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Innehåll #2 2019 Klimatfrågan  engagerar

Runt om i världen har Greta 
Thunberg inspirerat både ung-
domar och vuxna att visa sitt 
engagemang för arbetet med 

klimatfrågorna. I Ovanåker vill vi lyfta 
fram klimatfrågan i ett lokalt perspektiv. 
Vad kan vi göra för att ordentligt minska 
användandet av fossila bränslen, öka 
användandet av solceller, bruka jorden och 
skogen på klimatmässigt bra sätt och även 
minska matsvinnet? Det är några områden 
som vi arbetar med och kommer att göra 
framöver.

På sidan 4-7 kan du läsa om Anders och 
Azra som bygger ett passivhus med solceller 
i Knåda. Ett passivhus kännetecknas bland 
annat av energieffektivt byggande, att husets 
värmebehov ska ligga under en viss  gräns. 
Det är sådant som kan inspirera oss alla kring 
vad vi som enskilda personer kan göra för 
vårt klimat. 

Vi kan även glädjande konstatera att 
vårt biosfärområde Voxnadalen är invigt 
med en fin ceremoni på Hälsingegård 

Ol-Anders (där för övrigt Gudrun Sjödén 
fotograferade sin vårkollektion som du 
kan läsa om på sidan 20). Vi är ett av sju 
biosfärområden i Sverige och vårt ska 
vara ett modellområde där vi kan visa på 
hållbar samhällsutveckling inom tre viktiga 
områden. Områdena är skogen som hållbar 
resurs, levande vatten och ett öppet och 
levande landskap.

Njut nu av vintern med förhoppningsvis 
snö så att vi bland annat kan åka skidor. I 
kommunen har vi turen att ha fina förut-
sättningar för skidåkning både på tvären 
och längden. 

Ta en tur i kommunen och upplev alla 
vackra vyer som finns. Berätta sedan om 
dina upplevelser till någon som kanske 
funderar på att flytta hit. 

Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
E-post 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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Bygger hus
med fokus på ekonomi 

& långsiktighet
Anders Wängefors och Azra Avdic uppfyller en dröm. Att bygga 

hus med skogen precis utanför knuten. 

TEXT: ULRICA LEANDERSSON. FOTO: CHRISTIAN OLARS
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A nders Wängefors och Azra Avdic 
uppfyller en dröm. Att bygga 
hus med skogen precis utanför 
knuten. 

–  Vi ville ha en skogstomt och bo avsides 
men med cykelavstånd till Edsbyn. Vi åkte 
runt på olika platser tills vi hittade den här. 
Att vi fick en fin utsikt är en bonus då detta 
inte var vår prio. Det finns så många vackra 
skogstomter i kommunen men här fick vi 
även närhet till en redan befintlig väg och 
friluftsområde, säger paret. 

PASSIVHUS OCH SOLCELLER
Huset är ett så kallat passivhus som 
skapas av ett energieffektivt byggande, att 
husets värmebehov ska ligga under en 
viss gräns.

–  Intentionen är även att installera solceller 
för att bli helt självförsörjande när det gäller 
el. Man kan likna det med att det går att köpa 
ekologiska morötter på affären men att det 
känns bättre att odla dem själv, säger Anders. 

Paret har bland annat träning som fritids-
intresse och hänger i Kygelvallen alla årstider. 
Nu kommer de få promenadavstånd dit. 

– Vi ska inte ha någon gräsmatta som 
kräver skötsel och huset bygger vi i under-
hållsfria material. Vi vill lägga tiden på det 
vi tycker är roligt istället, som att träna och 
umgås med vänner och familj, säger Azra. 

Med umgänge i fokus bygger de med 
öppna ytor på nedervåningen. Stora 
fönster och högt i tak ska sudda ut gränsen 
mellan ute och inne. På övervåningen blir 
det sovrum och badrum. 

Eftersom Anders och Azra inte vill göra 
avkall på intressen och övriga livet stressar 
de inte fram bygget. De veckor Anders 

dotter Irma bor hos dem bygger de inte 
på huset. Tid med familj och vänner vill 
de inte prioritera bort. 

–  Vi kommer inte ha någon tv på neder-
våningen. En tv kan ta bort fokus från det 
viktiga, att umgås. Det är därför som 
rummen på nedervåningen ska sitta 
ihop och underlätta umgänge oavsett 
om man lagar mat eller slappar i soffan, 
säger Anders. 

INFLYTTNING VINTERN 2020
Planen är att huset ska bli inflyttningsklart 

vintern 2020. När tidningen besöker 
bygget ska grunden gjutas och sen görs 
ett uppehåll till april 2020 då byggandet 
återupptas. 

– Vi bygger det här huset för att vi 
tycker att det är roligt och är ett intresse. 
Det har varit Anders dröm länge. Drömmer 
man om något ska man göra det, oavsett 
vad det gäller. Det vore roligt om vi kan 
inspirera andra till att följa sina drömmar, 
avslutar Azra.

” 
Man kan likna ett självförsörjande hus 

med att det går att köpa ekologiska 

morötter på affären, men att det känns 

bättre att odla dem själv.

Fakta
Namn: Anders Wängefors och Azra 
Avdic

Ålder: 34 och 33 år. 

Gör just nu: Bygger hus, tränar och 
umgås. Azra har tagit tjänstledigt 
från sitt jobb som gymnasielärare för 
att läsa ekonomi. Anders är snickare 
både på arbetstid och fritid.

Livsfilosofi: Man lever bara en gång 

Gör helst en ledig dag: Tidig morgon, 
stabil frukost, en friluftsaktivitet anpassad 
efter årstiden i goda vänners sällskap, en 
god vegetarisk hemlagad middag och en 
lugn kväll.

Viktigast: Människor. Prioritera inte 
bort dem.

Anders Wängefors och Azra Avdic stressar inte fram bygget utan prioriterar tid med vänner och familj.

Huset byggs på underhållsfria material.

Nu ska grunden gjutas.

Den fina utsikten är en bonus.
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”...kameran kan 
fånga så mycket 
mer än vad vårat 
öga kan se.

Jag började fotografera för ungefär 
10 år sedan och har fotograferat det 
mesta, men mitt största fotointresse 
är natthimlen då kameran kan fånga 

så mycket mer än vad vårat öga kan se. 
Jag har under dessa år hunnit gå igenom 

flertalet olika kameror från olika tillverkare 
och ett trettiotal objektiv. Självklart är det 
roligt med ny och bättre utrusning, men 
bra bilder görs inte av en dyr kamera utan 
av mycket träning bakom den. Man ska inte 
låta sig skrämmas från att gå ut i mörkret 
med sin kamera oavsett prisklass då även 
en instegskamera presterar fina bilder med 
rätt inställningar. Gå ut i mörkret och testa 
er fram för att se vilka inställningar just er 
kamera trivs bäst med i mörkret.

TEXT & FOTO:  
MIKAEL WOXBERG

FOTOGRAFENS TIPS
Ta dig till en mörk plats så långt från 
ljusföroreningar som möjligt. På  
www.lightpollutionmap.info hittar du 
optimala fotoställen i din närhet.

1

Använd stativ så att kameran står stadigt. 
Har du inget stativ så fungerar det lika bra 
med en rispåse som du lägger på marken.

2

Använd manuella inställningar på 
kameran. Här gäller det att testa sig 
fram då dessa skiljer sig mellan varje 
fototillfälle. Generellt sett behöver du 
ha långa slutartider och höga ISO-tal.

3

Gå med i grupperna Norrsken och 
Mörkerfoto på Facebook. Där finns 
många duktiga fotografer med tips samt 
förhandsinfo när norrsken kommer visa 
sig på himlen.

4

Våga visa upp era bilder i dessa grupper 
så får du många bra tips inför nästa 
fotorunda.

5
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Liam Vikström bor med sin pappa i 
Edsbyn. Han går i nian och ska snart 
välja inriktning till gymnasiet.

–  Jag kommer söka någon medielinje 
på gymnasiet som är inriktad på film- och 
TV-produktion. Sen vill jag läsa vidare inom 
film- och TV-produktion på högskola.

Förutom umgänge med vänner går 
en stor del av Liams tid till att göra eller 
engagera sig i film. 

– Jag brinner för att göra film. När jag 
inte gör film går hjärnan ändå på högvarv 
och tänker på film.

Fascinationen för film började när 
han som liten såg Berättelsen om Narnia: 
Häxan och lejonet.

– Jag brukade titta på bakom kulisser-
na-materialet. I en scen var karaktärerna i en 
flod, men i verkligheten var det bara en stor 
bassäng med gröna skärmar runtom. Det var 

fascinerande att se hur de gör i Hollywood.
När Liam fick en videokamera i jul-

klapp började han och kompisen Nils göra 
egna filmer. Senare startade duon en egen 
Youtubekanal.

– Vi bara lekte. Kanalen blev inte så stor 
och hade inte så välproducerat innehåll, men 
vi hade kul och älskade uppmärksamheten.

MÅNGA ”HIGHLIGHT-PERSONER”
Humorgänget Småstadsliv med Christer 
Johansson i fronten har alltid betytt mycket 
för Liam. När Liam och hans pappa fick 
vara statister i en av deras filmer öppnades 
en ny värld.

– Det var kul att vara på en riktig inspel-
ning. När jag var klar skulle pappa vara med 
i två scener till. Då satt jag som en nyfiken 
”pöjk” och bara glodde på hur de gjorde.

Tack vare statistrollen fick Liam praktisera 

hos Småstadslivs fotograf och klippare Peter 
Rox Ericsson.

– Att Roxa lät mig leka med hans utrustning 
har betytt mycket. Han öppnade dörrarna 
och sa i princip ”vill du så ska jag lära dig”.

Förutom pappa, vännen Nils, Christer 
och Roxa har Liam träffat många ”high-
light-personer” som han kallar dem, 
personer som drivit honom framåt.

– Tack vare dem kan jag mer än många 
andra i min ålder. Nu undrar jag, vad mer 
har jag att lära mig?

REGISSERAR NOVELLFILM
En av Liams musikvideor ledde till att 
Maj Generation i Bollnäs kontaktade honom 
om att göra en ungdomsfilm om Gärdet i 
Bollnäs. Liam nappade på idén och fixade 
ihop ett filmteam. Under några intensiva 
veckor regisserade Liam filmen som fick 

LIAM VIKSTRÖM,
SVENSK 
FILMS 
FRAMTID?
Liam Vikström lever och andas film. När han inte gör film förbättrar han sina kunskaper eller tänker 
på film på annat sätt. Liam är 15 år men när han berättar vad han varit med om låter han mycket 
äldre. Nu regisserar han novellfilm och jobbar med manusförfattare på ett långfilmsmanus.

TEXT & FOTO: NIKLAS STAGVALL
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namnet #Gärdet.
– Att regissera ett stort projekt och bli 

tagen på allvar var jättekul. Jag har alltid 
starka visioner i mitt huvud och jag fick 
träna på att lyssna på andra och att förklara 
hur jag tänker.

#Gärdet följer två parallella berättelser 
om ungdomar med tuffa bakgrunder. 
Filmen baseras på verkliga berättelser från 
Gärdet-området och utspelar sig där till 
stor del. Just nu klipps filmen och beräknas 
vara klar nästa år.

FILM ÄR SPECIELLT
Liam har alltid njutit av film och vill ge 
den upplevelsen till andra.

– Det är så häftig atmosfär på bio. Ljudet 
och musiken ger mig gåshud när jag sitter 
i en biosalong. Då känner jag att det här 
vill jag göra. Jag vill att andra ska uppleva 
den känslan från något som jag har gjort.

Helst av allt gör Liam film som på något 
sätt bryter sig fri från verkligheten.

– Man måste kunna ta ut svängarna 
för att berätta en historia, även om det 
inte alltid blir hundra procent realistiskt. 
En overklig film kan förmedla något som 
ändå kan vara sant för publiken.

Liam har i sina projekt axlat olika roller, 
men helst av allt sitter han i regissörsstolen.

– Jag är kontrollfreak som vill ha kontroll 
över allt i filmen. Jag gillar att kunna 
styra publikens känslor och att få se mina 
visioner bli film.

LIAMS OCH SVENSK FILMS FRAMTID
Nu jobbar Liam på ett långfilmsmanus 
med en manusförfattare från Gävle.

– Handlingen är ännu hemlig, men det 
blir en ryslig skräckthriller i 70-tals-anda. 
Målet är att göra skräckfilm på ett sätt 
som inte har gjorts på svenska, men som 
man samtidigt kan känna igen.

När jag frågar vad Liam drömmer om 
fnyser han genant och skrattar.

– Den frågan är så pinsam att höra sitt svar 
på om fem år. Det är film jag vill göra. Har 
jag tur hamnar jag i Hollywood. Fortsätter 
svensk film att vara tråkiga dramakome-
dier med David Hellenius och Josephine 
Bornebusch i varenda roll som finns, då 
ser jag ingen framtid inom svensk film. 
Kommer jag inte till Hollywood får jag väl 
ta Hollywood till Sverige.

Bilder ur filmen #GÄRDET, som Liam Vikström regisserar.
Liam kollar så att bilden blir som han tänkt sig. Foto: Privat. TOPP 5 FAVORITFILMER

Pulp Fiction1

Forrest Gump2

The Dark Knight3

Once Upon a Time in Hollywood4

Berättelsen om Narnia: Häxan och 
lejonet

5

”JAG ÄR KONTROLLFREAK SOM 
VILL HA KONTROLL ÖVER ALLT 

I FILMEN. JAG GILLAR ATT KUNNA 
STYRA PUBLIKENS KÄNSLOR.
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Barnbacken. För både stora och små 
nybörjare. Här kan du åka slalom mellan 
Gnuttar och djur (se upp så du inte krockar 
med dem). Det finns även hopp och boxar 
för backens allra minsta jibbers.

13

Knappen tar dig upp för halva backen. Härifrån 
kommer du åt Nedre backen (6) men även 
bl.a. FunParken (4) och flera små skogsslingor.

15

Skogsslingan. En transportled ner till 
nedre slingan.

11

”Äventyrsskogen”. I skogen döljer sig 
en naturlig funpark med hopp, stigar och 
flera spännande utmaningar för alla små 
äventyrare. Perfekt ställe att träna balans 
och skidkontroll.

14

Bygeln tar dig hela vägen upp till toppen 
där du bjuds på en fantastisk utsikt över 
Edsbyn och Voxnans dalgång innan du 
kan kasta dig utför backarna.

16

Stupet, Edsbybackens motsvarighet till 
”Väggen” i Sälen eller ”Chocken” i Idre, 
för den som söker lite extra spänning och 
inte är höjd- och farträdd. När du väl 
kommit ner för branten flackar backen 
ut och du kan få några stora, sköna och 
härliga carvingsvängar ner till liften.

2

Camping. I Edsbybacken erbjuds endast 
säsongsplatser för husvagnar och husbilar. 
Campingsäsongen sträcker sig från oktober 
till april.

3

Bananen är Edsbybackens långglidarbacke. 
Här kan du glida från toppen, via övre slingan 
(8) och ta svängen via ”bananen” ner mot 
Nedre backen (6). En lagom backe att börja 
med när man har vågat sig upp till toppen.

12

Tävlingsbacken. En ganska brant men fin 
backe för den som vill ha mycket fart med sig 
ner genom nedre slingan (9). Men se upp för 
korsande trafik från Bananen (12) från vänster.

7

Övre Slingan. En lite flackare väg från 
toppen än stupet (2). Håll utkik på sidorna 
av backen där det finns både skogsstigar 
och hopp vilket brukar vara populärt bland 
framförallt de lite yngre skidåkarna.

8

Nedre slingan är inledningsvis lite brantare 
men flackar sedan ut. Med farten från toppen 
är detta en riktigt bra carvingbacke. Här kan 
det även finnas en skicrossbana under delar 
av vintern.

9

Puckelpisten är en brant äventyrsbacke där 
det finns naturliga hopp/puckelpist. Här kan 
det också bjudas på härlig ”offpiståkning” 
när det har kommit mycket nysnö.

10

Nedre backen bjuder ofta på en fin 
pistupplevelse, här kan du få glida fram i 
manchesterpistad skidbacke.

6

FunParken. För Edsbybackens jibbers. De 
som tycker om att vara mer i luften än på 
fast mark i pisten bjuds det här på hopp, 
rails, boxar och olika features. Här finns 
utmaningar och hopp i olika svårighets-
grader som passar både nybörjare och 
mer erfarna åkare.

4

Gnuttbacken är många barns favorit. Här 
byggs det ofta upp slalombanor och hopp. 
Från backen slingrar det sig även flera små 
skogsstigar ut i ”Äventyrsskogen”.

5

Det finns två iordningställda grillplatser 
där du kan grilla en korv och vila benen 
innan nästa åk. 

18

Pulkabacke för de minsta snöentusiasterna.19

Starttornet. En fantastisk utkiksplats både 
vinter och sommar.

1

Lillbogården erbjuder förutom möjlighet 
att värma sig också servering med fika och 
lättare luncher. Toaletter och duschutrymmen 
finns tillgängliga för Campingens gäster.

17

Lätt Medelsvår Svår Mycket svår

EDSBYBACKENEDSBYBACKEN  
MYCKET SNÖ, INGEN KÖMYCKET SNÖ, INGEN KÖ

Oavsett om du är glad nybörjare, om du tycker om att glida fram med stora carvingsvängar i 
manchesterpistade backar eller är en rutinerad jibber som vill sätta stora hopp hittar du alltid kul 
och varierad skidåkning i Edsbybacken.

TEXT: CHRISTIAN OLARS. ILLUSTRATION: NIKLAS STAGVALL.

P
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På exakt avtalad tid öppnas en 
dörr på andra sidan isen och 
Mattias glider fram till soffan 
över den svagt upplysta planen 

med en elegans som hade förtjänat en 
trumvirvel och jubel.

Vad ska du ha på dig på finalbanketten 
2020? 

– Då har alla i laget likadana kostymer.

Du ska dit alltså? 
– Siktar på det…

Du har varit med om några banketter, 
vilket lag har varit roligast att fira med? 

– Vi har ju varit på bankett som förlorare 
också, men jag tycker att Bollnäs Gif bjöd till.

Och tråkigaste?
– Det blev några med Hammarby då 

det inte alltid var så bra stämning.

Är du trött på sportkläder? 
– Jättetrött! Det kan vara fint med 

enhetlig lagklädsel, men det är inte det 
jag själv skulle välja att ta på mig.

Enligt ryktet halade Mattias fram en 
flaska Cristal när han förlovade sig med 
Ylva i samband med en SM-final.

Cristal alltså? Flott ska det va? 
–  Intresset för bra viner har smugit sig 

på och för nåt år sedan trillade polletten 
ner. Det ska vara riktigt gott och efter 
guldet var det läge att passa på. 

Bandylaget åker alltid in till nån hård-
rockslåt, är inte det lite klyschigt? 

– Kanske, men en säsong åkte vi faktiskt 
in till Han har öppnat pärleporten. Förr 

lyssnade jag bara på hårdrock, men nu 
har jag blivit allätare och kan till och med 
lyssna på Benny Anderssons Orkester.

Mattias babblar inte i onödan. Han svarar 
okonstlat på frågorna och jag slås jag av 
hur genuint ödmjuk han är.

Hur känns det att ca 2000 personer/år 
pustar ut när du väljer att spela vidare i 
Edsbyns IF?

– Men är det verkligen så?

Mattias har klen koll på sin egen match-

statistik. Det enda han vet är att han har 
gjort fler mål än pappa Mats. Det krävs 
20 mål för att knipa andraplatsen i 
skytteligan för Edsbyns IF, men själv 
gissar han att det krävs 100 mål. Han 
skrockar nöjt när jag berättar att han 
kan spela 100 matcher utan att göra ett 
enda mål och ändå ha ett högre målsnitt 
än Mats. Huruvida han skulle ha kvar 
sin plats efter 100 mållösa matcher är 
dock oklart.

Tipsa oss om en film!
– ”somm: ner i flaska” på Netflix.

I soffan medI soffan med    
enen  bandybandyspelarespelare
Mattias är en finsmakare med total avsaknad av divalater 
som trivs bäst när han får fiska och jaga. Utöver det öser han 
in mål för Edsbyns IF. 

TEXT: ULLA-MARIE NILSSON. FOTO: NIKLAS STAGVALL

”...kan till och med lyssna på 
Benny Anderssons Orkester.

Fakta om Mattias
Heter: Mattias ”Tisen” Hammarström
Är: 33 år
Bor: I Alfta med sin blivande fru Ylva
Jobbar: På Svenska Fönster

Mattias Hammarström är inte bara bandyproffs, 
han är också en naturbegåvning när det gäller att 
”luta sta” sig i soffan. 

Mattias ”Tisen” Hammarström.
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Hemma hos Maria Kihlström i Edsbyn möts vi av en ståtlig 
trappa med raka linjer, tidstypisk från då huset byggdes. 
Dörrkarmarna går i mörkt trä och i vardagsrummet syns 
ett platsbyggt vitrinskåp med kromad ram. Här osar det 
1950-tal! Marias intresse för inredning och öga för detaljer 
har tagit till vara på det och skapat en härlig hemtrevlig 
känsla som gör att jag bara vill slå mig ner och hänga.

TEXT: JONAS LÖF. FOTO: CHRISTIAN OLARS

TEAK, KROM 
& RAKA LINJER

Hur skulle du beskriva din inredningsstil?
– Jag sneglar mest åt 50-talets raka linjer 

men jag tycker om att blanda stilar, bara 
man får det att funka. Jag vill inte att det 
ska kännas som att bo i ett 50-talsmuseum.

Du blandar olika mönster och färgskalor 
i rummen men på något sätt harmonierar 
de. Vad är hemligheten?

– Man behöver en röd tråd som går 
genom hela huset. Det kan vara detaljer 
som återkommer i varje rum för att knyta 
ihop dem. För mig har det blivit naturligt 
att använda detaljer med mörka träslag 
eftersom det finns i dörrkarmarna.

Var kommer ditt inredningsintresse ifrån?
– Det kommer nog från min mormor 

Ingrid. Mormor har stenkoll på sin inredning, 
hon vet precis vad hon har sparat i källaren 
och på vinden. När hon ser att en trend är 
på väg tillbaka brukar hon tipsa mig om 
att hon har det undanstoppat. Det är min 
guldgruva!

Julen börjar närma sig. Hur skapar du 
julstämning? 

– Stora kromade adventsljusstakar i 
fönstren och en riktig julgran sparsmakat 
dekorerad med personliga favoriter. Där 
hänger stickade julgranskulor som barnens 
farmor har gjort, Kay Bojesens apa med 
en tomteluva på huvudet och barnens 
egna juldekorationer. Sen har jag även en 
Bylund-tomte som jag fick av mormor när 
jag var liten, den är jul för mig.

”Jag vill inte 
att det ska 

kännas som att 
bo i ett 50-tals-
museum.

Maria försöker knyta ihop sin inredning med en 
röd tråd. Till och med raggsockorna verkar vara 

stickade med samma tråd.

Krom och trä är återkommande 
inslag i Marias inredning.

Marias vardagsrum har hög ”hängfaktor”.

Detaljer, detaljer och åter detaljer.

Kay Bojesens ikoniska apa av trä.

FAKTA
Namn: Maria Kihlström.

Ålder: 40 år.

40-årskris: Faktiskt inte!

Familj: Sönerna Sigve 10 år och Alvar 7 år.

Gör just nu: Jobbar inom HR på Ovanåkers 
kommun.

Gör helst en ledig dag: Åker skidor, gärna utför 
i nysnö!

Guilty pleasure: ”Fönstershoppar” inredning och 
design på nätet men sansar mig oftast innan jag 
trycker på köp.

Kommer aldrig innanför dörren: Plastväxter är 
inte på något sätt välkomna!



Samhällsinformation
Ovanåkers kommun
828 80 EDSBYN

www.ovanaker.se

Avsändare/inlämnare/returadress

Postmästaren i Hälsingland AB
Odengatan 4
821 43 BOLLNÄS

HEMVÄNDAR- 
MATCH I BANDY
28 DECEMBER 
EDSBYN-HAMMARBY 
SVENSKA FÖNSTER ARENA

Kom och träffa kommunens två största arbetsgivare.  
Vi finns på plats från kl. 14. Matchen börjar kl. 15.

Gudrun Sjödén har blivit synonymt med 
den så kallade kulturtanten. Hennes design 
är inte trendkänslig utan kläderna är tänkt 
att bevaras länge och kan kombineras oavsett 
kollektion. I butikerna finns vintagehörnor 
och märket är efterfrågat på secondhand-
marknaden.   

Gudrun Sjödén är ett klädmärke med en 
tydlig stil och tidlöshet. Ska vi konstatera 
att det trendigaste nu är att ha en egen 
stil och att strunta i trender?  

– Helt rätt!

Gudrun har inspirerats av 
folklore från Hälsingland och 
hon älskar de pampiga och 
rikt dekorerade hälsingegårdarna, 

berättar Monica Ekervik Hedman, kom-
munikationsansvarig på företaget.

I katalogen har ni skrivit en hel del om 
vår bygd. Kan ni redan nu avslöja vad ni 
skriver om? 

– Vi har ett helt uppslag om Alfta, 
Linlandet och dräkterna där vi också beskri-
ver några av hälsingegårdarna och berättar 
om alla personer vi fick så fin hjälp av.

TEXT:ULLA-MARIE NILSSON. FOTO: GUDRUN SJÖDÉN

Det går inte att ta miste på en ”Gudrun Sjödén-kvinna” iklädd 
kontrastfulla blommor, prickar och ränder. Gudrun Sjödéns 
kläder säljs i ett 70-tal länder och vi är stolta över att företaget 
för andra gången har valt att fota vår-/sommarkollektionen i 
hälsingegårdsmiljö. 

INSPIRERAS INSPIRERAS 
AV FOLKLORE


