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Innehåll #1 2019 Här finns många ”gömda skatter”
Som ny kommunstyrelseordförande från den 

1 januari är det många spännande och nya 
uppgifter som väntar de kommande fyra åren. 

Att vara ambassadör för Ovanåker är en av dessa upp-
gifter. Det är därför med glädje och stolthet jag tar mig 
an uppgiften att skriva några inledande rader till 
Fördel Edsbyn & Alfta.

I vår egen tidning vill vi försöka visa upp och 
spegla allt det spännande som händer i Ovanåker. 
Alla dessa spännande människor och möjligheter 
till upplevelser och möten både för den som är 
boende här i kommunen och den som blir sugen 
på att göra ett besök.

Under de kommande åren kommer vi att jobba 
engagerat med de hållbarhetsmål som finns inom 
ramen för de av FN beslutade Agenda 2030 målen. 
Det är 17 olika mål för en mer hållbar utveckling. 
I tidningen kan du läsa om lokalproducerat i vår 
kommun. Att handla lokalproducerat är absolut 
ett steg för en mer hållbar utveckling. Dessutom är 
det spännande att se vad som finns i din närmaste 
omgivning.

Nu är sommaren här. Ta chansen att upptäcka 
din egen kommun. I vår tidning kan du hitta olika 
tips var du själv eller med dina besökande vänner kan 
stanna till i sommar. Jag vågar påstå att det finns 
många ”gömda skatter” att upptäcka. 

Det finns också en otrolig mängd aktiviteter 
att upptäcka, kanske inte minst under sommaren. 
Kanske en tur efter loppiskartan, badplatser du 
inte har besökt tidigare eller kanske våga pröva att 
komma ut i skogen med karta och kompass genom 
vårt Hitta ut-projekt.

Med hopp om en skön sommar.

Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
hakan.englund@ovanaker.se, tfn 070-673 16 33

Fördel Edsbyn & Alfta är en 
informationstidning som utges av 
Ovanåkers kommun

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn 
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-570 01 
E-post 
kommun@ovanaker.se

Kommunkontorets öpppettider:  
Växel: vardagar kl. 7.30-12.00, 12.50-16.15 
Reception: vardagar kl. 8.00-12.00, 12.50-16.15  

Receptionen öppnar 5 minuter innan på  
morgonen för bokade besök.
Vill du träffa någon speciell tjänsteman  
eller politiker är det alltid bäst att boka  
en tid.

Fördel Edsbyn & Alfta delas ut till samtliga 
hushåll i Ovanåkers kommun samt till  
ca 2 700 hushåll i övriga landet.
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Håll i hatten, nu 
handlar vi lokalt! 
Blir du också lycklig när du hör ordet närproducerat? Då ska 
du hänga med på den här åkturen. Håll i hatten, nu startar 
vi kommunens lilla elbil för ett reportage i närområdet! 

TEXT: ULRICA LEANDERSSON. FOTO: EMIL BACKASTRAND & THERÉSE OLSSON.

Foto: Therése Olsson.
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V i åker Stora Hälsingegårdars väg 
mot vackra Långhed. Jag för-
undras över alla hälsingegårdar 
innan vi svänger av till vår första 

anhalt. En låda gräsbeteskött senare susar 
vi vidare. Nu är sommarens alla grillkvällar 
räddade! Nåja, lite mer livsmedel behövs 
för att göra en komplett middag så vi 
fortsätter färden. 

I Ovanåker stannar vi och köper ägg. 
Ni vet såna där med så knallgul gula 

att gästerna undrar om det är saffran i 
sockerkakan. Jag tänker glatt att nu kan 
mannen därhemma göra världens godaste 
glass. Jag lovar, det är verkligen världens 
godaste. I alla fall om man frågar mig. 

Vi fortsätter mot Knåda, eller Knöa 
hian som vissa säger här. Där köper vi 
lammkorv. Vi kör mot Roteberg för några 
burkar honung. Det blir perfekt i marinad 
eller salladsdressing. Ett tips: får du någon 
gång en biodlare som bordsgranne, fråga 

Glass utan glassmaskin
5 dl grädde 
5 äggulor 
1 dl strösocker 
1 tsk vaniljsocker 
2 msk sirap 
2 förpackningar dubbeldajm

Vispa grädden och ställ kallt. Vispa ägg, 
socker och vaniljpulver i ca 5-10 minuter. 
Blanda i sirap. Blanda sen i grädden. 

Hacka dajmen och blanda ner i smeten. 

Fyll en form och ställ i frysen över natten.

Ta fram glassen i tid så att den hinner bli 
mjuk. Sedan: Ät och njut!

om binas värld. Det är lätt att bli förundrad 
över hur ett bisamhälle fungerar. Likväl som 
man kan bli förundrad över hur galant och 
graciöst vissa joggar när man själv klampar 
fram. Men det är en annan historia. 

Vi åker förbi slalombacken, där ett 
gäng entusiaster springer upp- och nerför 
backen, och vidare mot Gammel-Lillbo 
för att köpa potatis. Eller potäter som du 
kanske hellre säger.  

Grönsaker har jag inte hittat någon 

som säljer häromkring så ordspråket 
”själv är bäste dräng” kommer väl till pass. 
Vi åker förbi min trädgård och hämtar spenat, 
tomater, gurka och några jordgubbar.  

Du kan pusta ut nu, färden är över för 
den här gången. Sitter hatten kvar? 

VÄRLDENS GODASTE GLASS
Glassreceptet, tänker du kanske nu 
och håller förskräckt andan? Här ovan-
för har mannen delat med sig av det. 

Foto: Emil Backastrand.

”Fråga vänner och bekanta 
var du kan handla lokalt i 
kommuuuunen!

Världens godaste ägg till världens godaste glass? Foto: Privat.

Foto: Therése Olsson.

”Honung från Roteberg blir perfekt till 
marinaden eller salladsdressingen!

Beskyll nu inte mig, eller honom för 
den delen, om du hädanefter vill äta 
glass till frukost, lunch och middag. Och 
du, med äggvitorna som blir över kan du 
göra galet goda lakritsmaränger, även det 
något som mannen därhemma gör i ur 
och skur. Vi ogillar ju svinn, eller hur? 

HUR HITTAR JAG LOKALA HANDLARE?
Jag har vid några tillfällen försökt inventera 
var man kan handla lokalt producerade 

råvaror men inte fått någon klar bild av 
det. Ett tips till dig som vill handla lokalt 
är att fråga vänner och bekanta eller hålla 
utkik i Facebook-gruppen Edsbyn-Alfta. 
Där brukar några bönder marknadsföra 
sig när det exempelvis finns kött att köpa. 
Eller så slänger du ut en fråga i Facebook-
gruppen om vad du vill köpa så får du 
säkert flera som engagerar sig och tipsar. 
Vi Ovanåkersbor är kända för att engagera 
oss. Lycka till!
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”...jättemysigt att 
plocka med sig både 
kamera och fika-
väskan och åka ut 
i naturen för att fota 
allt det som finns att 
beskåda där.

Jag heter Maria Brunkes. Jag bor i 
Edsbyn men är född och uppväxt i 
Alfta. Jag har inte bott i Alfta sedan 
jag var 18 år men Alfta finns djupt 

rotat i hjärtat, och det är där jag har mitt 
hem. 

Jag håller på med olika konstformer så 
som fotar, målar och skriver. Det här med 
att skapa med händerna gillar jag, och det 
är som meditation för mig när jag får ska-
pa. Att hålla på med konst kanske jag 
grävt fram ur släktrötterna ända från 
1800-talet då anfäderna Olof och Hans 
Brunk, åkte runt och snidade alla vackra 
förstukvistar och dekorsnickerier vi har i 
bygden. 

Just själva fotograferandet har jag tyckt 
varit roligt jämt, men det var när jag fick 
tag på en begagnad systemkamera -08 
som det tog fart på riktigt. Konsert- och 
festivalbilder är riktigt roligt att fota, men 
annars är det också jättemysigt att plocka 
med sig både kamera och fikaväskan och 
åka ut i naturen för att fota allt det som 
finns att beskåda där. 

Jag är detta år aktuell i diverse utställ-
ningar, bland annat i Konstrundan, 3-4 
augusti. Då kommer jag att finnas på 
Mårtesgården med foton, bilder målade 
i vax och lite dikter. I maj kommer jag 
ha en fotoutställning på Galleri Mazarin, 
Söderhamn. Jag har hållit på med ett fo-
toprojekt hela vintern, som handlar om 
förutfattade meningar, vilka fack vi stoppar 
varandra i och varför vi maskerar oss till 
någon annan än den vi kanske egentligen 
är. Den utställningen är mellan den 11 maj 
– 13 juni.

FOTO: MARIA BRUNKES
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Jag lastar av cykeln från bilen på 
parkeringen vid motionsanläggningen 
Kygelvallen i Knåda. Det går lika bra 
att cykla de fem kilometrarna hit 

från centrala Edsbyn. Att cykla gamla lands-
vägen är i sig en underbar och naturskön 
upplevelse. 

Cykelboomen som breder ut sig över 
landet har även kommit hit och med vår 
fantastiska skogsnatur är det föga oväntat 
att det är just mountainbike som blivit 
omåttligt populärt bland Ovanåkersborna. 
Det har fått den lokala cykelklubben att 
växa till ett hundratal aktiva medlemmar 
på bara några år. Här i Kygelvallen finns 
motionsspår i olika längder som även 
blivit populära som mountainbikebanor. 
Förutom Kygelvallen finns flera andra 
cykelstigar runt om i kommunen med 
varierande längder och svårigheter.

Jag hoppar på cykeln och börjar trampa 
ut på naturstigen. Till vardags rullar jag 
runt på en landsvägscykel och jag har inte 
hakat på den här mountainbiketrenden, 
ännu. Jag har lånat en mountainbike för 
att prova och se vad det nu är som är så 
speciellt med detta.  

Motionsspåren här är kuperade och jag 
hinner inte cykla långt innan jag kommer 
över krönet mot den första riktiga nedförs-
backen. Farten ökar och tunnelseendet får 
tallarna runt omkring att bli en grågrön 
dimma. Jag har fullt fokus på stigen framför 
mig för att kunna parera alla gupp och stenar. 
När jag i hög fart börjar närma mig slutet 
av backen ser jag att stigen svänger skarpt 
till höger. Halvt i panik klämmer jag åt 
bromsen med högerhanden och lyckas 
precis undvika att köra rakt ut i buskaget. 
Det gick nog lite väl fort för en nybörjare 
som jag själv, ett nybörjartips är att ta det 
lite lugnt i början. 

Stigen börjar sen att luta uppför och 
mina lår får jobba hårt för att hålla farten 
uppe. Med brännande ben pressar jag 
mig upp för backarna och så fort det lutar 
utför tar jag varje chans till återhämtning.

Väl tillbaka på parkeringen efter en 
runda på några kilometer kliver jag av 
cykeln med lätt skakande ben. Det är nog 
en blandning av mjölksyra och adrenalin 
som får mina knäskålar att dansa upp och 
ner. Jag måste sätta mig ner på en sten och 
när jag sitter där kan jag bara konstatera att 
det här var vansinnigt roligt. Faktumet att 
det ligger en cykelaffär bara en kilometer 
härifrån skulle kunna få min ekonomi att 
skaka i takt med mina knän. Jag pustar ut, 
tar några djupa andetag och viftar bort min 
köpimpuls. Jag kan hålla mig till landsvägarna 
istället, åtminstone för nu.

” Det är nog en blandning av 
mjölksyra och adrenalin som 
får mina knäskålar att dansa 
upp och ner.

Mountainbike 
med mjölksyra i benen 
och andan i halsgropen

Det är lätt att se kaxig ut innan man ens har trampat den första metern.

Information om cykelstigar finns på  

ovanakersstigcyklister.se

TEXT: JONAS LÖF. FOTO: NIKLAS STAGVALL.
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Skulle hellre 
dö än att bo i 

Berlin
Sara-Vide Ericson är nåt så unikt som en konstnär 

som har konsten som enda inkomst och det faktum 
att hon och hennes familj bor i en gammal skola i 

Älvkarhed väcker mycket uppmärksamhet.

TEXT: ULLA-MARIE NILSSON. FOTO: CHRISTIAN OLARS
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Kan vi bara älska att du inte bor i Berlin? 
– JA! Skulle hellre dö än att bo i Berlin. 

Jag vill inte bo nån annanstans än här 
och måste det också för att kunna göra 
mina målningar. I Köpenhamn tycker de 
att det är härligt att jag bor i Hälsingland 
och de ser det som en styrka att jag har 
följt mitt hjärta, men jag har också erfarenhet 
av att det uppfattas som ett hinder med 
få möjligheter att möta gallerister och 
samlare. 

Är Älvkarhed mer alternativt än alternativa 
platser som Dalarna och Järvsö? 

– Ja! Älvkarhed är tuffast nu. Fy fan 
så trötta vi är på Dalarna och Järvsö. Jag 
gillar att träffa samma folk hela tiden. 
Det är bra att bo så här när du är ängsligt 
lagd. Här med Grann-Ulla, Get-Åsa och 
Snygg-Jonas är jag inte min prestation. 
Världen är så stor och jag tror inte att 

våra hjärnor är byggda att hantera allt 
som händer. 

Kan du bli mätt på bekräftelse? Jag får 
känslan av att du struntar i att behaga? 

– Nej. Jag har extremt låg självkänsla, 
men jag jobbar på den och Christian är 
bra på att boosta mig när jag hamnar där. 
I samband med min debututställning fick 
jag kritik och när du slår igenom snabbt 
kommer det en baksmälla. Jag blev bränd 
och ganska ängslig av den. Det tog tid att 
bygga upp mig själv igen. 

 
UTSTÄLLNING I KÖPENHAMN
Innan vårt besök lyssnar jag på Sara-Vides 
medverkan i p3’s Morgonpasset där 
programledarna är märkbart imponerade 
av mötet. De pratar om hennes utställ-
ning i Köpenhamn som vid tiden för 
intervjun var aktuell. I utställningen 

finns ett gigantiskt och flitigt instagrammat 
konstverk döpt till The Wrestler och 
målningen föreställer Sara-Vide själv där 
hon går på en strand iförd chaps och bh. 
Endast! 

Den som googlar Sara-Vide hittar mäng-
der av snyggt formulerade hyllningar. 

The Wrestler. Inte direkt en blyg målning. 
Blir du världsberömd nu?  

– Nja, världsberömd vet jag inte, men 
det är bland annat ett amerikanskt konst-
magasin som kommer att skriva om 
utställningen och tavlan såldes snabbt.

Kläder förekommer mycket i din konst 
och du framstår som trygg i din stil. 

– Ja, kläder har varit tydligt närvarande 
i min familj. Som tonåring kunde jag klä 
mig som en byggjobbare ena dagen och 
som en strippa nästa. Jag stal ibland kläder 
av mamma och det blev konflikter kring 
det. För den som inte har haft mycket 
kroppskontakt kan kläder, dofterna och 
texturen vara ett sätt att vara nära.

Soundtrack of your life? 
– När jag gick i gymnasiet lyssnade jag 

på musik som alla andra, men när jag 
började med konst klarade jag inte av det 
längre. Jag mådde fysiskt illa av musik. 
Det kanske berodde på att jag tar in musik 
mycket, men för två år sedan började jag 
lyssna på musik igen och det har aldrig 
spelats så mycket 90-talsrock som i Älvkarhed 
det senaste halvåret.

 
Är du dålig på nåt? 

– Att skriva och det kan vara knepigt 
när jag behöver göra snabba shortcuts till 
målningar, men Christian brukar hjälpa 
mig med texter och titlar på målningar.

 
Vad saknas i Ovanåkers kommun?

– Fler lunchställen. Även om falafeln 
mittemot biblioteket i Edsbyn är bra kan 
jag ju inte äta den varje dag.

Och nu då? 
– Jag målar till en utställning i Stockholm 

i oktober och jag ska tatuera in Hunter – 
Gatherer – Painter på insidan av armen.

Sara-Vide och hennes man Christian har en livsstil som nog många avundas. Bredvid konstateljén ligger en 
studio där Christian producerar filmer för en jakttidning. 

Sara-Vide Ericson är utbildad vid Idun Lovéns konst-
skola i Stockholm samt på Kungliga Konsthögskolan 
där hon tog examen 2009.

” Älvkarhed är tuffast nu. 
Fy fan så trötta vi är på 

Dalarna och Järvsö.
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Bland pikanta  
popcornkakor och 
smaskiga snittar

” 
Om jag någon gång önskat att min 
mage skulle vara bottenlös så är det 
när vi bjuds på afternoon tea.

TEXT: ULRICA LEANDERSSON. FOTO: NIKLAS STAGVALL

Dörren till inredningsbutiken 
är låg, så jag böjer instinktivt 
på nacken för att slippa slå trä 
mot trä. De höga trösklarna och 

breda golvtiljorna tillsammans med de 
färgrika tak- och väggmålningarna gör att 
jag kastas tillbaka till äldre tider. Ägarna 
berättar att Hälsingegården har använts 
som festlokal i minst 300 år. Lokaler som 
nu är perfekta för inredning och café! 

BAKVERK I REGNBÅGENS FÄRGER
På övervåningen har ett rum ställts i ordning 
för 27 förväntansfulla gäster. Ett bord är 
dukat med alla bakverk du kan tänka dig. 
Om jag någon gång önskat att min mage 
skulle vara bottenlös så är det när vi bjuds 
på afternoon tea. Det är ingen idé att ens 
försöka mig på att räkna upp alla bakverk i 
regnbågens färger och former, men en sak 
är säker, det är inte få. Det är dags för af-
terwork med arbetskamraterna.  

Redan efter några goda snittar och 
mackor av minivariant känner jag mig 
oerhört nöjd att mina byxor är töjbara. 
Popcornkakorna, kolapannacottan och 
snittarna ropar mitt namn. När jag efter 
några (läs alltför många) petit-chouer med 
tryffel och salami samt ett gäng koppar 
te påbörjar färden hemåt känner jag mig 
tacksam att byxorna jag valt för dagen är 
av modellen sitta-löst-med-resårmidja och 
inte tajt-utan-stuns. 

Gästerna tar för sig av bakverksfesten.

Bakverken är många. Tur att man kan gå flera vändor!

Passa på att köpa lite roliga inredningsdetaljer.

Tips 1: Boka in ett besök på Panesgården 
i sommar. 

Tips 2: Ta löst sittande byxor om du 
ska på afternoon tea (erbjuds vid vissa 
tillfällen, annars brukar cafédelen vara 
öppen). Kontakta Panesgården innan för 
att vara säker på att caféet är öppet om 
fikat är huvudanledningen till besöket.  

Tips 3. Ta med stora plånboken, det finns 
hur mycket fin inredning som helst att 
köpa. 

Tips 4. Boka in arbetskamraterna eller 
vännerna, vid ett visst antal anmälda 
öppnar ägarna upp för afternoon tea.
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”...jag söker ögonblicken med 
det extra som kan dyka upp
FOTO: OLGA ÖSTMANS
@olgaostmansfoto på Instagram 
Olgaostmansfoto på Facebook

Fotografering är mitt största intresse 
sedan 2012. Då fick jag fick min första 
Canon-kamera och gick nybörjarkurs 
i fotografering. Jag har en förkärlek 

för naturbilder där jag söker ögonblicken med 
det extra som kan dyka upp; gillar  både vyer 
och närbilder. Jag tycker även om att fotografera 
människor i olika miljöer.
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som främsta 
kompetens

Humor

I över tio år har Christer Johansson hållit liv i karaktärerna i Småstadsliv 
och fortfarande ropar fansen efter mer galna upptåg från humorgänget 
från Alfta. Vi har träffat Christer Johansson och pratat om inspiration, 
prestation och om tjusningen att bo i en liten by där alla känner alla.

TEXT: LINA KRONBERG. FOTO: NIKLAS STAGVALL, MARIAS OF SWEDEN & GABRIEL LILJEVALL.

Foto: Niklas Stagvall
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Redan 2008 kom de första 
klippen på Youtube då städ-
tanterna Agneta Patrull och 
Johanna charmade publiken 

med sitt ältande och velande om ”kåt-
blusar” och karlar. Fler karaktärer fick 
liv och publiken ville se mer av vad som 
hände i Småstadsliv. 

De korta klippen utvecklades till lång-
filmer och för att möta publikens behov 
visades Småstadsliv på biografen i centrala 
Edsbyn. Olyckskorparna kraxade att det 
skulle bli en flopp, men publiken tyckte 
annat. Karaktärerna gick rakt in i hjärtat 
och den höga igenkänningsfaktorn fick 
publiken att jubla. 

Kväll efter kväll såldes visningarna 
ut på biografen i Edsbyn. Alla pratade 
Småstadsliv och alla ville se mer.

VÅGADE ALDRIG TA PLATS
Småstadsliv fortsatte att utmana sig själva. 
Sommaren 2010 gjorde de sin första 
liveshow på Hembygdsgården i Edsbyn. För 
Christer blev det väldigt pirrigt, milt 
uttryckt, att möta sin publik.

–  Jag gissar att de var omkring 500 
i publiken. Det var min största ångest 
någonsin. Jag vågade knappt gå upp på 
scenen. Vad skulle jag säga? Skulle vi få 
dem att skratta?

Christer beskriver sig själv som en ”late 
bloomer”, en pizzabagare från Alfta som 
gått nioårig grundskola och tycker om 
att spexa och har humorn som främsta 
kompetens. 

– Men jag vågade aldrig ta plats. På 
roliga timmen satt jag längst bak i klass-
rummet och drömde om att gå fram och 

underhålla. Men när jag var 35 år så tog 
jag mod till mig. Sen har allt rullat på, säger 
han.

LOCKAR EN HELT NY MÅLGRUPP
Responsen på livescenen den varma 
sommarkvällen 2010 blev enorm. Det 
som många trodde var en humorfluga 
stavas i dag succé. Fortfarande – tio år efter 
den stora premiären – säljer Småstadsliv ut 
i fullsatta salonger och teatrar. De säljer 
souvenirer som kaffetermosar, t-shirts och 
snapsglas till alla olika åldrar.

– Vi har fått en helt ny målgrupp att gå 
på teater. Vår publik kommer med keps 
och köper öl innan föreställningen. Det 
är ovanligt i teaterkretsar i Stockholm. 
Där köper vanligtvis publiken en öl i 
paus. När Småstadsliv går på krogen kan 

det hända att baren blir tömd redan innan 
vi gått upp på scenen, säger Christer och 
ler åt minnet.  

Christer tror att Småstadsliv har slagit 
igenom eftersom karaktärerna har en stor 
igenkänning. Många känner igen person-
ligheterna utifrån verkliga personer eller 
rent av sig själv, vilket lockar till skratt.

– Privat är jag tyst och gillar att iaktta 
andra. Jag är en betraktare. Jag hämtar 
mycket inspiration till sketcherna utifrån 
personer jag ser och händelser i varda-
gen. Man kan höra en dialog på Ica som 
jag sedan bygger på med andra roliga 
smågrejer.

UTAN FANSEN FINNS MAN INTE
Ofta kommer fans fram och vill ta en 
selfie och ber honom säga något roligt, 

bara sådär, på beställning.
– De vill filma någon hälsning och det 

är klart att jag gör det. Utan fansen finns 
vi inte. Men många frågar också vad jag 
gör på riktigt…

Varje vecka kommer ett nytt Youtube-
klipp signerat Småstadsliv och publiken 
väntar att underhållas och få skratta. Responsen 
kommer direkt i form av kommentarer på 
internet. Några vill se mer av den förvuxne 
tonåringen Kenta medan andra är missnöjd 
över Stånk-Tommys beslut. Något som 
såklart ökar kraven på Christer Johansson 
och gänget.

– Jag får utgå från mig själv. Det jag 
tycker är roligt, tycker publiken oftast 
är roligt. Men visst händer det att det är 
tomt i huvudet. Den paniken är inte kul. 
Då brukar jag ta ett hett, hett bad och när 
jag ligger där naken och blöt i badkaret 
brukar kreativiteten komma.

HUMOR ÄR VIKTIGT FÖR ALLA
Småstadsliv har en blandad publik, ung 
som gammal. Stadsbo och lantis. Det har 
gänget koll på. Många komiker har också 
setts i publiken och delat skrattsalvorna. 
Men eftersom Christer är en hockeynörd 
kan det slå lite högre att NHL-spelaren 
Niklas Lidström kom på föreställningen i 
Avesta tillsammans med speedwayvärlds-
mästaren Tony Richardsson.

– De skrattade så de grät. Men Tony 
Rickardsson tyckte att vi pratade lite 
roligt…. Jag var nära att svara, ska du säga!

Ibland dimper det ner post från fansen. 
Ett brev kom från en grabb i Sundsvall 
som blev mobbad i skolan. På rasterna 
valde grabben att gå undan och istället 
se på klipp på Kenta i Småstadsliv. Christer 
blev så berörd så han ordnade att karaktären 
Kenta fick resa till orten och träffa grabben.

– Humor är viktigt. Det är läkande att 
få skratta, säger han.

LEVER SIN DRÖM
Christer blickar framåt och tänker fortsätta 
så länge fansen vill. Turnélivet är lite kämpigt 
som fembarnsfar men med vardagen i 
Alfta känner han att det funkar. Men en 
dröm är att i framtiden göra livespelningar 
på hemmaplan och låta publiken komma 
till Alfta.

– Nu lever jag min dröm. Jag är glad 
att jag som 35-åring vågade ta steget och 
försöka, säger Christer Johansson.

Karaktären Ingemar Andersson. Foto: Marias of Sweden.

Christer Johansson hämtar inspiration från 
händelser i vardagen. Foto: Niklas Stagvall

Karaktären Agneta Patrull. Foto: Gabriel Liljevall.

” På roliga timmen 
satt jag längst 

bak i klassrummet 
och drömde om att gå 

fram och underhålla.
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Historien om Matsas foodtruck från hälsingeskogarna är en riktig framgångssaga. Paret Anders 
”Matsa” Jonsson och Tiitta Götesson från Voxna testade en dröm – att köpa en foodtruck och laga den 
bästa hamburgaren – inte bara i Sverige utan också i Europa.

TEXT: LINA KRONBERG. FOTO: CHRISTIAN OLARS.

Mat har alltid varit en viktig 
ingrediens i Anders ”Matsa” 
Jonssons liv. Passionen för 
mat är något som alltid har 

funnits i hans vardag. 
– Jag har alltid varit duktig på att laga 

mat. När jag flyttade hemifrån brukade jag 
tillbringa kvällarna i köket och lagade olika 
maträtter. Sen ringde jag över polarna och 
bjöd dem på mat. Det blev många och 
sena middagar, säger han och ler åt minnet.

”Matsa” har i många år drivit egen 
byggfirma. Men hela tiden har drömmen 
om en egen krog funnits i tankarna. 
Tillsammans med sambon Tiitta Götesson 
har de kikat på diverse restauranger på olika 
platser. Men ingenting har liksom känts 
helt rätt. 

– Då kom jag på att vi skulle ha en 
foodtruck. De är populära söderut och 
enkla att köra till olika evenemang, säger 
han.

I februari 2018 inhandlades en foodtruck 
och även om allting startades på en hobby-
nivå hade ”Matsa” höga ambitioner. Han 
skulle göra den bästa maten. Mat som 
vinner SM.

– Maten är i fokus och den får kosta. 
Även om maten tillagas och serveras från 
en foodtruck så ska den vara vällagad och 
god. Därför väljer jag bara mat från lokala 
producenter i Hälsingland, säger han.

Första våren och sommaren åkte paret 
på olika evenemang runt hemtrakterna 
och sålde hamburgare. 

– Det bästa med att ha en foodtruck är 
att responsen från kunden kommer direkt. 
Kunderna var mycket nöjda, säger Tiitta.

SM I STOCKHOLM
I september rullade den vita foodtrucken 
mot Stockholm och SM. I kylarna fanns 
hamburgare och bröd som väntade på att 
tillagas och mätta hungriga gäster och 
tillfredsställa en stenhård jury bestående 
av kända kockar och kritiska matskribenter.

–  För mig är det viktigt att måltiden 
innehåller salt, sötma, beskhet och lite 
syra. Då har man en komplett smakbild, 
säger ”Matsa”.

Hamburgaren föll juryn i smaken och 
SM-titeln var i hamn. Segern innebar 
också att representera Sverige i EM i 
Tyskland, bara tre veckor senare.  

FRÅN 
DRÖM 
TILL 
SUCCÉ

Man kan tro att ”Matsa” och Tiitta var, 
ursäkta ordvalet, mätta på framgångarna.

Men inte.

FÖRTROLLADE JURYN
SM-guldet gav mersmak och nu ville 
de göra bra ifrån sig i Tyskland. En stor 
utmaning då Berlin är lite av ett Mecka för 
alla foodtrucks i allmänhet och streetfood i 
synnerhet.

Även där lyckades paret förtrolla juryn 
med de hälsingska smakerna och de vann 
hamburgerkategorin i European street 
food awards 2018.

– Vi grät av lycka, säger Tiitta när hon 
tänker tillbaka.

FULLT ÖS
När vi träffas står den vita foodtrucken 
ute på deras gård i Voxna. Den är redo 
att lastas med mat som ska tillagas, för 
att sedan mätta nyfikna gäster. Ryktet 
om framgångarna i Foodtruck-SM och 
European street food awards 2018 gör att 
många vill testa hamburgaren, men också 
fler menyer har växt fram.

– Det har varit fullt ös. Vi får bokningar 

Anders ”Matsa” Jonsson och Tiitta Götesson.

” MATEN ÄR I 
FOKUS OCH 

DEN FÅR KOSTA.
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och förfrågningar mest hela tiden. Det är 
jättekul, säger ”Matsa”.

Det som började med en hobby har nu 
blivit deras nästa karriär. Tiitta som tidigare 
jobbade som undersköterska har sagt upp 
sig och för ”Matsa” har snickarverktygen i 
princip legat orörda en längre tid.

– Jag drivs av att utvecklas. Vi sneglar 
på att köpa en större foodtruck och göra 
mer mat. Vi spinner vidare på det här nu.

FICK TÄNKA OM
När Skidskytte-VM arrangerades i Östersund 
fick de förfrågan om att åka dit och laga 
mat. Ett erbjudande de inte kunde tacka 
nej till. Men bara en dryg vecka innan 
evenemanget startade fick de veta att de 
inte fick servera sin prisbelönta ham-
burgare. En annan aktör hade nämligen 
fått ensamrätt på att sälja hamburgare...

Tiitta och ”Matsa” fick tänka om. Det 

fick istället bli Ryggbiff i Hälsingepita.
– Jag tog hjälp av Edsbybagaren och 

de bakade ett fyrkantigt pitabröd. Till 
det serverades ryggbiff från Tillmans 
chark som smaksattes med ruccola och 
dijondressing och örtolja. Det blev väldigt 
lyckat och vi sålde väldigt bra i Östersund, 
säger han.

MYCKET KÄRLEK I MATEN
Mycket av tjusningen med en foodtruck 
är närkontakten till kunderna. Genom de 
stora fönstren kan människorna i kön se 
hur måltiden tillagas och skapas samtidigt 
som ”Matsa” och Tiitta får respons på hur 
maten smakar.

–  Vi ska fortsätta att göra bra mat, det 
ska vara mycket kärlek i maten. Vem vet, 
kanske kan vi vara den första foodtrucken 
som får en Michelinstjärna, säger Anders 
”Matsa” Jonsson och ler.

Den vita foodtrucken ute på Anders Jonssons och Tiitta Götessons gård i Voxna är redo att lastas med mat och tillagas 
för att sedan mätta nyfikna gäster.

Genom de stora fönstren kan människorna i kön se hur 
måltiden tillagas.

Matsas nya succérätt — Ryggbiff i Hälsingepita.

Den vita foodtrucken ute på Anders Jonssons och 
Tiitta Götessons gård i Voxna är redo att lastas med 
mat som ska tillagas för att sedan mätta nyfikna gäster.

Ulrica Leandersson  
Kommunikationschef
I det här numret har Ulrica skrivit två artiklar, 
båda om mat och fika. Det är sannolikt ingen 
slump. Ulricas intressen är nämligen mat (helst 
lokalproducerat), träning och hundar. När Ulrica 
inte arbetar hittar du henne säkerligen utomhus 
i trädgården eller i Kygelvallen med skidor, cykel eller 
springskor. Ofta med en eller två hundar som sällskap.

Niklas Stagvall 
Kommunikatör
Niklas roddar med grafik, webb, foto och film 
om dagarna. Han har layoutat och designat det 
här lite nyskapande numret av Fördel och fotat 
några bilder. På fritiden tycker han om att leka 
filmmusikkompositör och filmskapare eller halv-
ligga på soffan och glo på finkultur på Internet.

Sofia Wetterholm
Strategisk planerare
Till yrket beslutsunderlagsskapande, rapport-
skrivande kreativitetsstrateg. Till vardags hänger 
Sofia helst hemma med sambon och dottern. 
Annars hittas hon med en penna i handen eller 
näsan i en feel-good-bok.

Christian Olars
Socialförvaltningens metod- och kvalitets-
utvecklare 
Sport, natur- och friluftsälskande småbarnspappa 
som tycker om att göra små och stora vardags-
äventyr tillsammans med familj och vänner, och 
som gärna fångar dessa ögonblick genom kamera-
linsen. Christian har porträtterat några av reportagen 
i den här tidningen med sin kamera.

Ulla-Marie Nilsson
Folkhälsosamordnare
När Ulla-Marie inte jobbar som folkhälsosam-
ordnare ägnar hon sig åt prokrastinering och 
funderar på vad hon ska ha på sig när hon ska 
besöka Le Musée Yves Saint Laurent i sommar. 

Lina Kronberg
Näringslivslots
Har koll på näringslivsfrågorna i Ovanåker. När 
det är dags att göra en tidning vill Lina gärna vara 
med, då hon gillar att fota och skriva. Lina är svag 
för starkt kaffe och det bästa fikat serveras i 
skogen, gärna vid en sjö.

Jonas Löf
Kommunikatör
Näst intill naiv framtidsoptimist som tror att vi 
med hjälp av teknik kommer lösa alla världens 
problem. Har haft ett fiskespö i handen en stor 
del av sitt liv men aldrig fångat en 10+-gädda.

Vi bakom tidningen
 Det här numret har både fler sidor och större bilder än
tidigare nummer av tidningen. Det är främst för att vi tycker 
att vi har så mycket att visa upp i vår kommun. 

Vi som skrivit artiklarna, fotograferat och gjort layouten till 
det här numret arbetar på Ovanåkers kommun inom olika 
områden. En egenskap hos oss alla är att vi vill visa upp hur 
härlig vi tycker att vår bygd är.

Hör gärna av dig till någon av oss om du har synpunkter 
på den ”nya tidningen”.



Gruppförsändelse
Avsändare:
Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
www.ovanaker.se

STORMÄSSAN
MED BL.A. SMÅSTADSLIV

FORSPARKEN, ALFTA
3 AUG

Evenemang i sommar

CARSHOW & CRUISING
ÖJEPARKEN, EDSBYN

25 JULI

HÄLSINGEVIND
ÖJEPARKEN, EDSBYN

18 JULI

VOLASDAN
HÄLSINGEGÅRD MÅRTES, EDSBYN

28 JULI

PERSMÄSSAN
HÄLSINGEGÅRD MÅRTES, EDSBYN

26-27 JULI

KONSTRUNDAN
FLERA PLATSER I KOMMUNEN

3-4 AUG

PLAYWOOD MED BL.A. 
TOMAS ANDERSSON WIJ

ÖJEPARKEN, EDSBYN
24 JULI

VÄRLDENS STÖRSTA 
SURSTRÖMMINGSSKIVA

ALFTA ISHALL
17 AUG

Håll utkik efter utställningen om Hälge som invigs under 2019 på 
Hälsingegård Ol-Anders, Runemov. 6, Alfta, telefonnummer 57 777.


