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Innehåll #1 2022
I en nyligen publicerad stor under-

sökning om uppväxtmiljöer i 
Gävleborgs län visar resultatet att 
Ovanåkers kommun har de bästa 

förutsättningarna för en god uppväxt-
miljö i hela Gävleborgs län. Det är 
naturligtvis glädjande och känns som 
ett bevis på att det arbete som bedrivs 
ger resultat. Vår ambition är att prioritera 
sådant som är viktigt för barn och ung-
domar. Det är av den anledningen vi har 
gjort stora satsningar på våra skolor och 
skolmiljöer. Det är av den anledningen 
vi fortsätter vårt arbete med olika former 
av dialoger med våra ungdomar för att 
lyssna och visa att vi tar ungdomarnas 
synpunkter på allvar. Det är av den 
anledningen vi fortsätter arbetet med 
att säkerställa en skola som håller hög 
kvalitet, med duktiga och kompetenta 
lärare och där vi har höga förväntningar 
på både elever och lärare.

Det är anledningen till att vi precis har 
påbörjat byggnationen av en ny förskola i 
Alfta med sex avdelningar. Det kommer att 

bli en fantastisk uppväxtmiljö för många 
barn i Alfta med närhet både till flera 
bostadsområden men även till naturområde.

Med precis samma ambition ser vi till 
att kommunen stödjer det stora och 
aktiva föreningslivet i Ovanåker. Stödet 
innehåller både rent ekonomiska stöd 
till både idrotts- och kulturverksamhet 
men även till sådant som anläggningar 
och byggnader. Inom de närmaste åren 
kommer konstgräset i Edsbyn att bytas, 
en mindre konstgräsplan planeras i Alfta, 
sporthallen i Alfta får nytt golv och vi 
ser över möjligheterna att hitta en bättre 
plats för ridskolan i Edsbyn.

Det blir även spännande att se fort-
sättningen av det detaljplanearbete vi 
just nu gör vid Nabban i Alfta för att 
åstadkomma ett mindre antal villa-
tomter med utsikt över vattnet och i en 
härlig skogsmiljö men ändå med närhet 
till service i centrala Alfta. Spännande är 
det även att se utvecklingen av det nya 
trygghetsboendet på Backa i Edsbyn.
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Elisabeth har ägnat sig åt frågor kring hållbarhet långt innan det 
var ett vedertaget begrepp. Hon ger ett oängsligt intryck och berättar 
att hon inte har någon klimatångest. När vi besöker henne bjuds 
vi på en smaskig morotskaka som innehåller kaffesump, men det 

berättar hon inte förrän efteråt.   

Har 
ingen 

klimat- 
ångest

TEXT: ULLA-MARIE NILSSON. FOTO: CHRISTIAN OLARS.

Varför Roteberg? 
– Vi bodde i Avesta under 

några år eftersom både jag och 
min man fick jobb där, men 

när vi fick barn började vi längta efter att 
komma närmare familjen. När vi åkte till 
Edsbyn för att hälsa på och passerade det 
böljande landskapet i Skålsjön kändes det 
verkligen som att vara på väg hem. Samtidigt 
uppstod möjligheten att flytta till gården där 
jag också har vuxit upp så valet blev enkelt.

Hur kommer det sig att du började 
ägna dig åt en hållbar livsstil?  

– Det har inte funnits ett uppvaknande 

eller en särskild brytpunkt. Jag växte upp 
hållbart utan att det begreppet existerade då. 
När jag tog en examen i mat och miljö kunde 
jag också formulera mig kring frågorna 
och då kom också engagemanget. Som barn 
kunde jag vara avundsjuk på kompisar som 
hade ”köpemjölk”, lika som att mina barn idag 
kan drömma om Tacos med ”köpeköttfärs”. 

När vi sitter och mumsar på Elisabeths 
morotskaka innehållande kaffesump och 
blir serverade äppelmust från deras egna 
musteri är det lätt att hela tiden ursäkta 
ens egna val, men hon poängterar med 
eftertryck att hon inte sitter på en piedestal 

och dömer andra eller att hennes val är de 
enda rätta. Samtalet återkommer till att 
hon inte har klimatångest och vi undrar 
hur det är möjligt för någon som har så 
mycket kunskap i ämnet. 

– Därför att jag gör det jag kan. Många 
hamnar i ett freezetillstånd och tänker 
att det inte är någon idé eftersom deras 
val har så liten påverkan, men jag tycker 
att det har en stor betydelse att jag odlar 
egna grönsaker, tar lådcykeln till affären och 
lagar mat från grunden. Om alla slutar att 
köpa nyproducerade kläder, ny elektronik med 
kort hållbarhet och dansk fläskfilé kommer 

”Jag växte upp hållbart 
utan att det begreppet 

existerade då.

Fakta
Vem: Elisabeth Embretsen, 35 år från Roteberg

Familj: Man och två barn

Gör: Lärare i en distanskurs om återbruk och 
självhushållning på Sjöviks Folkhögskola



TYCKER OM OVANÅKER NR 1 2022 • 7 6 • TYCKER OM OVANÅKER NR 1 2022

efterfrågan och därmed produktionen 
att minska. Vi kan alla påverka företag 
att jobba mer cirkulärt, exempelvis med 
fairphones och second handkläder. Det 
är vi som kan vända på det!

Elisabeth har sedan länge ägnat sig 
åt klädbytardagar och i hennes nätverk 
finns en resväska innehållande kläder som 
cirkulerar runt. Den som har resväskan 
tar det den vill ha och lägger i nåt annat. 

Väskan stannar ungefär tre dygn hos varje 
delägare. 

Blir du arg över att alla inte bidrar?
– Inte på enskilda personer, men jag blir 

arg över systemfel—att det produceras svart 
plast som inte kan återvinnas, elektronik 
med planerad, kort hållbarhet och kläder 
som vrider sig efter första tvätten. Alla 
kan skapa sin egen ram och göra det de kan 
inom den. Jag tycker att det är fruktansvärt 

med alla kemikalier så jag har bestämt 
mig för att använda så få som möjligt. Jag 
gör egen tvål och eget schampo och vi 
har byggt ett badrum i lera utan tätskikt.

Om samhället skulle kollapsa, hur 
bra skulle du klara dig?

– Ganska bra. Runt vårvintern är det svårt 
att vara självförsörjande, men potatisen räcker 
hela året. Vi har konserverade grönsaker och 
vi har inte slängt ut vedspisen.   

Vad måste du köpa? 
–  En del mat, diesel och annat vi behöver 

för att underhålla gården, som motorsågsolja. 
Jag köper kläder också, men nästan bara 
second hand. 

Annars då? 
– Jag gillar att läsa eller att lyssna på 

böcker, men annars är odling och frågor 
kring en hållbar livsstil också min hobby.

Fem snabba
Något du vill lära dig?  
Jag vill bli bättre på allt! Odla, bygga saker, allt!

Vem skulle få dig att bli starstruck? 
Jag ska snart på en föreläsning med Sébastien 
Boudet. Då tror jag att jag kommer att bli star-
struck!

Vad borde alla se?  
Ett frö som gror.

Var badar du helst?  
Vid vår fäbodvall i Våsbo.

”Alla kan skapa sin 
egen ram och göra 
det de kan inom den.

Elisabeth odlar egna grönsaker 
och lagar mat från grunden. 

Elisabeth har startat kommunens första och enda musteri 
där egenodlade äpplen förvandlas till fräsch äppelmust.

Morotskakan med kaffesump ser mycket godare ut än den låter! Recept finns på tidningens baksida.

Elisabeth Embretsen har flyttat 
in i gården där hon växte upp.
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Buskörning, störd nattsömn och upprörda inlägg på sociala 
medier—eller en gemenskap för unga som bär upp en kultur 
som funnits i flera generationer? Det är ingen brist på åsikter 
när frågan om A-traktorer kommer på tal. 

Trötta på 
rubriker  
om EporEpor
TEXT: ULLA-MARIE NILSSON. FOTO: CHRISTIAN OLARS.

Skruva och meka i all ära, men för Albin 
och Ture är gemenskapen det viktigaste.
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Varför kör ni EPA? 
– I första hand för att det är roligt 
och för att du träffar kompisar 
du inte hade lärt känna annars. 

Det är inte så att du känner alla som har en 
EPA, men du vet vilka alla är. Sen är det klart 
att det också är för att förflytta sig, svarar Albin. 

Förutfattade meningar om att det är 
ungdomar som gillar att meka, men som 
inte gillar sport som kör EPA fick en törn 
direkt. Ture har fullt upp på sin fritid 
med både bandy och fotboll och Albin 
tillbringar mycket tid på gym. Albin gillar 
att skruva och Ture kunde ingenting till 
en början men har lärt sig lite efterhand.  
Båda är dock eniga om att det är en fördel 
att kunna meka. Någon dröm-EPA har de 
inte, möjligen en Volvo 760.

Är det svårt att ta traktorkort?
– Jag trodde det skulle vara svårare, 

men bara man hängde med under teorin 
så funkar det. Det är ungefär samma teori 
som när du ska ta körkort bortsett från 
regler om motorväg, så det blir nog 
enklare att ta körkort sen, säger Ture.  

Det är tydligt att gemenskapen är det 
mest centrala. De åker ofta till Bollnäs och 
några gånger om året ända till Ljusdal, 
ibland bara för åkandets skull men oftast 
för att träffa kompisar.  

– Jag köpte min första EPA i Malung 
och det tog 9 timmar att köra hem. Det 
var roligt, säger Ture.

Ture gillar märkeskläder som Limitato 
och Lecacci. Albin använder mest hoodie 
och jeans. När de får frågan om det finns 
en typisk EPA-stil svarar de unisont ja. 

– Tajta jeans med hål i och lite halv-
långt hår som går ut på sidorna. Det 
finns de som lockar det så med locktång 
också. Musikstilen är norsk, snuskig musik 
och Eddie Meduza, säger de.

Vad tänker ni kring rubriker och 
facebookinlägg där det skrivs om 
Epor? Läser ni trådarna? 

– De är vi ganska trötta på faktiskt, 
svarar Albin, och Ture berättar att han 
har läst saker om sig själv som inte heller 
stämmer. 

– Jag fick läsa att jag hade spelat jätte-
hög musik, men när det skulle ha inträffat 
var min EPA på lagning. Det finns många 
ogrundade rykten och felaktigheter. 

På frågan om de har några särskilda 
planer svarar båda att de här och nu bara 
ska överleva skolan och ta studenten.

Albin gillar att meka med sin Epa, 
men en pyntad insida hör också till.

Ture gillar märkeskläder. Till EPA-stilen hör annars tajta 
jeans, halvlångt hår och norsk skuskig musik.

Epafakta
A-traktor, som ofta kallas EPA, är ett motordrivet 
fordon i form av en ombyggd bil.  A-traktorns 
hastighet får som högst vara 30 km/h på horisontell 
väg. För att köra A-traktor krävs ett körkort med 
AM-behörighet, det vill säga körkort för moped 
klass I eller ett traktorkort. Åldersgränsen för att ta 
AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.

Albin Widarsson
Ålder: 17 år. 

Sysselsättning: Ekonomiprogrammet på  
Voxnadalens gymnasium.

Förutom att köra Epa: Styrketräning och vara 
med kompisar.

Musik: Mest hardstyle, typisk gymmusik.

Ture Widoff
Ålder: 16 år.

Sysselsättning: Barn- och fritidsprogrammet på 
Voxnadalens gymnasium.

Förutom att köra Epa: Bandy och fotboll!

Musik: Svensk rap.

Tre snabba
Bästa skolmaten?  
Ture: Vegetarisk schnitzel 
Albil: Kycklingfilé och bea

Idol? 
Ture: Jag har alltid sett upp till min kusin Eskil! 
Albin: Mig själv kanske?

Bästa film eller serie? 
Båda, i kör: Cars! (Blixten McQueen del 1)

”du träffar 
kompisar du 

inte hade lärt 
känna annars
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Vandringsstråk 
& cykelleder
i Ovanåkers kommun 

Att vandra eller cykla är ett perfekt sätt att upptäcka naturen, och det bästa är att det alltid 
finns mer att utforska och upptäcka. I Ovanåkers kommun är alltid nära till magiska natur-
upplevelser i hälsingeskogarnas skiftande natur- och kulturlandskap. Vi har samlat ett urval av de 
vandringsstråk och cykelleder som finns.

TEXT & FOTO: CHRISTIAN OLARS.

Gruvleden
9,5 km vandring
En vandringsled som följer gamla 
stigar och kärrvägar från masugns-
ruinen i Voxnabruk och upp till den 
gamla gruvmiljön på Gymåsberget. 
Leden går genom vacker gammel-
skog med sällsynta orkidéer och 
passerar flera gruvhål.

1

Naturstigen
3 km vandring
Vacker och lättvandrad stig som är 
lämplig för hela familjen. Stigen 
går delvis på den natursköna åsen 
Galtryggen och längs med stigen 
finns flera skyltar med information 
om djur och natur i området.

2

Ormtjärnsbanan
5, 8 och 10 km MTB
Fantastiska MTB-stigar som går 
över tallhedarna vid Ormtjärn utanför 
Voxna. 5 km-banan är relativt flack 
och lättcyklad medan 7,5- och 10 
km-barnorna är lite tuffare och mer 
kuperade.

3

Homnabanan/Stenatjärnarna
5 km MTB/vandring
Lovordad MTB-bana. Fantastiska 
naturstigar som går över de vackra 
omgivningarna med tallhedar, rull-
stensåsar och flera jätteflyttblock 
och små tjärnar. Stigarna är också 
perfekta för den som vill vandra. 

4

Borgenbanan
5 km MTB
En fin MTB-bana som är lite mer 
krävande. Stigarna är riktigt fina 
och bjuder på tuffa stigningar men 
också på vacker utsikt.

5

Kygelvallen
2,5 – 25 km MTB/vandring
Från Kygelvallen utgår både MTB-
spår (6 km) och flera motionsspår och 
vandringsleder som Torparrundan (25 
km) och Bergsborundan (16 km). Här 
finns även en särskild MTB-bana för 
barn och tillgång till bl.a. toalett/dusch 
och grillplats.

6

Vikebergsleden
15 & 20 km MTB/vandring
Små, mysiga skogsstigar som mestadels 
är lättvandrade, men bitvis kuperade. 
Stora delar av lederna går att cykla 
med MTB (för vana cyklister). Vid 
crossbanan i Viken finns en särskild 
slinga för MTB (ca 4,5 km) markerad 
med blå pilar.

7

Flottarleden 
7 km vandring
Vacker vandringsled längs Voxnan 
mellan Runemo och Söräng. Leden 
som passar hela familjen, med fina 
utsiktsplatser och med möjlighet 
att bada, grilla och fiska.

8

Finnskogsleden
35 km vandring
Här bjuds du på en härlig vandring 
genom fina naturreservat med djupa 
skogar, blånande berg, blöta hjortron-
myrar och kulturhistoriska omgiv-
ningar. Leden lämpar sig väl för en 
flerdagarstur.

9 Cykelstigarna i Svabensverk
17 km MTB/vandring
Fina cykelstigar som slingrar sig 
fram i de djupa hälsingeskogarna i 
gränslandet mellan Hälsingland och 
Dalarna. Det är någon speciellt att 
cykla och vandra efter de 100-åriga 
cykelstigarna i Svabensverk som 
anlades för skogsbrukets behov.

12

Häsborundan
5 km vandring
Från Häsbo kan man vandra en 
kortare del av Eggaspåret längs 
med Häsbosjön och den kniveggs-
formade rullstensåsen ”Egga”. Led-
sträckningen uppe på åsens krön är 
omvittnad som det finaste vandrings-
stråket i Ovanåkers kommun.

11

Eggaspåret
7,5, 10, 15, 22 & 30 km vandring/MTB
Eggaspåret, som utgår från 
Skålsjögården, är en vacker 
vandringsled som tar dig djupt in i 
Hälsingeskogarna. Leden kan delas 
upp i flera olika sträckor och delar 
av spåret är även perfekt för MTB.

10

Naturkartan
För tydligare kartor och fler tips på äventyr i Ovanåkers 
kommun så rekommenderar vi Naturkartan, som är en 
digital guide som finns både som app och hemsida: 

naturkartan.se/voxnadalen



INTRESSENA 
GÅR I VÅGOR
TEXT & FOTO: NIKLAS STAGVALL

Tomas Nilsson från Edsbyn samlar och för statistik på allt från 
filmer, serier och vinylskivor till lerfigurer och tallriksunderlägg. 
Han är också multikonstnär och uttrycker sig genom musik, 
tavlor, sagor och konstverk i lera.

En skivsamling ska enligt Tomas sorteras efter  genre 
eller årtal—aldrig efter bokstavsordning.
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Tomas och Ulla-Marie Nilssons 
hem är som en sagovärld. 
Väggarna är målade i djärva 
färger. På dem hänger tavlor 

som Tomas har målat. I hyllor och glas-
montrar står hans samlingar. Två hyllor och 
en skrubb är fyllda med seriealbum och 
serietidningar, från Asterix och Obelix 
till Läderlappen—allt väldigt ordnat och 
uppställt. Serier har Tomas läst sedan 
han gick i lågstadiet. 

Det var ett hästjobb, men det var tvungen 
att göras, säger han.

I matsalen står ett skåp fyllt med 
vinglas, mest för att dricka ur, men även 
de är en samling. I vinkällaren har Tomas 
742 flaskor vin. Vinintresset började 
i Positano år 2009 då han smakade ett 
Radici Taurasi Riserva. I elva år har han 
sedan fört statistik över sina viner i en 
pärm som han kallar för ”bibeln”. 

–  I den skriver jag betyg på vinerna, 
när de köptes, pris, m.m. Tack vare det 
vet jag vilket vin jag ska dricka och när 
jag ska dricka det, säger han.

Tomas sitter ofta i sin musikhörna och 
njuter av sin skivsamling. Det är mest 
rock som gäller. Skivorna är sorterade 
efter genre och årtal. Han understryker att 
skivor inte ska sorteras i bokstavsordning.

Tomas komponerar egen musik som 

inspireras av hans sagor och tavlor, och 
då drar det åt filmmusikhållet. Han har 
också spelat i band, och nu är han aktuell 
på Spotify med albumet ”Sometimes 
Almost Lost” under artistnamnet The 
Tomas. Albumet har han även beställt på 
vinyl.

–  Jag har beställt 200 exemplar. De ska 
jag inte sälja utan de ska bli en samling, 
säger han.

I Tomas kontor finns pärmar med 
frimärken från luftpost som gick mellan 
London och Stockholm på 1920-talet. 
Två brev från London saknas, men en 
komplett samling är inte allt.

–  En komplett samling kan dö. Samtidigt 
kan en samling ligga latent för att man 
inte hittar något nytt, säger han.

Har du onödigt mycket saker?
–  Nej, jag drivs av att en samling ska bli 

komplett, men samtidigt måste jag gilla 
allt i samlingen, säger han.

Har du tvingats slänga någon samling?
–  En samling kan åka upp på vinden 

som ”kvalare” tills jag blir inspirerad att ta 
upp den igen, men en gång var jag tvungen 
att skeppa iväg några VHS-filmer.

Kommer barnbarnen att få ärva allt 
sen då?

–  Ja, det kommer bli jobbigt för dem!

”JAG KAN JU 
INTE HÅLLA 
MIG IBLAND

I en hylla står figurer från Asterix och 
Obelix, en fransk serie. De mest värdefulla 
står längst upp.

–  De köpte jag i Frankrike. De andra är 
mindre värdefulla och de köper jag lite 
var som helst. Jag kan ju inte hålla mig 
ibland, säger Tomas.

I ”biorummet” sträcker sig hyllor med 
filmer från golv till tak, sorterade efter 
land och genre. Väggar och tak pryds 
med filmaffischer. Filmsamlingen började 
under ”videovåldsåldern” på 80-talet när 
köpefilm på VHS blev populärt.

Tomas har stenkoll på vilka filmer de 
har sett, hur många gånger de sett dem 
och vilket betyg de har gett dem. Allt 
finns i en pärm. Tomas för också statistik 
på vin, bandy, mat och dryck, bl.a. Intresset 
för statistik har varit med honom sedan 
barnsben.

–  Pappa ägde en järnhandel där jag satt 
och förde statistik på stenkulornas storlek 
och ritade kurvor över frimärksprisernas 
utveckling. Jag tror det ger mig en känsla av 
kontroll, och statistiken blir som en slags 
samling också, säger han.

En glasmonter är fylld med lerfigurer 
som Tomas har gjort. De är inspirerade 
av sagor och serier han har läst eller skrivit 
själv. Något som återkommer i hans verk 
är en kulle med små hus på som liknar 
Positano, en by i Italien som Tomas och 
Ulla-Marie ofta besöker. Tomas sagor och 
tavlor inspireras ofta av sägner från Positano. 
Tavlorna har Tomas en gång haft på en 
utställning, men deras konturlinjer hade 
då bleknat bort med åren.

–  Jag fyllde i konturerna på ca 70 tavlor. 

Tomas har ett system där filmer som ligger ner är filmer som han inte har sett.

Tomas lerfigurer är inspirerade av sagor eller 
serier som han har läst eller hittat på själv.

Tomas gjorde konstverk som liknar Positano i Italien 
innan han ens hade besökt det.

En bråkdel av Tomas seriealbum.

SAKER SOM TOMAS 
SAMLAR PÅ
• Asterix och Obelix
• Tallriksunderlägg
• Serietidningar
• Scrap books
• Seriealbum
• Fotografier
• Vinylskivor
• CD-skivor
• Frimärken
• Lerfigurer
• Spelkort
• Vinglas
• Filmer
• Tavlor
• Vin
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När det är som varmast på 
somrarna tar allt eld runt-
omkring Blodgubben (en av 
Tomas egna sagofigurer). 

Isrymden är ett ställe som Trasse (en 
annan av Tomas figurer) tar Blodgubben 
till för att coola ner sig under sommaren.

”Isrymden”
av Tomas Nilsson
TEXT: NIKLAS STAGVALL.  
ILLUSTRATION: TOMAS NILSSON.
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Matlagning har sedan 
många år tillbaka varit 
ett stort intresse för mig. 
När vårsolen kommer vill 

jag flytta ut mitt intresse till trädgården. 
Att kunna stå och laga mat i kvällssolen, 
gärna med ett vinglas, är en ren njutning.  
Skaldjur och italiensk mat finns ofta med 
på helgmatsedeln och platsen har vi därför 
med kärlek döpt till Montagna di volpe 
(Rävaberg). Placeringen på köket anser jag 
är viktig för att få den rätta känslan och 
att ha närhet till terrassen med det dukade 
bordet och gästerna. 

Att ha tak på uteköket kan ju vara till 
en stor fördel för att kunna laga mat i 
alla väder, men jag har valt att vara utan 
för att se mer av den omgivande naturen 
och känna den ultimata frihetskänslan. 
I min konstruktion har jag gjutit en skiva 
av finbetong som jag sedan har satt i fall 

ca fem grader så det blir en avrinning vid 
nederbörd. Avställningsytan lutar fem 
grader åt motsatt håll. 

Jag byggde köket först utan diskho 
och rinnande vatten, men som jag snart 
nog kompletterade med. Det är otroligt 
lämpligt att kunna skölja t. ex färskpotatis 
och grönsaker i anslutning till matlagningen. 
Vattnet kan jag koppla bort innan höstfrosten 
kommer. En viktig detalj är att kranen måste 
ha en blandare eller kran med snurrattar så 
att kranarna dräneras helt från vatten för att 
förhindra frostsprängning under vintern. 
Använd en vattenslang för dricksvatten. 
Ett tips är att även koppla på en kran för 
trädgårdsslangar. 

Om inte köket ska vara flyttbart så är 
det viktigt konstruktionsmässigt att 
inte fuska med grunden då det händer 
mycket med marken på vintern som gör 
att marken skjuter. Därför att det bra att 

isolera under plintarna så att köket har en 
stabil grund att stå på. Kryssa eller sned-
sträva träkonstruktionen för stabiliteten. 
Finns det plats kan man inte göra uteköket 
för stort. 

Nu när det har blivit modernt med 
miniatyrpizzaugnar kan det vara trevligt 
att ha plats för den tillsammans med den 
traditionella grillen, som är ett måste i ett 

MITT UTEKÖK

utekök! Rejäl arbetsyta för att baka degar 
och skära grönsaker samt gasolbrännare 
för att steka och koka är också viktiga. 
Mycket förvaring är också en fördel med 
plats för grillkol, gasoltub, stekpannor, 
muurikka och andra köksredskap.

Designen på uteköket är det endast 
fantasin som sätter gränsen för, men 
personligen tycker jag att det är fint om 

det håller ungefär samma stil som huset. 
Nu är det bara att sätta igång att släppa 

lös fantasin och bygga ditt egna drömutekök 
och bjuda hem dina vänner på en trevlig 
kväll i din trädgård! Lycka till!

Hälsningar,
Björn Linqvist

TEXT: BJÖRN LINQVIST. FOTO: PRIVAT.

Björn har kompletterat sitt kök med en disko för 
att kunna skölja grönsarkerna och potatisen.

”PLATSEN HAR VI MED 
KÄRLEK DÖPT TILL 

MONTAGNA DI VOLPE 
(RÄVABERG)



TYCKER OM OVANÅKER NR 1 2022 • 23 22 • TYCKER OM OVANÅKER NR 1 2022

” 
NYFIKENHETEN  
HAR TAGIT MIG  

DIT JAG ÄR

Hannie Seegers och maken 
Tryggve Henriksen träffades 
då båda jobbade på American 
Express i London. Hanne 
är från Nederländerna och 
Tryggve kommer från Norge. 
Nu bor de i Fullen, där de 
får mer tid över till annat, 
samtidigt som Tryggve jobbar 
kvar på företaget.

TEXT: ULRICA LEANDERSSON. FOTO: KATARINA OLARS.

–Det var vid en arbetsresa 
till Stockholm som jag 
förälskade mig i landet, 
sett från ovan. Jag var 

van vid trångboddheten i Nederländerna 
och i London och när jag såg all skog vid 
landningen i Sverige så tänkte jag att i 
det här landet ska jag bo, säger Hannie. 

Att deras hem skulle bli i en stuga i 
Fullen var mest slump. Under flera år 
besökte paret Sverige flera gånger om 
året. De paddlade kanot, vandrade och 
var ute i naturen. 

I november 2011 hittade de stugan i 
Fullen på Hemnet och julen 2011 skrev 
de kontraktet. Tryggve arbetspendlade 

det första året till jobbet i London och 
var några veckor på varje ställe. En sommar 
ställde Tryggve frågan till sin chef (som 
för övrigt jobbar från New York) om han 
kunde distansjobba i några veckor. Det 
fungerade så bra så veckorna blev månader 
och år. 

Hannie som är en självlärd formgivare, 
vävare och textilkonstnär med särskild 
kärlek för ull har en ateljé på gården. 

– Jag kunde sticka innan jag kunde läsa 
och skriva. Jag kände tidigt att kontors-
jobb inte är något för mig. Jag vill arbeta 
kreativt med händerna och här hemma 
växlar jag hantverket med odling, säger 
Hannie och visar årets odlingar som ska 

planteras ut i växthus när frostrisken är över. 
På gården finns bin och höns och planen 

är att i sommar ska de även köpa får för 
att kunna använda ullen till hantverket. 
På sikt vill Hannie kunna använda allt 
material från gården. 

– I London hade vi ingen tid kvar till 
att leva efter att arbetsdagen var slut, vi 
pendlade till och från jobbet och det blev 
långa dagar. Nu kan vi börja dagen med 
en morgonpromenad och starta lugnt för 
att sen jobba hemifrån. Vi behöver inte 
passa några tågtider och vi kan laga riktig 
mat till lunch, jämfört med förr när vi 
sprang ut från kontoret för att köpa en 
macka och äta den snabbt. Vi lever lång-

sammare nu och det var ett av målen 
med att flytta hit, säger Tryggve. 

Det är mest Hannie som odlar och på 
hösten är det en hektisk tid för att hinna 
ta hand om allt, bland annat göra soppor 
som fryses in. Tomater och potatis är de 
nästan helt självförsörjande på. Att bli 
helt självförsörjande är svårt men paret 
köper köttet från lokala bönder där de vet 
att djuren haft det bra. 

Några avslutande ord till våra läsare?
– Våga testa och strunta i vad andra 

tänker! Var inte rädd att prova på saker. 
Vad är det värsta som kan hända? Det var 
nyfikenheten som gjorde att jag vågade 
prova på att väva. Jag testade och jag kunde!

Namn:  
Hannie Seegers & Tryggve Henriksen.

Ålder:  
Hannie 42 & Tryggve 48.

Jobbar med:  
H: Textilformgivning, vävning och textilkonst.  
T: Dataanalys, rapportering & tracking på 
American Express.

Favoritårstid:  
Alla! Det är den ständiga förändringen 
som är så underbar.

Det här ser jag fram emot:  
H: Odlingssäsongen och badrumsrenovering. 
T: Att bli klar med allt renoverande.

FAKTA

Tryggve distansjobbar mot London från hans och Hannies hus i Fullen.

Hannie växlar mellan hantverk och odling.Hannie Seegers med sin rock som hon har vävt och sytt själv.
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”VI 
ARBETAR 
MED VÅR 
PASSION
Dietisten Adam Bolays och agronomen Therese Holmstens intresse 
för fibrer var startskottet för företaget Fibr. Mest känt är företaget 
för deras havrebars men något många kanske inte känner till är 
att företaget även jobbar med annan produktutveckling och har 
till exempel tagit fram en mjukglass. Mjukglassen kommer under 
sommaren säljas på hälsingegård Ol-Anders i Alfta. 

TEXT: ULRICA LEANDERSSON. FOTO: CHRISTIAN OLARS.

Företaget Fibr utvecklar flera olika produkter, 
men havrebars är deras flaggskepp.
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–Vi är ett produktut-
vecklingsföretag som 
jobbar med fika och 
mellanmål. Den röda 

tråden är fibrer och vi vill bidra till att 
öka fiberintaget. I mjukglassen har vi 
ersatt de annars vanliga tillsatserna med 
ingredienser från växtriket. Som strössel 
kommer man kunna välja bland annat 

torkade bär, säger Adam. 
Företaget har just nu flera produkter på 

gång och mycket tid går åt till att testa olika 
recept i provköket. Målet är att produkterna 
som Fibr tillverkar ska vara fria från de 14 
allergener som EU har på sin lista över de 
vanligaste allergenerna. Det är viktigt för 
Therese och Adam att de ingredienser de 
använder har god kvalitet. 

–  Att vara kreativa i köket är det bästa 
vi vet och vi utvecklar våra recept själva 
från grunden. För oss är det viktigt att 
använda så närodlade råvaror vi kan hitta, 
att göra ingredienslistan så kort som 
möjligt och att våra produkter ska passa 
så många som möjligt, säger Therese. 

Paret startade företaget i Uppsala där 
båda studerade men 2020 flyttade de till 

Edsbyn där Therese är uppvuxen. I augusti 
2021 flyttade de in företaget i nya lokaler i 
centrala Edsbyn. Företaget har även kunnat 
anställa fler och just nu sysselsätter de tre 
personer. Planen är att kunna anställa ännu 
fler längre fram.

–  Att driva företag i Edsbyn är fantastiskt! 
Vi hade aldrig varit där vi är idag om det 
inte varit för alla underbara människor. 

Här är man beroende av varandra, 
gemenskapen och det lokala. Alla vi 
mött har varit så oerhört generösa och 
hjälpsamma, säger Adam. 

Under samtalet märks det tydligt hur 
paret brinner för sitt företag och för att 
bidra till en levande landsbygd. Passionen 
för sitt företag märks tydligt: 

– För oss handlar företagandet om vad 

vi kan göra för kunden. När det råkar vara 
samma sak som vi själva brinner för skapas 
de bästa produkterna. Då har vi roligt på 
jobbet samtidigt som vi får nöjda kunder 
och det är det som gör att företaget över-
lever. Jag vaknar varje morgon och ser 
fram emot att ställa mig i köket. Att få 
hålla på med det man är passionerad över 
är den bästa lönen, säger Adam.

Therese Holmsten
Ålder: 30

Utbildning: Livsmedelsagronom

Favoritpryl i köket: Kolsyremaskin

Äter till vardags: Vegetariska grytor

Adam Bolay
Ålder: 34

Utbildning: Dietist

Favoritpryl i köket: Visp

Äter till vardags: Wraps eller burgare

FAKTA

Therese Holmsten och Adam Bolay har 
flyttat sitt företag till centrala Edsbyn.

Havrebarsen som Therese och Adam tillverkar finns 
i många olika smaker. Vad sägs om fika i barform?

”ATT VARA 
KREATIVA I 

KÖKET ÄR DET 
BÄSTA VI VET



Samhällsinformation
Ovanåkers kommun
828 80 EDSBYN

www.ovanaker.se

Avsändare/inlämnare/returadress

Postmästaren i Hälsingland AB
Odengatan 4
821 43 BOLLNÄS

Kakan:

2 ägg

1,5 dl socker

2 dl vetemjöl

1 tsk bikarbonat

1 tsk bakpulver

1 tsk kanel

1 tsk vaniljsocker

1 dl neutral olja

3 dl finrivna morötter

2-3 msk kaffesump

1. Vispa ägg och socker pösigt.

2. Blanda mjölet med bikarbonat, bakpulver, kanel 
och vaniljsocker.

3. Rör ner i smeten.

4. Tillsätt olja, morötter och kaffesump.

5. Häll smeten i en smord och bröad form.

6. Grädda i 35-40 minuter i 170 grader.

Glasyren:

50 g mjukt smör

50 g färskost

2 dl florsocker

1 tsk vaniljsocker

1. Vispa smör, florsocker och vaniljsocker.

2. Tillsätt färskosten och vispa ihop.

3. Bred glasyren på den avsvalnade kakan.

Morotskaka  
med kaffesump


