stora blåsjön. Idag är hon snart 
färdig med sin utbildning inom teaterkostym-
sömnad och menar att det inte finns några be-
gränsningar med att bo på landsbygden. snarare 
tvärtom.

Helena Maiorana är snart 
klar med sin utbildning inom 
teaterkostymsömnad. Nu är 
drömmen att kunna sy kläder 
för bland annat uthyrning. Här 
är några annorlunda förklä-
den från egna ”kollektionen”.

här har hon vågat ta steget och satsa 
på det fullt ut. 

Nu är tanken att hon ska sy klä-
der för uthyrning samt erbjuda 
provning i samband med till exem-
pel möhippor och liknande. Helena 
låter konceptet växa allteftersom.

– Jag ser inga begränsningar i att 
bo här, det mesta är möjligt med 
dagens teknik och det går att skicka 
varor med bussgods. Däremot tror 
jag att man måste vara lite framåt 
och ha bra fantasi, vara öppen för 
möjligheter och hitta samarbets-
partners. Och så måste man vara 
beredd på att jobba hårt och inte tro 
att det ska vara superlönsamt på en 
gång, säger hon.

VID sIDan aV hennes intresse 
för sömnad finns också passionen 
för loppisprylar. I ladugården ar-
rangerar familjen loppis varje år. 
Under sommaren lockar Blåsjöns 
loppis många besökare både från 
Sverige och Norge. 

– Det rullar på hela tiden, bara 
man är öppen och villig att ta sig 
an nya utmaningar. Jag längtar inte 
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InflyttarspecIal InflyttarspecIal

Gäddede

Ulla Jonsson, bor i 
gäddede, men jobber i 
nordli. Hun er jättefor-
nøyd.

Ulla Jonsson har jobb på Li-vert`n 
i sommer, og hun nærmest bobler 
over av begeistring.

Vi spør om hun synes det er greit 
å jobbe over grensen.

– Jeg  synes  det  er bare fordeler. 

Jeg som grenseboer kan bo i mitt 
eget hjem i Gäddede, og så kjøre  til  
jobben i Nordli. Det tar ca. 35–40
minutter. Jeg kjører i den fineste  
natur som tenkes kan. Når jeg ser 
fjellene på norsk side, får jeg lyst til 
å fortsette. Det er bare herlig, sier 
hun og smiler med hele seg.

HUn ramser opp andre for-
deler; skattemessig gunstig, bedre 
lønninger på norsk side, en halv 

time kortere arbeidstid per dag, og 
lavere kostnader på mat, strøm og 
bensin i Sverige. Trekkes også for-
skjellen i kurs inn, er det vesentlig 
kunstigere økonomisk å jobbe i 
Norge og  kunne bo i Sverige.

Hun synes hun er heldig, og trek-
ker i også en andre sider.

– Jeg mener også det er positivt at 
vi kan dele erfaringer over grensen. 
Vi fra Sverige har måter å gjøre ting 
på som kanskje er litt annerledes i 

Lierne. Vi lærer av hverandre, og da 
tror jeg resultatet blir enda bedre.

Jonsson setter også ekstra stor 
pris på å møte nye mennesker og 
stifte nye bekjentskaper. Språket 
har hun små problemer med. Hun 
putter inn noen norske ord, og li-
byggen forstår også godt svensk.   

– Det er kanskje litt vanskeligere 
dersom det kommer en bergenser.

for Ulla er det ikke første gang 

bare fordeler med  jobb over grensen

”Å være grenseboer, og jobbe i et annet land , er noe jeg trives veldig godt med”, sier Ulla Jonsson.          Foto: Håkon Arntsen

hun jobber i Norge. Hun ledet Gal-
leriet i Nordli fram til desember i 
fjor. Tidligere jobbet hun som tu-
rissjef både i Frostviken og senere 
i Krokom. I dag har hun en egen be-
drift i Gäddede, Ullavillekulla. Når  
hun ikke er på jobb i Norge, åpner 
hun bedriften i Frostviken.

Hun er bl.a. annet ansvarlig for  
informasjon gjennom ”Frostviks-
bladet”.

– Jeg trives veldig godt her på Li-

vert`n. Det er et veldig godt miljø. I
Norge er delt optimisme, og folk 
jeg jobber sammen med og som jeg 
møter har så godt humør. Her er så  
god stemning.

Hun roser sjefen sin Roy Inge 
Bergli, og er imponert over hva 
han har fått til når det tilbud av lo-
kal mat. Hun mener man ikke har 
lyktes like bra i Frostviken når det 
gjelder å tilby lokal mat.

ogsÅ Har Ulla en drøm.
– Tenk om vi kunne gå sammen 

ved store arrangementer, sette opp 
et kjempestort langbord med mat 
fra grenseområdet. Det ville ha vært 
noe.

Du har sagt mye positivt om å bo 
i et land og jobbe i et annet. Men 
noe negativt er det vel?

– Dersom  du blir arbeidsledig el-
ler syk, så er det mange som erfarer 
at det går veldig lenge før ting, eller 
pengene kommer, svarer Jonsson.

Du sier at du har jobb her i som-
mer. Håper du på fortsatt jobb i 
Norge?

– Ja, jeg synes jeg har det kanon. 
Og jeg håper virkelig å få fortsette.

Håkon arntsen

Ulla håper på fortsatt jobb i 
Norge.

Dette medførte at norske ar-
beidsgivere måtte betale svensk 
arbeidsgiveravgift også for den 
norske delen av inntekten der-
som arbeidstakeren hadde inn-
tekt på begge sider av grensen.

taKKet Være en revidering 
av gjeldende EU-forordning (nr. 
883/2004) er det nå enklere for 
personer som er bosatt i et EU/
EØS-land å ha ”en uvesentlig 
del” av inntekten i bostedslandet 
uten å flytte sosialforsikringen 
fra hovedarbeidslandet til bo-
stedslandet.  Hva som ligger i 
”en uvesentlig del” er i øyeblik-
ket noe uklart, men 25 % er an-
tydet.

Det betyr at vedkommende 
arbeidstaker kan være omfattet 
av norsk lovgivning dersom ar-
beidsgiver har forretningsadresse 
i Norge. Dette gjelder også der-
som arbeidstakeren har forskjel-
lig arbeidsgiver i bostedslandet 
og hovedarbeidslandet.

Endringen har også bestem-
melser om en overgangsperiode 
på inntil 10 år for personer som 
var berørt av den tidligere hove-
dregelen. Berørte arbeidstakere 
kan imidlertid søke om at over-
gangsperioden ikke skal gjelde 
for ham/henne. Dette gjelder 
spesielt for personer som arbei-
der for flere arbeidsgivere i de 
to land.

reglene er enda ikke endelig 
utformet, og ”Vaajma” anbefaler 
berørte arbeidstakere og arbeids-
givere å ta kontakt med NAV 
for nærmere informasjon om de 
nye bestemmelsene.  Det lokale 
NAV-kontoret kan så ta konkrete 
saker opp rette vedkommende i 
NAV.

Dette er en sak som en rekke 
bedrifter og organisasjoner har 
arbeidet med i en årrekke. Re-
gionprosjektet engasjerte seg i 
saken allerede i 2009, og det er 
gledelig at saken nå er løst.

enDrIngen gjelder for hele 
EU/EØS-området, og spesielt 
i Vaajma vil endringen berøre 
en rekke arbeidstakere som har 
deltidsjobb og inntekt for flere 
arbeidsgivere både i Sverige og 
Norge. 

Endringen betyr også at nor-
ske arbeidsgivere kan betale 
norsk arbeidsgiveravgift isteden-
for svensk arbeidsgiveravgift. 
Det siste vil bety en vesentlig 
kostnadsbesparelse for arbeids-
giverne i regionen.

Kjell schive

Ska bli lättare att 
arbeta i två länder
Vaajma

Inntil 2. februar 
2013 har det vært 
slik at personer 
bosatt i et eU/eøs-
land, og med ar-
beid i to eller flere 
medlemsland for 
forskjellige arbeids-
givere, skulle være 
sosialforsikret i bo-
stedslandet selv om 
bare ”en uvesentlig 
del” av arbeidet ble 
utført i bostedslan-
det.  

takket være en re-
videring av gjelden-
de eU-forordning 
(nr. 883/2004) er det 
nå enklere.

mer InformatIon

Mer om gränshinder finns att 
läsa på webben, www.vaajma.
com, där ett helt specialnummer 
om gränshinder finns utlagt.
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den. Allt började med en logotype 
hon inte kunde öppna på datorn.

– Det var när jag skulle göra an-
nonser för verksamheten på Fjäll-
gården som jag började intressera 
mig för layout och marknadsföring. 
Jag fick ett mejl med en EPS-fil i 
som jag inte kunde öppna. Då blev 
jag nyfiken och ville lära mig mer. 
Nu håller jag på att utbilda mig och 
ska starta egen verksamhet där jag 
kan använda mina nya kunskaper 
för att marknadsföra hela området. 
Kan vi arbeta tillsammans tror jag 
vi har stor potential att locka många 
besökare hit, säger Pernilla.

Hon tror att det bästa sättet för 
andra att få upp ögonen för  Vaaj-
ma-området är att använda ord och 
bild. Sociala medier, såsom Face-
book, kan vara ett viktigt redskap. 
Här är Pernillas tanke att skapa ett 
forum med marknadsföringsmate-
rial som alla ska kunna ta del av och 
använda. Att jobba sida vid sida och 
inte först och främst se varandras 
företag som konkurrenter kan vara 
en viktig nyckel tror hon. 

– Jag tror det är oerhört viktigt 
att vi får till stånd ett bra samarbete. 
Det centrala är att locka besökare 
till området och ge dem en bra upp-
levelse. Då är chanserna stora att de 
återvänder, säger hon.

sJälV behöver familjen inte längre 
tänka på att packa inför någon se-
mester – de bor redan i sitt paradis. 
Renoveringen av huset tänker de ta 

pö om pö. Det är viktigare att få tid 
för friluftsliv och gemenskap med 
familjen. 

– Jag tror knappt vi kommer att 
åka till Falkenberg i sommar. Vi har 
fått ett spännande erbjudande om 
att ta över drift och marknadsfö-
ring av en stuguthyrning i området 
och helst vill man vara hemma och 
njuta av sommaren här uppe. Ingen 
västkuststrand slår den norrländska 
blomsterprakten eller fisket på en 
kristallklar fjällsjö i den ljusa som-
marnatten, säger Pernilla Öberg 
med ett leende.

pernilla Hermansson

Fotnot: Läs mer om livet i Vallrun 
på familjens blogg: vallrun.blog-
spot.se

ner inte av samma konsumtions-
hets, säger Pernilla och fortsätter:

– Det har inte gått en dag sedan 
vi flyttade hit för snart fyra år sedan 
som jag inte känt en tacksamhet. Vi 
bor mitt i ett semesterparadis i en av 
Europas sista vildmarker. Några av 
våra bekanta höjde på ögonbrynen 
och tyckte vi var tokiga som tog ste-
get. Men vi följde magkänslan och 
bröt oss loss från rådande normer.

maKen HÅKan, som är född 
och uppvuxen i Östersund och som 
nu alltså återvänt till sina hem-
trakter, har fått jobb som kock på 
Fjällgården i Åkersjön där Pernilla 
också jobbat under ett drygt år. Nu 
tänker hon dock stå på egna ben 
– med visionen att hjälpa till att 
marknadsföra området mot omvärl-

År 2009 tog familjen Öberg steget 
de drömt om så långe. Då beslutade 
de sig för att flytta permanent till 
fritidshuset i Vallrun. Bakom sig 
lämnade de ett nyrenoverat hus i 
kuststaden Falkenberg. Men valet 
var lätt.

– Idag kan jag absolut inte tänka 
mig att flytta tillbaka. Jag tror aldrig 
att jag skulle kunna acklimatisera 
mig där igen, jag skulle vissna som 

en blomma, säger Pernilla Öberg 
och skrattar.

Hela famIlJen, med barnen 
Emil, 15 år och Emma, 14 år samt 
maken Håkan, känner likadant. 
Under 15 års tid åkte de till stugan 
varje påsklov – och längtade sedan 
tillbaka resten av året. Situationen 
blev ohållbar.

– Emil satt med kalendern fram-

för sig och kryssade i antalet dagar 
innan vi skulle fara hit igen. För 
barnen har detta varit ett stort även-
tyr och de har verkligen anpassat 
sig till livet här. De har kompisar, 
har anammat dialekten och trivs 
mycket bra, säger Pernilla.

lIVet i kuststaden Falkenberg var 
betydligt annorlunda. Där gällde 
andra normer som man omedvetet 
strävade efter; det kändes viktigt 
att ha välskött trädgård, modern tv 
och att få råd att kakla badrummet. 
I Vallrun finns det saker som är vik-
tigare. Livet har ett annat tempo och 
är mer prestigelöst – här får man 
vara som man vill. 

– I stället för att börja renovera 
huset så bytte vi ena skotern. Här 
blir perspektiven lite annorlunda, 

man får andra prioriteringar. Visst, 
vi bor omodernt, men det funkar 
och det är hemtrevligt. Men vi kän-

InflyttarspecIal InflyttarspecIal

familjen som flyttade  dit hjärtat fanns

Huset i Vallrun dit familjen längtat så länge.

Emil och Håkan körde flytt-
lastbilen upp från Falkenberg.

Emma är gärna ute i naturen 
och fotograferar.

Familjen Öberg samlad på en av platserna i Vaajma som tagit dem med storm. Mamma Pernilla, pappa Håkan och barnen Emma och Emil.                   Foto: Privat

VaLLrun

”Vi sålde huset och löste lånen, packade flyttlasset 
och gav oss ut på äventyr 100 mil bort till de jämt-
ländska fjällen. Vi flyttade dit där hjärtat var, till 
vårt fritidshus ”stugan” i den magiska vildmarken 
kring ansättfjällen. till rödingfiske, skoteråkning 
och naturliv”.

så skriver Vallrunbon pernilla öberg i sin blogg. 
läs hennes spännande berättelse om familjens nya 
liv i Vaajma.

faKta

Att tänka på vid ombygg-
nad från fritidshus till 
permanentboende

n Kontrollera att planlös-
ningen går att anpassa efter 
ett funktionellt boende utan 
att det uppstår för mycket 
svåranvända biytor.

n Gamla elsystem behö-
ver ofta bytas för minskad 
brandrisk och bättre dimen-
sionering.

n Tilläggsisolering kan behö-
vas i både väggar, tak och 
golvbjälklag. Kontrollera att 
väggarna är i sådant skick att 
det går att spika i dem och 
att befintlig isolering inte är 
för dålig.

n Fönster med enkel- och 
dubbelglas behöver bytas ut 
mot energisnålare alterna-
tiv för bättre ekonomi och 
innemiljö.

n Många gamla hus har 
direktverkande el som med 
fördel kan ersättas med mer 
energieffektiva system.

n Gamla varmvattenbere-
dare behöver ofta bytas. I 
fritidshus är beredaren sällan 
anpassad för att klara en 
familjevardag året runt.

Vad är egentligen ett 
fritidshus?
Definition av fritidshus 
saknas. Vid nybyggnation av 
småhus avsedda för fritids-
boende tillåts vissa avsteg 
från kraven om energieffek-
tivitet och tillgänglighet. Det 
gäller bland annat regler för 
eluppvärmning och anpass-
ning till rullstolsburna. Någon 
lagdefinition av vad som är 
ett fritidshus eller så kallad 
boplikt (att man måste bo 
permanent i den fastighet 
man äger) finns inte i Sverige. 

Källa: Boverket
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SkärVånGen

nyligen flyttade famil-
jen Wetter från schweiz 
till skärvången. manuel 
och anita med barnen 
andri, flurin och nico, 
har köpt en getgård av 
skärvångens bymejeri, 
som är kända för sina 
kvalitetsostar.

– Vi har fått en riktigt bra start i 
Skärvången. Våra grannar är glada 
att vi flyttat hit och vi tycker att allt 
är trevligt och positivt här i byn, be-

rättar Manuel och Anita när vi gör 
ett besök på deras gård.

Innan flytten till Skärv-
ången bodde familjen Wetter tre år 
i jämtländska Munkflohögen. Där 
satsade de på turism, bland annat 
hundspann och kanotverksamhet. 
Förutom inköp av hundar skaffade 
man också hästar och får.

– Vi har haft en hel del besök av 
turister från utlandet, berättar Anita, 
som för flera år sedan gjorde några 
resor till Sverige – och blev förtjust 
i vår landsbygd.

anleDnIngen till den nya 
flytten var att det finns planer för att 
det ska byggas vindkraftverk allde-
les intill gården i Munkflohögen.

– Dessa byggnationer skulle kun-
na bli ett stort problem för oss i våra 
verksamheter, berättar Manuel och 
Anita som båda är utbildade agro-
nomer.

nU är Det verksamheten på 
getgården i Skärvången som gäl-
ler – även om fortsatt turistsatsning 
på hundspann och hästar naturligt-
vis också finns i familjens framtida 
planer.

På gården i Skärvången finns i 
dag cirka 250 getter. Mjölkanlägg-
ningen och gårdens alla byggnader 
ingick förstås också i köpet. Ett 
avtal att få leverera getmjölken till – Att skilja på företaget och jord-

bruksfastigheterna har blivit ett 
måste. Vi har haft det kämpigt 
ekonomiskt de senaste åren. Att 
ägarna på de tre mjölkgårdarna nu 
i stället får sälja mjölken till oss 
kommer också att ge vårt ostfö-
retag ny trygghet, menar en för-
hoppningsfull Tor Norrman.

getgÅrDen i Häggsjön är 

privatägd sedan något år tillbaka. 
När getgården i Skärvången skul-
le säljas för något halvår sedan 
var det tio intressenter som hörde 
av sig.

– När vi fick kontakt med fa-
miljen Wetter från Schweiz tog 
det inte lång tid förrän vi var över-
ens. Paret Wetter är båda agrono-
mer och tycks ha ett riktigt driv 
i verksamheten. De flyttade in i 
februari, berättar Tor.

KogÅrDen i Stångviken är 
mycket nära en försäljning.

– Det är holländska paret Pama 
med två pojkar som bestämt sig 
för att flytta till Jämtland. Just nu 
är affären i ett slutskede med ban-
kerna. Vi hoppas naturligtvis att 
den här affären också kommer att 
bli av, säger Tor. 

Han ser också mycket positivt 
på att det är unga familjer som tar 
över mjölkgårdarna.

– En generationsväxling är 
ju viktig för framtiden. Jag och 
Roland som äger företaget har ju 
inte blivit speciellt mycket yngre 
genom åren.

per lindahl

ny livsstil lockar i skärvången

Familjen Wetter från Schweiz tar över getgård

Försäljningen av mjölkgårdarna 
räddar Bymejeriet 

Manuel och Anita med barnen Andri, Flurin och Nico har köpt en getgård av Skärvångens Bymejeri.            Foto: Birger Ekerlid

Tor Norrman ser mycket positivt på att de tre mjölkgårdarna blir sålda.             Foto: Birger Ekerlid

Mjölken från gårdens getter 
levereras till Bymejeriet.

SkärVånGen

– Vi ser mycket positivt på att alla våra tre 
mjölkgårdar blir sålda. getgården i Hägg-
sjön blev såld för något år sedan. getgården i 
skärvängen såldes alldeles nyligen. Kogården 
i stångviken är mycket nära en försäljning. Det 
berättar tor norrman, en av ägarna till skärv-
ångens bymejeri.

Bymejeriet, blev också en självklar-
het i köpet av getgården.

– Vi har fått jättebra kontakt med 
Bymejeriets ägare. Dom ställer 
verkligen uppför oss, menar Ma-
nuel.

bra KontaKt har också fa-
miljen fått med Krokoms kommuns 
näringslivskontor.

– De har bland annat hjälpt oss 
att söka stöd på olika sätt, berättar 
paret Wetter.

per lindahl

InflyttarspecIal
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Vi besöker Gösta Bergkvist i Jäns-
mässholmen, Jovnevaerie sameby, 
för en pratstund om hans omväx-
lande liv och om aktuella samiska 
frågor. 

De första starka minnena som 
dyker upp är från tiden då han var 

några år gammal. De handlar bland 
annat om kalvmärkningen, som just 
under juli månad blir aktuell i de 
svenska samebyarna.

– Eftersom jag är född den 12 
juli fick jag ofta en kalv i födelse-
dagspresent av mina föräldrar An-
ders och Jenny under mina första 

år. Starka minnen har jag förstås 
från kalvmärkningen. Ljudet från 
renarnas och kalvarnas grymtande 
upplevde jag som både sövande och 
rovgivande, berättar Gösta.

Hans sKolgÅng började i 
Jänsmässholmen:

– Vi var 30 samebarn i från Idre, 
Härjedalen och Jämtland som gick 
i skolan. Vi blev förstås inackorde-
rade under vissa perioder av året när 
föräldrarna var borta för renskötsel. 
Jag minns hur jag grät och hade 
hemlängtan. När vi såg en kråka ut-

anför fönstret ropade vi till fågeln 
”snälla kråka, hälsa hem till mor 
och far”, säger Gösta och fortsätter:

– Första läraren hette Nils Mår-
tensson. När han berättade att vi 
måste lära oss svenska, tyckte jag 
det var konstigt.

I anDra Klass flyttade Gösta 
till Mittådalens sameskola. I klass 
tre och fyra blev det skolan i Jäns-
mässholmen igen och de tre sista 
åren gick Gösta i sameskolan i 
Änge, Undersåker.

När han gått i skolan i sju år var 

InflyttarspecIal

det dags att börja arbeta med renar-
na. Åren gick och i slutet på 70-talet 
tog Gösta ett helt nytt beslut. Han 
valde att gå i en bibelskola i Bred-
byn i Ångermanland. Där träffade 
han Carina från Småland, som se-
dan blev hans fru. 

gansKa snart kom fyra poj-
kar till världen. Äldste sonen An-
dreas är renskötare i Jänsmässhol-
men och Samuel i Kall. Joel jobbar 
i skifferföretaget i Offerdal och 
Johannes studerar till civilingenjör 
i Uppsala.

I början på 80-talet var det dags 
för Gösta att lämna sin del i före-
taget. Familjen flyttade sedan till 
Hoverberg i Svenstavik, men efter 
några år flyttade familjen hem till 
Jänsmässholmen igen.

UnDer flera år reste Gösta runt i 
länet, i Dalarna och även på norska 
sidan, som evangelist inom EFS.

– De senaste åren har det blivit 
mer eller mindre hobbyrenskötsel 
för min egen del, säger han.

Samernas rovdjursproblematik är 
en fråga som engagerar Gösta stort.

– Det är sorg i mitt hjärta att det är 
så många som tar parti för våra rov-
djur i dag. Balansen i renskötseln 
är helt annorlunda i dag. Rovdjuren 
tar betydligt fler kalvar i sameby-
arna än förr i tiden. Jag tycker att 
myndigheterna måste agera betyd-
ligt mer kraftfullt. Utredningarna i 
frågan tar allt för lång tid, säger han 
och fortsätter:

– Avkopplingen och glädjen som 
fanns förr i tiden i samebyarna finns 
inte längre. När björnen nyligen 
gick till attack mot en renägare 
blev han förhörd på ett skamligt sätt 

strax efter operationen om vad som 
orsakat björnens beteende. Det är 
ett exempel på hur många tydligen 
tar parti för varg och björn. Vilans 
tid finns inte längre bland sameby-
arna på grund av rovdjurstrycket, 
säger Gösta Bergqvist.

per lindahl

stort engagemang för  rovdjursproblematik
jänSmäSShoLmen

– Det är sorg i mitt hjärta att det är så många som 
tar parti för våra rovdjur i dag. Vilans tid finns inte 
längre bland samebyarna på grund av rovdjurs-
trycket, säger samen gösta bergkvist i Jänsmäss-
holmen.

Gösta Bergkvist är mycket engagerad i samernas rovdjursproblematik och han utrycker en sorg över att många tar parti för rovdjuren.       Foto: Birger Ekerlid I juli månad är det dags för kalvmärkningen.

InflyttarspecIal
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en av de aktivitene 
som har vært populær 
i grensetraktene i flere 
10-år er bingo. 

bingoen samler del-
takere fra frostviken, 
røyrvik, sørli og nordli. 

Det er spesielt de eldre som lovpri-
ser disse arrangementene. 

– Jeg er meget fornøyd med tilbu-
det og jeg er ikke så interessert i så 
mange andre arrangement. Derfor 
syns jeg det er positivt. Totalt sett 

er det vanskelig og få overskudd på 
spillinga, men det er trivelig å treffe 
folk fra begge sider av grensen, sier 
Inger Ingulfsvann.

VI besøKte bingoen i Kvelia og 
mange trofaste spillere var på plass. 

De samme møtes både i Tunnsjø, 
Kvelia, Sørli og Gäddede, og i som-
merhalvåret er det minst en bingo 
hver uke.

– Bingoen betyr mye for meg 
med at man kommer ut og treffer 
andre mennesker. Jeg er 92,5 år og 
tror bingoen er med på å holde meg 

i vigør, sier Alfhild Harbekvold.

maJ Martisson, Kerstin Martins-
son, Kjerstin Persson, Aud Lind-
mann, Eldbjørg Aagård og Solbjørg 
Lundquist deler bord og i kaffepau-
sen utveksles en del nyheter.

– Bingoen er en viktig arena for å 
treffes og det er stort sett de samme 
vi treffer der det arrangeres bingo. 
Vi blir som en familie på tvers av 
landegrense, sier de og er fornøyd 
med at det nettopp ble vinst ved 
bordet.

ole Harald Kveli
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Lierne

Jørgen bergli står for 
det som av mange blir 
sett på som den ideelle 
modell. 

Etter oppveksten i Kvelia dro han 
ut av bygda, skaffet seg utdannelse 
og arbeidserfaring før han fikk seg 
kjæreste og kom tilbake med alt 
sammen. 

I dag bor Jørgen sammen med  
Karen-Anna i Berglia i Kvelia og 
har overtatt heimgården.

Karen-anna hadde sin opp-
vekst på en gård i Grong. Etter vi-
deregående skole med idrettsfag tok 
hun sykepleierutdannelse ved HIST 
i Trondheim. 

Hun har hele tiden hatt et spesielt 
nært forhold til dyr og har siden 
barndommen hatt egne sauer, gei-
ter, hunder og katter. Det passet 
henne derfor meget godt å bli bo-
ende på gård. 

samboerparet har overtatt 
gårdens andel i fellesfjøset Kvelia 
Samdrift og Karen-Anna ble raskt 
en aktiv medspiller der. 

Også Jørgen deltar på gårdsar-
beidet selv om han vil fortsette sin 
byggevirksomhet i firmaet ”Tim-
berbygg AS”. Timberbygg er et fir-
ma han startet sammen med 4 andre 
mens han bodde i Trondheim. 

Jørgen startet yrkesopplæring-
en på Grong videregående skole 
med byggfag og tømrerlinje. Deret-

ter tok han et år i forsvaret. Etter 
harde opptakskrav fikk han plass i 
fallskjermtroppen på Rena. Så ble 
det skolegang ved HIST og etter 3 
år var han utdannet bygningsinge-
niør. 

Arbeidslivet startet han i Trond-
heim som anleggsleder i Nordbo-
hus og Primahus. Nå er planen å ta 
på seg byggeoppdrag i nærmiljøet 
samtidig som han stadig er en del 
av firmaet ”Timberbygg AS” som 
har hovedsete i Trondheim.

HoVeDmotIVet for å bosette 
seg i Vaajmaområdet er parets li-
denskapelige forhold til natur, jakt 
og fiske. Etter noen år i trønderho-
vedstaden har de fått føle verdien av 
ro og stillhet. 

Karen-Anna har allerede felt sin 

første elg i området, og de har flere 
fisketurer til Havdalen. Med en ba-
byspire i magen ligger alt til rette 
for et rikt og aktivt liv i fjellbygda. 

Vi vil oppfordre flere ungdom-
mer til å følge i deres spor.

ole Harald Kveli

Karen-Anna Strand sammen 
med sine nye venne. Hun har 
et spesielt forhold til dyra.

Karen-Anna og Jørgen med sin gode venner og familiemedlemmer. Et nytt, selvlaget medlem er også på vei.          Foto: Ole Harald Kveli

”et attraktivt område 
for naturmennesker”

– Vi syns det er bra at 
bingoen fins og vi møter opp 
stort sett hvergang. Dette er 
det eneste ”nøje” vi har og vi 
er veldig opptatt av at tilbudet 
må fortsette, sier Perry Jøns-
son og Clas Nilsson.

Her er damer fra Bjørkvatnet og Kvelia som deler bord. Fra venstre Maj Martisson, Kerstin Martinsson, Kjerstin Persson, Aud Lind-
mann, Eldbjørg Aagård og Solbjørg Lundquist.                   Foto: Ole Harald Kveli

bingo över gränsen 
skapar gemenskap
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För tredje året erbjuder Regionpro-
jekt Vaajma alla intresserade ung-
domar att ta del av konceptet Som-
marlovsentreprenör. 

Tidigare år har ett tiotal ungdo-
mar nappat på erbjudandet som 
innebär att de med hjälp av hand-
ledning får möjlighet att testa sin af-

färsidé och driva eget företag under 
sommarlovet. Det hela startar med 
en kickoff mellan den 25 och 28 
juni och verksamheten pågår sedan 
under sju veckor.

– Du vil få hjelp av en veileder 
som bistår deg til å få en god start 
for deg og virksomheten. Dagene 

er obligatorisk og hver deltaker får 
hjelp med å utvikle ideer og skrive 
en enkel forretningsplan. Fullfører 
du første del vil du få et kursbevis 
og en t-skjorte for å bruke til mar-
kedsføring i sommer, samt startka-
pital på kr 2.000 kroner, säger Edith 
Valfridsson på Lierne kommune 
som tillsammans med Anna Jonas-
son och Ullis Johansson i turism- 
och näringslivsgruppen respektive 
ungdomsgruppen ansvarar för ak-
tiviteten. 

tVÅ tJeJer som redan testat på 
att vara entreprenörer är Kristin 

Åberg och Tove Karin Gjemse. Ifjol 
satsade de på att baka cup cakes och 
tillverka nyckelringar i läder. De 
tycker att initiativet är mycket bra 
och ska vara med även i år. 

– Jeg liker konceptet sommar-
lovsentreprenör, du har noe å gjøre. 
Jeg vil være med fordi da kan i gjøre 
det som jeg vil og med den som jeg 
vil arbeide med. Og tjen penger. I år 
ska jeg og ei venninn baka cupcakes 
igjen, säger Kristin Åberg.

toVe KarIn Gjemse tycker att 
det är väldigt lärorikt att vara med, 
om hon kan tänka sig att bli egen 

InflyttarspecIal
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en av satsningarna som görs mot ungdomar i 
Vaajma är att erbjuda möjligheten att bli som-
marlovsentreprenör. ett koncept som innebär att 
ungdomar mellan 13 och 19 år får chans att driva 
ett eget företag under sommarlovet. Kristin Åberg 
och tove Karin gjemse är med för andra året i rad.

Ungdomssatsning ska   ge fler företag i bygden

företagare i framtiden är hon än så 
länge osäker på:       

– Jeg er vil være med fordi at jeg 
synes det er moro og lærerikt, og at 
vi tjener penger. I år som i fjor skal 
jeg lage nøkkelringer og kanskje 
belter av lær. Jeg er usikker om jeg 
kan holde på med det i framtiden, 
men kanskje, säger hon.

anna Jonasson, projektleda-
re i turism- och näringslivsgruppen 
ser aktiviteten som mycket betydel-
sefull för områdets unga.

– Det här är en satsning som vi 
tror mycket på och som vi hoppas 
ska väcka entreprenörsandan hos 
våra unga invånare. Det är viktigt 
eftersom vi gärna ser fler företag i 
bygden, säger hon.

pernilla Hermansson

Förra årets sommarlovsentreprenörer under sin kickoff. I år väntar en liknande satsning och flera av de som var med i fjol återkom-
mer som entreprenörer även i år.                  Foto: Privat

Kristin Årberg och Tove Karin 
Gjemse kommer att vara 
sommarlovsentreprenörer för 
andra året i rad. Kristin satsar 
på att baka cup cakes och 
Tove Karin kommer fortsätta 
göra vackra nyckelringar 
även i år.

Sommarlovsentreprenörer får lära sig driva företag

läs mer pÅ facebooK!
Läs mer på facebook 
facebook.com/
vaajma
och även på hemsidan

www.sommarlovsentreprenor.se

bästa tIpsen för DIg som VIll starta eget

Här är bästa tipsen för dig 
som funderar på att starta 
eget.

1. Från idé till affärsidé
Utgå från en preliminär idé 
om vad du ska ha för verk-
samhet. Efter hand som ditt 
undersöknings- och förbere-
delsearbete fortsätter kan du 
formulera din affärsidé.

2. Utforska företagets 
omvärld
Finns det egentligen förut-
sättningar att bygga ett före-
tag på den idé du har? Hur 
ser det ut i den omvärld? Vad 
är det för kunder ditt företag 
ska vända sig till? Vad har de 
för behov, värderingar, köp-
kraft? Kan du urskilja olika 
kundkategorier med olika be-
hov, värderingar etc? Ska du 
vända dig till någon speciell 
kundkategori av dessa? Du 
måste självfallet veta något 
om just denna kundkategori, 
det ger förutsättningar att 
utforma produkten och det 
totala erbjudandet på bästa 
sätt. Vilken marknad ska 
du vara verksam på? Vilket 
geografiskt område? Du 
kanske ska rikta dig mot en 
speciell bransch? Vad vet du 
om konkurrenternas produkt 
eller tjänst? 

3. Skapa konkurrens-
förmåga
Ju mer man vet om företa-
gets omvärld, desto bättre 
kan man utforma det företag 
som ska bli framgångsrikt. 
Hur ska produkten eller tjäns-
ten utformas så att den tillta-
lar kunden? Vilka priser ska 
du hålla? Hur ska produkten 
eller tjänsten komma kunden 
tillhanda? Hur ska distribu-
tionen ske om det är varor. 
Hur är lokalerna utformade 
där tjänsten ska utföras? Är 
lokalerna utformade för att ge 
ett gott intryck på kunderna? 

Hur ska du påverka kunden 
att upptäcka dig?

4. Räkna! Gör budget!
Genom att göra en budget 
får du svar på många viktiga 
frågor. Hur mycket pengar 
måste jag ordna? Kan jag 
nå en tillräcklig försäljning? 
Genom att arbeta med 
budgeten får du underlag 
för att förändra och förbättra 
dina företagsplaner. Se ditt 
budgetarbete som ett viktigt 
hjälpmedel för att skapa ett 
lönsamt och bra företag. Att 
få kunder och ett lönsamt 
företag är den stora utma-
ningen. 

5. Försäljningsbudget
Börja med att göra en försälj-
ningsbudget. Då får du bättre 
ordning på budgetarbetet 
och du får bättre grepp om 
lönsamheten.  När du har 
bedömt försäljningens storlek 
får du en uppfattning om det 
blivande företagets ”storlek”, 
behovet av varulager, behov 
av lokalutrymmen, utrustning 
mm. Det leder dig till nästa 
steg, Kapitalbehov/Finan-
siering – att tänka igenom 
vad du behöver pengar till 
i starten och var de ska 
komma ifrån.

6. Kapitalbehov och finan-
siering
Du behöver pengar till utrust-
ning, till att ställa i ordning 
lokaler och till varulager. 
Dessutom behöver du rörel-
sekapital, alltså pengar att 
sköta olika betalningar med. 
Pengarna från kunderna 
kommer ju inte omedel-
bart när du startar. Var ska 
pengarna komma ifrån till 
företagsstarten? Sätter du 
in egna pengar? Hur mycket 
måste du låna?

7. Resultatbudget
Nu kan resultatbudgeten 

göras färdig. Det återstår att 
bedöma övriga kostnader 
i tur och ordning i arbets-
materialets resultatbudget. 
Slutligen får du fram det 
budgeterade resultatet.  När 
du gör resultatbudgeten kan 
det vara bra att börja med 
att bestämma vilken lönenivå 
du själv behöver ha. Det är 
sällan möjligt att nå tillräcklig 
lönsamhet redan första eller 
kanske inte ens andra året. 

8. Håller företagsidén
Formulera affärsidén som 
svar på följande frågor:
Vad är det du säljer, dvs. din 
produkt?

Vad är det för kundbehov 
eller nytta du tillgodoser?

Vem är din kund?

Var säljer du, dvs. var finns 
din marknad

Hur genomförs affärsidén, 
hur ska företaget drivas?

Varför köper kunden av dig, 
dvs. vad är de speciella 
fördelarna i ditt erbjudande till 
kunden jämfört med konkur-
renternas erbjudande?

9. Utveckla företaget
När du kommit igång med 
företaget har du snart ett 
behov av att följa upp dina 
planer. Blev det som du tänkt 
dig? Har du nått upp till de 
mål du satt, t.ex. försäljnings 
och lönsamhetsmål? Har det 
gått i den takt du förutsett?  
Vad ska jag förändra för att 
förbättra mitt företag?

Källa: ALMI. Svenska staten 
äger Almi Företagspartner 
AB som har som uppgift att 
stötta och hjälpa företagare i 
sin verksamhet. Almi har 40 
kontor  som finns över hela 
Sverige.

InflyttarspecIal
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Han har vært leder i rådet i 3 år. Sty-
ret består av 7 ungdommer i Lierne. 
De har møte ca. annenhver måned. 
Det er Lierne kommune som ordner 
møtene og Gun Kveli ved oppvekst- 
og kulturetaten stiller som sekretær. 
2 fra styret i ungdomsrådet (Connie 
Sandvik og Kristin Myrvold) møter 
fast på kommunestyremøtene og får 
sakene inn på den politiske arena.

Hva gjør ungdomsrådet?
– Den saken som har opptatt meg 

mest, er å ordne tilførselsløype fra 
norsk side og inn på den svenske 
snøscooterleden. Jer er veldig glad i 
å kjøre snøscooter,  sier Tomas. 

– Av andre ting som vi har ar-
beidet med, er danseopplæring i 
swing. Vi har hatt norgesmestere i 
swing her som instruktører. Videre 

har vi organisert turer til Østersund 
og prøvd oss på oppgaver på ”Boda 
Borg”. På Gäddede er det i ferd med 
å bli en crossbane etter initiativ fra 
ungdommene i hele Vaajmaområ-
det. Vedtaket i kommunestyret om 
kunstgressbaner kom etter at ung-
domsrepresentantene hadde frem-
met forslag om det.

tomas, som for tiden er lærling 
på ”Bilsenteret” i Namsos, sier seg 
fornøyd med måten de blitt møtt på 
av Lierne kommune og trives godt 
med å være ungdom i bygda. 

ole Harald Kveli

Ungdomsretta 
tiltak i Vaajma

Tomas Bergli, leder i Lierne ungdomsråd.      Foto: Ole Harald Kveli

faKta

Lierne kommune har et-
ter ungdomskonferensen 
arbeidet med følgende 
saker:

n Infrastruktur. Bedring av 
”svenskveien” mellom Kvelia 
og Tunnsjø. Bedre snøscoo-
termuligheter. Bredbånd via 
Røyrvik og Nordli og løsning 
for Sørli.

n Digitale og sosiale 
media. Regional tidning. 
Lierne kommune på Face-
book. Organisere møte i 
ungdomsrådet foran hvert 
kommunestyremøte.

n Aktiviteter/møteplasser. 
Fotball og volleyball for hele 
regionen. Ungdomsklubb. 
Bolyst-prosjekt.

n Skole/medvirkning. 
Ungdomskonferanse. 
Opplæring elevråd og ung-
domsråd.

n Arbeid. Elevbedrifter ved 
skolen. Sommerlovsen-
trprenør.

n Bolig. Boliggruppe. Bolig-
brosjyre. Boligpolitikk.

n Kunstgressbaner. Både 
Nordli og Sørli.

Besök Lierne Kommuns 
hemsida på: http://www.
lierne.kommune.no/

Vaajma

Vaajma hadde i 2012 en felles ungdomskonferanse 
som samlet 130 elever i alderen 13–15 år, 3 eldre 
ungdommer og 18 politiker. Der kom det fram øns-
ker og visjoner om mange saker. for å høre litt om 
stemningen blant ungdommene tok vi kontakt med 
leder i lierne Ungdomsråd, tomas bergli.

Lotta Storm kommer ursprungligen 
från Jönköping och har arbetat som 
lärare i Valsjöbyn i drygt tolv år. 
När hon flyttade hit hade skolan 38 
elever. Idag är de 12 stycken från 
förskoleklass upp till årskurs sex. 

– Tillväxten underifrån ser bra ut 
framöver. På 80- och 90-talen var 
det stora barnkullar och de börjar 
skaffa egna barn nu. Det känns po-
sitivt inför framtiden, säger Lotta. 

Knappt tre mil bort, i Sørlis 
1–10-skola, går ett 70-tal elever och 
utbytet mellan skolorna pågår. De 
har återkommande gemensamma 
dagar på olika teman. Några ex-

empel är språk/dikt och friidrott, 
julpyssel samt samiskt tema där 
Valsjöbyns skola varit delaktiga i 
Sörli skolas Comeniusprojekt med 
deltagare från flera olika länder. 
Bio har det blivit vid flera tillfällen 
i föreningshuset Varglyan. Tidigare 
har eleverna också gjort en åttasidig 
svensk-norsk tidning i samarbete 
med Regionprojekt Vaajma (som 
då hette Mitt-Skandinaviskt Regi-
onprojekt).

– Utbytet mellan skolorna har 
blivit verklighet tack vare projektet 
som bland annat gått in och bekostat 
resorna mellan Valsjöbyn och Sørli. 
Just nu håller vi på att diskutera hur 

detta samarbete ska kunna leva kvar 
även när projektet tar slut. För elev-
ernas del är det oerhört värdefullt. 
Inför nästa läsår har Krokoms kom-
mun ett förslag göra en teater- eller 
musikföreställning tillsammans och 
få till ett samarbete över gränsen, 
säger Lotta.

Hon menar att pedagogiken 
blir avsevärt annorlunda i en min-
dre byskola. Här blir alla elever 
sedda och det finns ingen risk för att 
lärarna ska missa om någon elev är 
på väg att inte uppfylla målen i un-
dervisningen. Idag jobbar två lärare 
och en resursanställd på Valsjöbyns 
skola.

– Genom utbytet har de fått möj-
lighet till ett större socialt umgänge 
samt att de rivit språkbarriären mel-
lan Sverige och Norge. Idag är språ-
ket inget som helst problem som det 
var i början, säger Lotta.

äVen för lärarnas del är det 
nyttigt med nya intryck.

– Vi utvecklas lika mycket som 

eleverna och kan ta till oss nya ar-
betssätt och metoder. Vi får både 
nya idéer och nya perspektiv, säger 
Lotta Storm.

Barn från 3:e och 4:e klassen i Sörli skole djupt försjunkna i tankar under skrivandet av femradingar på Valsjöbyns skola.   Foto: Privat

skolutbyte över gränsen 
ger mervärde
VaLSjöByn

för skolbarnen i Valsjöbyn och sörli är det natur-
ligt att träffas för gemensamma aktiviteter. trots 
att ena skolan ligger i sverige och andra i norge. 

– mina elever blir bättre på att förstå norska och 
får större socialt kontaktnät. och jag inspireras 
av att träffa kolleger på andra sidan gränsen och 
att jämföra norska skolsystemet med det svenska, 
säger läraren lotta storm i Valsjöbyn.

DIKter
Några av dikter som 
barnen har skrivit.

Samen
Samens renar
Samen röker kött
Samer vallar renar
Samen
 av Nea åk 2

Troll
Stygg, stor
Troll er farlig
Jeg är litt redd
Troll
 av Johan 3 klasse

Renen
Brun fin
Äter, sover, dricker
springer, går, ligger
Renen
 av Mejaline åk 1
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Snabbt och driftssäker uppkoppling 
till internet är en nödvändighet i 
dagens samhälle, både för privat-
personer och för företag. Därför 
har konsultföretaget AXEG AB på 

uppdrag av Regionprojekt Vaajma 
gjort en förstudie där de utifrån 
dagsläget undersökt de tekniska 
och ekonomiska förutsättningarna 
för en utbyggnad av framtidssäker 

bredbandslösning för de norra de-
larna av Vaajma. Det innebär om-
rådet Frostvikens församling, Røyr-
viks kommun och norra delarna av 
Lierne kommun. Flera olika förslag 
på dragning av fibernät i Vaajma 
presenteras i förstudien.

– Vår förstudie visar att det finns 
goda förutsättningar för utbyggnad 
av ett fibernät i norra Vaajma. Men 
en utbyggnad är beroende av flera 
intressenters agerande och många 

faktorer är svåra att förutse, säger 
Per Trostemo på AXEG AB.

IDag fInns ett fast fibernät i 
Vaajma endast fram till Gäddede. 
Den ”vita fläcken” i Vaajma är om-
rådet norr om Gäddede med förhål-
landevis stora byar som Jorm och 
Stora Blåsjön. Att förbinda Gäd-
dede och Klimpfjäll, en sträcka 
på cirka elva mil, med fiber skulle 
möjliggöra ett kraftfullt bredband 

InflyttarspecIal

bredband – en viktig  del i utvecklingen

Vaajma

Det finns mycket goda förutsättningar för en ut-
byggnad av ett framtidssäkert bredbandsnät i de 
norra delarna av Vaajmaområdet.
Det framgår av den förstudie som aXeg ab har 
gjort på uppdrag av regionprojekt Vaajma.

till byarna längs vägen. På den 
norska sidan är förutsättningarna 
bättre tack vare NTE:s planerade 
fiberdragning. 

ac net, ett nätbolag som sam-
ägs av kommunerna i Västerbotten, 
har visat stort intresse för att knyta 
samman Klimpfjäll och Gäddede 
för att få bättre redundans (säker-
het) i sitt nät. Vilhelmina Minerals 
har också visat intresse för detta 

eftersom företaget behöver fiber-
nät vid en eventuell återöppning av 
gruvan i Stekenjokk.

– Både AC Net och Vilhelmina 
Minerals kan tänka sig att gå in 
finansiellt och stötta en dragning 
mellan Klimpfjäll och Gäddede. 
Men det är många pusselbitar som 
måste falla på plats innan vi har 
kommit så långt. Nu är det viktigt 
att projektet och kommunerna om-
gående tar de beslut som behövs 
för att kunna fortsätta arbetet. Det 
är oerhört viktigt att processen inte 
stannar av, säger Trostemo.

mattIas strömqVIst, 
bredbandssamordnare på Ström-
sunds kommun arbetar nu vidare 
med frågan. I slutet av april 2013 
tog kommunfullmäktige beslut om 
att ansöka om delägarskap i Ser-
vaNet, ett kommunägt stadsnät där 
flera kustkommuner ingår. 

– Att gå med i ServaNet inne-
bär helt nya möjligheter. Det är en 
stabil och trovärdig aktör som kan 
öppna nya dörrar och har bra kon-
takter med bland annat Trafikverket 
och Post- och Telestyrelsen. För in-
vånarnas del skulle ett delägarskap 
vara det absolut bästa eftersom ing-
en annan aktör vill verka i området, 
säger Mattias Strömqvist.

pernilla Hermansson

Det finns mycket goda möjligheter för en utbyggnad av bredband i Vaajmaområdet.                  Foto: AXEG AB

Ett fungerade internet är idag 
mycket viktigt för både före-
tag och privatpersoner.  
    Foto: Pernilla Hermansson

Den 1 juni 2013 slog Susanne Wieloch upp portarna till den 
nya blomsteraffären Isranunkel i Gäddede. Hon hoppas på 
kunder både från Sverige och Norge och menar att bra in-
ternetuppkoppling är viktigt för de som driver företag i om-
rådet.      Foto: Ulla Jonsson

Gäddede

– bra internetupp-
koppling är oerhört 
viktigt både för mitt 
företag och för mig 
som privatperson.

Det menar susanne 
Wieloch som slog 
upp portarna till nya 
blomsteraffären Isra-
nunkel i gäddede den 
1 juni.

Susanne Wieloch har bott i Gäd-
dede i åtta år och jobbade tidiga-
re på elektronikföretaget Gelab. 
När hon blev varslad från före-
taget bestämde hon sig för att 
öppna en blomsteraffär. En sådan 
har inte funnits i Gäddede sedan 
början av 1970-talet.

– Jag är utbildad florist och 
jobbade som det i 17 år i Tysk-
land och Bremen där vi bodde 
tidigare. Nu såg jag tillfället att 
kunna öppna min egen butik här 
i Gäddede och det känns väldigt 
spännande, säger hon.

när Tidningen Vaajma får tag 
i Susanne har hon fullt upp med 

att färdigställa allt inför öppnan-
det den 1 juni. I butiken med 
namnet Isranunkel säljer hon 
pynt, snittblommor samt blom-
mor både till hemmet och träd-
gården. Här går också att beställa 
blomsterarrangemang till bröl-
lop, begravning eller andra spe-
ciella tillfällen.

– Från början var jag lite osä-
ker när det gällde att starta eget, 
men nu är jag övertygad om att 
det kommer att gå bra. Vi har 
märkt av en stor efterfrågan och 
läget är bra precis i anslutning 
till ICA. Vi hoppas på kunder 
både från Sverige och Norge, sä-
ger Susanne.

Hon menar att stabil och 
driftsäker tillgång till internet är 
oerhört viktigt både för hennes 
företag och för henne som pri-
vatperson.

– Det är något jag är mer eller 
mindre beroende av i min verk-
samhet och det gäller ju även för 
andra företagare i området, säger 
Susanne Wieloch.

pernilla Hermansson

Beroende av stabil 
uppkoppling

DIsKUtera pÅ facebooK!
Hur beroende är du av 
bredband?
Dela med dig på face-
book.com/vaajma

InflyttarspecIal
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en ny informations-
broschyr, en bättre och 
mer säljande hemsida 
och mer aktiva insatser 
på facebook för att nå 
ut med vad projektet 
åstadkommer.

Det är några av aktiviteterna som 
pågår i informationsprojektet just 
nu.

regIonproJeKt Vaajma är 
nu inne på sitt sista år och samtliga 
delprojekt ökar tempot. Så även in-
formationsprojektet. 

Framöver satsar vi på, att i sam-
arbete med turismprojektet, ta fram 
en informationsbroschyr om regio-
nen Vaajma. Denna ska användas 
som en del i marknadsföringen av 
området och tanken är att den ska 
kunna användas även när projektet 
är slut. 

VI HÅller också på att arbeta 
fram förbättringar på hemsidan, 
www.vaajma.com. Den ska bli mer 
användarvänlig och ”säljande”. 
Paketresorna ska lyftas fram och 
marknadsföringen av destinationen 
som helhet ska intensifieras. 

När det gäller Facebook håller 
vi på att ta fram riktlinjer för hur 

vi kan använda mediet på ett bättre 
och mer slagkraftigt sätt än idag 
för att nå ut med vårt budskap och 
skapa intresse för området.

ett aV mÅlen i projektet är 
att undersöka förutsättningarna för 
att skapa en kommersiell tidning i 
Vaajma. Journalisten Håkon Arnt-
sen, som ingår i projektgruppen, har 
hållit i det arbetet och har nu pre-
senterat sin rapport för styrgruppen. 
Den visar att det finns goda förut-
sättningar för att skapa en kommer-
siell tidning. Vi arbetar vidare med 
detta framöver.

Nästa tidning utkommer den 26 
september.

pernilla Hermansson

Delprojekt skola foku-
serar mer och mer på 
att sjösätta verksamhe-
ter efter projektets slut. 

Vi har under projekttiden jobbat 
mycket med att bli bättre på fjärr-
undervisning vilket det nu läggs ex-
tra krut på. Tekniken finns men vi 
vill bli ledande i Sverige och Norge 
på didaktiken och pedagogiken 
kring fjärrundervisning. 

Detta är en viktig del på flera 
sätt. Dels för att skapa möjligheter 

för de som bor i området men även 
att förbereda elever för övriga dis-
tansundervisningar som till exem-
pel finns på universiteten. 

Detta Kan i viss mån också 
skapa en kompetenspool, det vill 
säga att området har lärare i en 
kommun men kan nyttjas i andra 
delar av området. Spanskaunder-
visningen är redan ett bra exempel 
på att vi lyckats och nu tar vi det 
ytterligare ett steg. En IT-pedagog 
ska jobba med att utbilda lärare och 

Skola

information

faKta

n Projektgruppen består av:
Pernilla Hermansson (pro-
jektledare, 20 procent), Erika 
Selander (biträdande projekt-
ledare), Åsa Sjödin (Krokom), 
Lars Arne Krukhaug (Røyrvik), 
Ole Harald Kveli (Lierne). 
Externa skribenter: Håkon 
Arntsen, Per Lindahl.

Det här är på gång i  projekten
Årstiderna kommer 
och går, men pro-
jektet och arbetet för 
att på olika sätt öka 
tillgängligheten och 
kvaliteten inom bland 
annat sjukvård och 
omsorg har pågått och 
pågår varje dag utan 
gränser. Vare sig geo-
grafiskt eller i tidsper-
spektiv.

folKHälsoomrÅDet  är 
viktigt för vår nuvarande och 
framtida hälsa och välmående.

Vi har haft möte med före-
trädare för samtliga kommuner 
vad gäller detta, och vi har mer 
eller mindre formaliserat en ban-
brytande strukturskapelse inom 
Vaajma. En gemensam, gränslös, 
folkhälsogrupp där erfarenheter 
kan ges och överföras och samråd 
och samverkan med tillgängliga 
resurser och kompetens kan ske i 
praktiskt arbete.

ett UnIKt, lokalt, nätverk 
och struktur inom en region där 
samtliga kommuner har likartade 
problemställningar och samma 
mål. Där vi måste minska risken 
för utvecklande av livsstilsrela-
terade sjukdomar, som till ex-
empel hjärt-/kärl, diabetes, högt 
blodtryck, stroke. Detta ska göras 
genom att bland annat uppmuntra 
till ökad fysisk aktivitet bland be-
folkningen.

Jag Har tidigare nämnt vikten 

av att få till en läkarsamverkan i 
Vaajma och v har nu grundstruk-
turerna för detta. Några små delar 
återstår dock fortfarande, men det 
vi hittills fått fram tyder på att vi 
kan ha en fungerande form för 
detta under hösten 2013 eller se-
nast våren 2014. Enligt plan.

VI Har ocKsÅ startat arbetet 
med att hitta former för samver-
kan inom hemtjänst och hemsjuk-
vård på platser i närheten av den 
officiella riksgränsen.

Information inhämtas samti-
digt om möjligheten till något 
slags ”Letter of intent”, om att 
inom Vaajmas område kunna 
nyttja den dialysutrustning som 
finns i Røyrvik.

Det rör sig stadigt framåt.

tommy ottosson

hälsa, sjukvård, omsorg

faKta
 

n Arbeidsgruppen består av Micke Jonsson (projektledare), 
Patrik Lundgren (oppvekstsjef og kultursjef, Lierne Kommune), 
Odd Einar Haugen (oppvekstsjef, Røyrvik kommune), Kajsa Eklund 
(verksamhetssjef barn- og utbildningsförvaltningen, Krokoms 
kommun) og Hans Olof Carlsson (kvalitetsutvecklare, barn- och 
utbildningsförvaltningen Strömsunds kommun) /Lars Boberg (för-
valtningschef, Strömsunds kommun).  
Arbeidsgruppas referansegruppe består av rektor/ass rektor 
fra hver enkelt skole i regionen.

n Projektgruppen består 
av: 
Tommy Ottosson (delpro-
jektledare), Barbro Blom 
(chef Närvård Frostviken-
Strömsunds kommun), 
Cristine Persson (ordf 
socialnämnden Krokoms 
kommun), Elin Schive (om-
sorgssjef Lierne kommun), 
Anne Brit Röst (omsorgssjef 
Röyrviks kommun).

faKta
med ett år kvar av 
projektet så gör vi nu 
en tillbakablick på 
vad som har hänt, vad 
som är gjort och ser 
över vad vi behöver 
jobba vidare med för 
att möjliggöra för de 
framgångsrika akti-
viteter, arbetssätt etc 
som projektet varit 
delaktiga i.

Även detta år erbjuder projektet 
möjligheten för ungdomar 13-19 
år att driva ett eget företag under 
7 veckor i sommar via Sommaren-
treprenörerna! Under denna peri-
od har ungdomar i Vaajma fått in-
formation om detta. För er som är 
intresserade, ta gärna kontakt med 
mig, Anna Jonasson eller Edith 
Bruvoll Valfridsson så berättar vi 
mer och hjälper dig att komma 
igång. Sista anmälningsdag är satt 
till 17 juni och vi drar igång med 
en kick-off kurs 25 juni - 28 juni. 
Läs mer om detta på facebook.se/
vaajma

UnDer den period som gått har 
”Dance it” hållits i Gäddede i maj. 
En helg fylld med dans och där ett 
50-tal ungdomar från både norsk 
och svensk sida fanns med. Jätte-
kul att aktiviter sker och att kon-
takter knyts över gränsen som kan 
bestå efter projektet. Stort tack 
till Ann Kvemo på fritidsgården 
i Gäddede som i samverkan med 
Ina Dahl på Dahl Dancing arrang-
erade detta.

VI Kan också konstatera att 
ungdomar har inflytande i kom-
munerna! 

Lierne kommun redovisar ned-
an hur de jobbat vidare med re-
sultatet från ungdomskonferensen 
2013. Bra jobbat!

”sVensK-VeIen” mellom 
Kvelia og Tunnsjø skal får fast 

ungdom ekonomisk 
tillväxt
Vaajma fjällfiskefes-
tival kommer att gå av 
stapeln 11-14 juli. Det 
är fiskeaktiviteter i hela 
Vaajma under dessa 
fyra dagar. ni kan följa 
oss på hemsida och 
facebook för att se hela 
programmet. 
 
Till hösten är det vår lokalprodu-
cerade mat som står i fokus. 17-20 
oktober blir det Vaajma matfestival.
 
äVen I År kommer Sommar-
lovsentreprenörer att hjälpa till att 
utöka Vaajmas utbud och service. 

Det är ungdomar 13-19 år som 
får chansen att vara sin egen chef 
under sommarlovet. Efter en upp-
startsvecka med utbildning och idé-
utveckling får man ett certifikat och 
kan driva sin egen verksamhet. 

Varför ska man då göra detta till-
sammans med oss och inte själv? 
Jo vi bekostar uppstartsveckan, vi 
erbjuder handledning hela som-
maren och vi står för en småföreta-
gar försäkring för ungdomarna och 
deras verksamhet. Vi har också ett 
samarbete med företag som ställer 
upp och delar ut startstipendier till 
ungdomarna.
 

n Projektet består av:
Delprojektledare Anna  
Jonasson, Anna-Carin 
Svedén, Krokoms kom-
mun, Kjell Urdshals, Lierne 
Naeringsselskap,  Frank 
Aspnes, Røyrvik kommun, 
Anna Gillgren, Strömsunds 
kommun, Anders Blomberg, 
Strömsunds kommun.
Referensgrupp:          
Representanter från turismnä-
ringen, utsedda av de lokala 
turistorganisationerna Lierne 
fritid, Ansättfjällen, Röyrvik 
fritid och Frostviksfjäll.

faKta

n  Projektgruppen består av 
Doris Anette Fagerli Sundvik 
(ungdomskoordinator, Lierne 
kommun), Louise Öhnstedt 
(ungdomskultursamordnare, 
Krokoms kommun), Barbro 
Larbring-Rönngren (kultur-
sekreterare, Strömsund) och 
Elin Jansson Fiskum (ung-
domsledare, Røyrvik kom-
mun). Delprojektledare är Ullis 
Johansson. 

faKta

foKUs: proJeKtnytt

tIllVäXt frostVIKen har 
i samarbete med Strömsund turism 
fått medel från leader 3sam bevil-
jade för att etablera en modell för 
kurtax i Frostviken. 

Kurtax är en frivillig avgift som 
kan bekosta gratis aktiviteter som 
ger ett mervärde i bygden. 

I Lierne och Röyrvik har man 
infört kurtax och arbetar bra för 
ständig utveckling. Många före-
tag och privatpersoner är med och 
betalar/samlar in pengarna som nu 
kan användas till att göra kommu-
nerna mer attraktiva för boende 
och besökare.

anna Jonasson

dekke sommeren 2013. Stortinget 
har blitt enige om noen nye mulig-
heter for scooterkjøring fra 2014, 
men foreløbig mangler den skriftlig 
oversikt om hva som blir de endelig 
formuleringene. 

NTE skal legge fiber via Røyr-
vik og Nordli i 2014, der kommu-
nen må/vil bevilge kr 1.000.000.-. 
Ut fra Sandvika blir det tilbud om 
”Bygdefiberprosjekt”. I tillegg må 
vi finne en løsning for Sørli, evt. fra 
Sverige? 

lIerne kommune kom på Face-
book fra 02.01.13 og www.lierne.
com og www.lierne.no  er under 
omarbeidelse. 

Lierne IL har fotball- og volley-
balltilbud for hele regionen. 

Eget Bolyst-prosjekt fra 2013, 
med prosjektleder i 100 % i to år. 

tVerretalIg boliggruppe er 
reorganisert fra 2013, og rådman-
nen går inn som leder resten av året. 
Boligbrosjyre under utarbeidelse. 
Boligpolitikk blir tema under kom-
munestyret Øk.seminar 27.05.13, 
samt en sentral del under revide-
ringen av Kommuneplanen i 2013. 

Anbudsprosessen for kunstgress 
og løpebaner m.m. ved Stortangen 
er ferdig. Behandles i plan- og byg-
gekomiteen 26.04.13 og i kommu-
nestyret 07.05.13. Planlagt oppstart 
sommeren 2013. 

Ullis Johansson

med ett första mål att få sydsamis-
kan mer tillgänglig för de elever 
som behöver det.

proJeKtgrUppen har också 
påbörjat ett samarbete mellan län-
der kring SYV:are/Karriärrådgivare 
som tar sin början under hösten 
2013. Här går att hitta samverkan 
mellan gymnasieskolor i på båda si-
dor av gränsen men även lyfta fram 
möjligheterna till jobb i Vaajma-
området.

InformatIon om sommar-
lovsentreprenörer kommer att göras 
i skolorna för att koppla till det en-
treprenörskap som de redan får till 
livs i undervisningen.

Som exempel på aktivitet un-
der våren kan nämnas den lyckade 
språkdagen i Lierne. Lärorikt och 
roligt!

micke Jonsson
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Vågar du skaffa ett bra liv?
Tycker du om att ha gott om plats, nära till storslagen natur och 
ett liv utan bilköer – då är vår kommun platsen för dig. 

Mångfald är viktigt hos oss, inflyttare med nya kunskaper och 
erfarenheter berikar och skapar en intressant och kreativ miljö. Här 
finns möjlighet för både människor och företag att utvecklas.

Om ni går i flytt-tankar är ni välkomna att höra av er till oss 
på inflyttarservice. Vi kan hjälpa till med:

•  information om vad ni bör tänka på innan flytten

• kontakter till kommunens hela organisation som    
 exempelvis barnomsorg och skola

• kontakter för att hitta nytt boende

• kontakter med arbetsgivare

• kontakter till olika föreningar och aktiviteter

• allmän rådgivning

Kommunens inflyttarservice  
inflyttarservice@stromsund.se  

0670-167 95 

Titta gärna in på hemsidan:
www.stromsund.se/flyttahit
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Att bo i Krokoms kommun är mer en livsstil än en 
geografisk plats. Här finns stora variationer och 
möjligheter att skapa det liv man själv drömmer om. 
Det är nära till både stad och landsbygd, fjäll och skog. 
Men det är också nära människor emellan.

Samverkan, god vilja och korta beslutsvägar gör att 
landsbygden med sina många aktiva byar lever och att landsbygden med sina många aktiva byar lever och att 
företagsamheten kännetecknar den lokala andan. 
Här finns över två hundra olika föreningar och lika 
många fritidsanläggningar. 

Medborgarna anser sig nöjda med en kommunala
servicen och livet man lever, visar undersökningar.

Krokom är samisk förvaltningskommun.
Det betyder att vi främjar språket och den Det betyder att vi främjar språket och den 
samiska kulturen.

INFLYTTARSERVICE
   • Lediga jobb?
   • Hus till salu?
   • Bostadsköer?
   • Skola och barnomsorg?
   • Bussförbindelser?   • Bussförbindelser?
   • Starta företag?
   • Utbildningar?

Till oss kan du vända dig med alla typer 
av frågor, så ser vi till att du får rätt kontakter. 

0640 161 00

Ett rikt liv 
Det er en glede for oss i Røyrvik å ønske velkommen hit.

Røyrvik kommune kan gi gode naturopplevelser 
sommer som vinter.
Vi satser på er godt tjenestetilbud for alle innbyggerne,
og vi er opptatt av at nyinflyttere skal finne seg til rette.

I Røyrvik er det mange lag og foreninger som er aktive
innenfor et bredt spekteinnenfor et bredt spekter. En oversikt over foreningene
ligger på kommunens hjemmeside, men kommunen vil
også være behjelpelig med å formidle kontakt til aktuelle
lag og foreninger hvis du ønsker det.

Kommunen ønsker flere næringsetablerere og flere 
innbyggere. Derfor utøves en aktiv næringspolitikk med 
støtte til nyetablerere og eksisterende virksomheter,
både økonomisk og gjennom fysisk tilrettelegging og både økonomisk og gjennom fysisk tilrettelegging og 
veiledning. Røyrvik kommune har et etablert 
næringsapparat som står til tjeneste.

På kommunens hjemmeside er det informasjon som
kan være nyttig for det.

www.royrvik.kommune.no

Røyrvik 
Kommune

Henvedelser kan rettes till 
informasjonen i kommunehuset 

74 33 63 00
eller til kommunen på e-post,

postmottak@royrvik.kommune.no

Ei levende Fjellbygd

Børgefjell nasjonalpark 50 år
Vi feirer med ulike arrangement i løpet av året

• Fotokonkurranse og Lesertur (se NA)
• Foredrag med Trond Strømdahl, fiskekonkurranser, organiserte turer i parken.
• Hoved-jubileum Destinasjon Derga 9.august, Gudstjeneste i Reiret 11. august 
og ellers mange aktiviteter. 

Følg oss på facebook: 
facebook.com/pages/Børgefjell-50-år/377533395693551

Origo: borgefjell50.origo.no

Ellers via NA, HA, Hi Du hørd Røyrvik kommune og Visit Børgefjell sine nettsider!

Velkommen til Røyrvik og Børgefjell!

Hytte Storkroktjønna

Velutstyrt fjellhytte med vedovn/komfyr, 
gass koketopp/kjøleskap, fryseboks/vann-
varmer, solcellestrøm og dusj. 3 soverom 
m/ 8 sengeplasser. Det er sengklær til alle 
sengene.

Bilvei helt fram til hytta. Båt ved hytta. Flere 
fine fiskevann i et område på ca 30 min gange. Både røye og ørret vann.

Booking via: visitborgefjell.com 

Fjellfiskefestival 11-14 juli 2013. 
Vi tilbyr en pakkepris inkl. overnatting og fiske for inntil 8 personer til 6000 Nkr.

Hallgeir Pedersen og Kristin Skjesol

annonsera pÅ facebooK

Har du företag inom Vaajma? Söker du nya 
medarbetare?

Annonsera gärna om lediga tjänster och  
sommarjobb på vår facebooksida. 

facebook.com/vaajma
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Det handlar om ett nytt sätt att skapa trädgård utifrån pilgrimens sju ledord: frihet, enkelhet, 
långsamhet, tystnad, bekymmerslöshet, delande och andlighet. Gabriella Mellergårdh, Fyra Systrar 
visar bilder och ger praktiska tips utifrån sin bok om hur orden kan ta form i sju olika trädgårdsrum.  
Ta med dig inspirationen hem till din trädgård! Maries Trädgård från Västerkälen finns på plats 
med försäljning av ekologiska kryddväxter och perenner.

Efter föreläsningen vernissage för konst- och 
hantverksutställningen ”Naturen i våra hjärtan”
hos Fjällbjörken Design.

7 juli kl 12.00-13.00
Ewas Pensionat, Bakvattnet

Föreläsning och boksignering. 
Utlottning av fina vinster från Fyra Systrar 
& Fjällbjörken Design. Servering.

Inträde inkl servering & vinstchans: 80 kr

Pilgrimsträdgård –om 
vila och återhämtning 
i gröna rum

Föllingebygdens Församling

Tunnsjødagene og Portf jel løpet 

         21-23 Juni 2013 

Kom å bli med på Tunnsjøhelga og kanskje Norges fineste terrengløp! 

Fredag 21. juni:  Fra klokken 18.00 og utover 

 Kubb- turnering: Påmelding lag innen start kl. 18.30. Premieutdeling ca. kl. 21.00.  

 Pizzabuffè og pub: åpnes kl. 19.30. 

Lørdag 22. juni:  Fra klokken 09.30 - 17.00 

 Portfjelløpet: Start på riksgrensen ved Lindahl. Konkurranse og Trimklasser. Start 

trimklasser fra Lindahl kl. 09.30 – 11.00. Start konkurranse kl. 12.00. 15 km langt 

terrengløp på myr, fjell og skogsterreng. Mål ved Tunnsjø samfunnshus. Løpet er en del 

av Flyktningetrippelen med Flyktningerenn og Flyktningeritt. I år også med mulighet for 

turmarsjstempling. Bli med og hjelp oss å sette rekord i antall deltagere i 2013!! 10 000 kr 

til beste dame og herre i Flyktningetrippelen! 

 Setertrim: Start ved Skogsseteren på Norsk side. 6 km. Natursti. Start kl. 10.00 – 11.30. 

Mål i Tunnsjø. Trekking på mange flotte premier!  

 Salgsboder i telt, tombola, grilling og matsalg hele helga. Aktiviteter.  

 Storfest og dans med Jupingan Kl. 21.00 – 01.00. 

Søndag 23.juni:  Fra Klokken 10.00- 17.00 

 Salgsboder i telt hele dagen, tombola, auksjon på utstyr fra skolen (ca. kl. 12.00), 

grilling og matsalg , Havdalsrace/Andeløp i Havdalselva med start kl. 14.00 (det er 

allerede mulig å kjøpe ”and”! ), Stor Bilbingo kl. 15.00. 

Mer informasjon kommer på vår hjemmeside www.tunnsjo.com 

For leie av salgsbod/teltplass under dagene ta kontakt med Laila Bygseth på tlf. 948 98 622 ! 

Arr: Tunnsjø IL og Tunnsjø samfunnshus. 

Velkommen til Tunsjødagene, Portfjelløpet og Flyktningetrippelen! 
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Vaajma är samlingsnamnet på An-
sättfjällen, Lierne, Frostviken och 
Røyrvik och området där Region-
projekt Vaajma verkar fram till och 
med sommaren 2014. Namnet Vaaj-
ma kommer från det sydsamiska or-
det för hjärta. 

Inte mInSt bland fiskeentu-
siaster har man sitt hjärta i Vaajma 
och därför föll det sig naturligt för 
turism- och näringslivsgruppen att 

arrangera Vaajma Fjällfiskefestival 
den 11–14 juli. 

OmråDet har en yta på 10 684 
km² och flera tusen vatten som är 
upplåtna för sportfiske. Fiskekort 
går att köpa på många olika platser 
i området, bland annat turistinfor-
mationerna som också erbjuder 
information om boende och annan 
service.

– Tanken med Fjällfiskefestivalen 

är att gräva där vi står och samla det 
bästa Vaajma har att erbjuda när det 
gäller fiske och allt som hör till. Det 
kommer att vara aktiviteter i hela 
området under dessa dagar så passa 
på att göra en road-trip, säger Anna 
Jonasson, i turism- och näringslivs-
gruppen.

tanken är att festivalen ska bli 
årligt återkommande och ett full-
ständigt program finns på projektets 
hemsida samt Facebook-sida. Bland 
annat kommer det att bli invigning 
av ett handikappanpassat fiskevatten 
i Hotagen, fototävling med fina pri-
ser, försäljning av ett gemensamt fis-
kekort för Frostviken samt att många 
restauranger i området serverar fjäll-
fisk på ”husets vis”.

– Vi har spännande dagar framför 

oss och jag hoppas många kommer 
hit samt att de som bor här tar chan-
sen att återupptäcka fiskepärlor runt 
om i Vaajma, säger Anna Jonasson.

Pernilla Hermansson

Fiskefestival i Vaajma

Fisket i vaajma är fantastiskt – och i sommar lyfts det fram extra när det är premiär för vaajma Fjällfiskefestival.  Foto: Svante Harström

VAAJMA

Den 11–14 juli är det premiär för Vaajma Fjällfiske-
festival. ett arrangemang som knyter samman fiske-
intresserade över gränsen.

– Här har vi försökt samla det bästa Vaajma har att 
erbjuda när det gäller fiske och målet är att festivalen 
ska bli årligt återkommande, säger initiativtagaren 
anna Jonasson i turism- och näringslivsprojektet.

Fjällfiskefestival       11-14 juli 2013
• ANSÄTTFJÄLLEN
     • RØYRVIK
          • FROSTVIKSFJÄLLEN
               • LIERNE

Fakta
Fullständigt program finns på 
vaajma.com samt på vår 
facebooksida facebook.com/
vaajma



Du har just läst en tidning från: 

Krokoms 
kommun

Røyrvik
kommune

Strömsunds
kommun

Lierne 
kommune

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNENord Trøndelag
Fylkeskommune

Sør Trøndelag
Fylkeskommune

”En investering för framtiden”

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Det är Regionprojekt Vaajma, med 
Anna Jonasson i turism- och nä-
ringslivsgruppen, som ligger bakom 
satsningen på Vaajma Matfestival. 
Den 14 till 17 oktober kommer akti-
viteter på temat lokalproducerad mat 
att erbjudas runt om i området.

– Vi har många fina företag i Vaaj-
ma som till och med vunnit priser för 
sina produkter. Bland annat Gårds-
charken i Fågelberget, Li-Snadder i 
Nordli och Skånaliseter i Røyrvik. 
Eftersom vi är så erkänt duktiga på 
det här känns det naturligt att satsa på 

en matfestival, säger Anna.
Det senaste tillskottet är två bryg-

gerier – så matfestivalen kommer 
med all säkerhet att kunna erbjuda 
ett alldeles eget Vaajma-öl.

att matFeStIVaLen är pla-
nerad till just oktober månad är ett 
önskemål från företagen själva.

– Då finns det fullt med råvaror. 
Bär, svamp och nyslaktat kött från 
både vilt och tamboskap. Det här 
känns som en väldigt spännande 
satsning som vi hoppas ska leva 
kvar även när projektet är slut. Lo-
kalproducerad mat och mathantverk 

i stort är väldigt populärt nu och det 
vill vi spinna vidare på, säger Anna 
Jonasson.

Pernilla Hermansson

VAAJMA

Den 14 till 17 oktober arrangeras Vaajma 
matfestival för första gången. tidpunkten är väl 
vald – då dignar området av råvaror av högsta 
klass.

– Vi har många duktiga producenter i området 
och de vill vi lyfta fram, säger anna Jonasson i 
turism- och näringslivsgruppen.

LäS mer På FacebOOk!

Fullständigt program 
kommer att läggas ut 
på facebook.com/
vaajma samt på 
hemsidan
www.vaajma.com

I oktober kommer det att anordnas en matfestival i Vaajma där temat är lokalproducerad mat.        Foto: Privat

Returadress:
Strömsunds Kommun
Regionprojekt Vaajma
Box 500
833 24   Strömsund

Fokus på lokal mat i 
egna festivalen
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