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För 150 år sedan lämnade alftaborna 
sin hembygd. De sökte sin tillflykt i 

ett främmande land de visste mycket lite om för 
att skapa sig ett bättre liv eller för att få ha sin 
religiösa övertygelse i fred. De lämnade sina 
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Yoomi Renström (S)
Kommunalråd
yoomi.renstrom@ovanaker.se, tfn 0271-570 95

Tillsammans gör vi 
Ovanåker bättre

8-9

106-7

familjer bakom sig med förhoppningen om att 
de en gång skulle kunna komma efter. Detta 
blev vi påminda om när vi i SVTs Allt för Sverige 
fick höra lite om amerikanska Tanya som här-
stammade från Erik Jansson i Alfta. Tänk så 
historien upprepar sig. Kanske inte exakt lika 
men ändå. Fast nu är det Sverige som är det 
främmande land många människor söker sig till 
och då kallas de ekonomiska flyktingar, asylsökande 
och anhöriginvandrare. 

Vi behöver nya motiverade människor som 
hjälper oss utveckla och bygga det framtida 
Ovanåker. Vi behöver arbetskraft som kan arbeta 
på våra äldreboenden, gruppboenden, skolor och 
hjälpa till på våra byggplatser. Vi behöver också 
fler människor med nya innovativa  idéer som 
utvecklar företag och industrier. Därför måste 
vi utbilda människor och hjälpa dem komma ut 
i arbetslivet. Men vi måste också se till att det 
finns bostäder till de som vill stanna i kommunen 
eller flyttar hit. 

Det är en förmån att som politiker få vara 
med om att bygga ut skolan, bygga nya äldre-
boenden och att få planera för nya bostäder. I 
en landsbygdskommun är det inga lätta beslut 
att ta för hur vi än gör kommer det att kosta 
"blod, svett och tårar" men utan positiva satsningar 
är det svårt att se något ljus i tunneln. Jag vill gå 
mot det där ljuset för där framme ser jag min 
vision om en värld där människor välkomnar 
varandra och hjälper varandra till ett bättre liv. 
En värld där vi fiskar tillsammans, går på museum 
och utställningar, shoppar på julmarknader och 
lär av varandras historia. Jag tycker inte det är en 
så långsökt vision även om jag förstår att det är 
en lång väg att gå. Men låt oss tillsammans ta 
små steg framåt och i äkta Obama-anda säga: 
Yes, Ovanåker can!
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PRENUMERATION OCH 
AVPRENUMERATION
Om du inte vill ha den här tidningen längre, 
om du flyttar eller om du vet någon annan 
som vill ha tidningen, meddela oss! 
Monica Jonsson, tfn 0271-573 10, 
monica.jonsson@ovanaker.se

...här är några av julens evenemang. 

Bjällerklang, bjällerklang...

Se fler av julens evenemang på  

edsbyn-alfta.se

9 DECEMBER
Dans kring granen, häst och släde, tomte 
i härbret, julskyltningsbingo och peppar-
kakshustävling.

JULSKYLTNING I ALFTA

1 DECEMBER
Dansföreställning i juletid. Fri entré.

JULSHOW MED  
VIKSJÖFORSBALETTEN

18 DECEMBER
Julens mest älskade sånger i en av landets 
allra vackraste kyrkor; Alfta kyrka.

JULKONSERT MED  
CAJSASTINA ÅKERSTRÖM

6 DECEMBER
Musikunderhållning med Kulturskolans 
elever.

JULKONSERT MED 
KULTURSKOLAN

9 DECEMBER
Under julskyltningen i Alfta har vi jul-
marknad på vår gardenavdelning.

JULMARKNAD 
TRÄDGÅRDEN I ALFTA

8-9 DECEMBER
Handla hantverk, bröd och annat ätbart.

JULMARKNAD I 
ALFTA HEMBYGDSHUS

3 DECEMBER 
10 år av Ymse. Körsång och kakbuffé på 
Johannesgården, Alfta. Entré 100 kr. Fri 
entré upp till 15 år.

KONSERT MED YMSEKÖREN

1-2 DECEMBER
Hantverk, julsaker och hembakat i mysig 
miljö.

UPPEGÅRDS JULMARKNAD 
I HÄSSJA

9 DECEMBER
Kröning i Alfta kyrka.

KRÖNING AV ALFTAS LUCIA

2 DECEMBER
Julstämning i butikerna, tomtar, lotterier 
och dans kring granen.

JULSKYLTNING I EDSBYN

30 NOVEMBER
Extra kvällsöppet i butikerna och jul-
marknad.

GLÖGGKVÄLL I ALFTA

1 DECEMBER
Arrangerad av Långheds bygdeförening.

JULMARKNAD PÅ  
LÅNGHEDS BYGDEGÅRD

1 DECEMBER
Utställning av handvävda textilier.
Mer information på www.elinw.se.

ADVENTSÖPPET I GAMLA 
MACKEN, LÅNGHED
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Hon bygger nu sitt drömhus 
på samma ställe där hennes 
mormor en gång i tiden hade 
sitt hus. På dessa 54 kvadrat-

meter ryms tre rum och kök, badrum och 
tvättstuga. 

FLYTTAR IN TILL JUL
Husbygget har inte gått så snabbt som 
Anna hade planerat och önskat. Kontak-
ten med bland annat hantverkare har tagit 
sin tid. I skrivande stund återstår tak och 

inredning, fast nu ser Anna en ljusning. 
Till jul hoppas hon flytta in tillsammans 
med sina tre katter Trixi, Grålle och Selma.

- Jag köpte marken av pappa för fyra 
år sedan. Då stod mormors hus här. Det 
fanns först en tanke om att renovera, men 
det blev alldeles för mycket arbete. 

- Jag bollade många idéer med pappa 
hur jag skulle bygga, men så gick han bort 
och bygget stod stilla ett tag. Nu är jag på 
gång igen!

ETT FRITIDSHUS
Egentligen är det ett fritidshus; Skidstahus. 
Ursprungsritningen har tre sovrum, allrum 
och kök. Anna har låtit ta bort ett sovrum 
och gjort det till tvättstuga samt spegelvänt 
huset. I den öppna planlösningen med kök 
och vardagsrum är det högt i tak och det 
gör det lilla huset luftigt. Hon kommer att 
värma upp huset med el, luftvärmepump 
och kamin. 

- Det är tyst och lugnt här, berättar Anna 
som idag bor i lägenhet i centrala Edsbyn.

BYGGER NYTT PÅ MORMORS TOMT

Stora drömmar i litet hus
TEXT OCH FOTO: CECILIA FALKEBORN

Det går att bygga små hus och samtidigt behålla villakänslan med markkontakt, altan och trätrall. 
Det har Anna Evertsson i Roteberg visat.

Här hoppas Anna Evertsson flytta in till jul. Det har varit ett tålmodigt arbete att planera för 
drömstugan i Roteberg. 

Anna Evertssons mormor har bott i den här stugan. 
Nu bygger Anna nytt på samma tomt. Foto: Privat
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GODA GRANNAR
Huset ligger verkligen på landet och ändå 
är det bara tre kilometer till Edsbyn.

Anna har goda grannar som hon känner 
väl. Det är bra, tycker hon. Hon tycker om 
att vara i skogen. Det är avkopplande efter 
arbetet som operatör vid SNA Europe, 
där hon jobbat natt de senaste åtta åren. 
Tidigare jobbade Anna inom vården och 
barnomsorgen. 

- Det är skönt att kunna släppa arbetet 
när jag lämnar arbetsplatsen. Det gör jag nu. 

KÄNNS OVERKLIGT
Att bli husägare känns overkligt, tycker 
Anna. I hennes vita hus med engelskröd-
målade detaljer kan man gott och väl bo 
två personer, menar hon. Det borde vara 
möjligt att bygga mindre så att de större 
husen kunde släppas till barnfamiljer som 
behöver mer utrymme och lägenhetsinne-
havare få uppfylla sin dröm precis som Anna. 
Hon är glad över all hjälp hon får av sin 
mamma och hennes man och att de får 
uppleva att det på nytt blir liv på gården 
som det en gång var på mormors tid. 

Pappa finns inte mer, men det finns 
spår av pappa; timrade stugor, garage och 
carport.

- Han vet inte att jag byggt detta, säger 
Anna, men kanske ändå…

Nu blir det nytt 
liv på gården

Planering för  
fler bostäder
TEXT & FOTO: CECILIA FALKEBORN

I dag bor 11 650 invånare i Ovanåkers kommun; flest 
bor i tätorterna Alfta och Edsbyn. 

Invånarantalet har ökat något och målsättningen är 
givetvis att fler ska välja att bosätta sig i kommunen. 
Ett viktigt skäl till att bosätta sig i kommunen, förutom 
arbete förstås, är bra och attraktiva tomter.

Flera områden undersöks

Det finns planer på att exploatera mark vid Celsius 
i Edsbyn för flerbostadshus. I Alfta är det redan bra 
tillgodosett. 

Det finns också efterfrågan på så kallade livsstils-
tomter; det vill säga natursköna, större tomter och 
för det undersöks ytterligare ett område i Knåda.

Tillgängliga områden för nybyggnad idag:

• Småhustomter för 1 kr i Edsbyn, Alfta & Viksjöfors
• Nordanå (Alfta)
• Lillbo
• Torraberg (Roteberg)
• Knåda

Tillgängliga områden för nybyggnad i framtiden:

• Ämnebo
• Knåda Hian

Läs mer om lediga tomter

ovanaker.se/ledigatomter

Nya bostäder
Sammanlagt 20 nya lägenheter invigdes i början av 
september på Ängen i Alfta. AEFAB, det kommunala 
bostadsbolaget, planerar även för ytterligare nya 
bostäder, bland annat förskola och fler lägenheter i 
Edsbyn och trygghetsboende i Alfta.

Sammanlagt 20 nya lägenheter har byggts på Ängen i 
Alfta. Foto: Josefin Nygren

När Anna blickar ut över nejden ser hon långt och kan skymta sjön Ullungen. Mikael Bomark, mark- och exploateringsingenjör på Ovanåkers 
kommun, betonar att arbetet med markexploatering måste vara 
flexibelt.
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BÖRJAR TA FORM

Här byggs  
framtidens skola

TEXT OCH FOTO: CECILIA FALKEBORN

Sakta men säkert växer en modern skola fram. Det är Celsiusskolan i Edsbyn med plats för 460 
elever från förskoleklass till och med årskurs nio som byggs ut och byggs om.

David Persson, fastighetsstrateg, Ovanåkers kommun, ansvarar för Celsiusskolans om- och tillbyggnad. – Celsiusskolan är framtidens skola, säger David.
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Det är fastighetsstrateg David 
Persson som från Ovanåkers 
kommuns sida ansvarar för 
planering av bygget. Skanska är 

huvudentreprenör som engagerat hant-
verkarna där merparten kommer från 
Ovanåkers kommun.

- För oss från Skanska gör det processen 
betydligt enklare, säger projektingenjör Erik 
Roos. Det går lätt att lösa problem snabbt. 
Vi har även jobbat med social hållbarhet 
och har via ett samarbete med kommunens 
arbetsmarknadsenhet anställt två personer 
i projektet.

Av ett 30-tal hantverkare kommer cirka 
25 från Ovanåkers kommun och övriga 
från Hälsingland och Dalarna.

BRA PROCESS
Det har varit många intressenter involve-
rade i bygget av framtidens Celsiusskola; 
bland annat lärare, elevråd, kulturskola, 
kostchef, övriga tjänstemän och politiker. 
I arbetet med planeringen av skolan har 
man eftersträvat ett så brett inflytande 
som möjligt.

- Processen kring planeringen av skolan 
har varit väldigt bra, betonar David Persson.

DE YNGSTA FÖRST
Nu pågår den första etappen av skolbygget 
som är avsedd för elever i förskoleklass till 
och med tredje årskursen. 

Fullt utbyggd beräknas skolan vara klar 
till höstterminen 2020. 

Utnyttjande av andra skollokaler i 
kommunen som Södra skolan gör att 
bygget kan pågå under skoltid utan att 
eleverna förlorar undervisningstid.

STÖTER PÅ PATRULL
På ett sådant stort bygge finns det ut-
maningar. Det har funnits mer asbest än 
man kunnat förutse, vilket fört med sig 
ökade kostnader. 

-  Men vi har en bra dialog med Skanska 

BÖRJAR TA FORM

Här byggs  
framtidens skola

TEXT OCH FOTO: CECILIA FALKEBORN

Så här kan skolan komma att se ut enligt arkitektförslaget.

Skolans huvudentré kommer enligt arkitektförslaget att vara där köksingången är idag.

Celsiusskolan ger 
bygden jobb

FAKTA OM  
CELSIUSSKOLAN 

• Projektstart februari 2015
• Byggstart augusti 2017
• Klar för inflyttning hösten 2020
• 460 elever
•  Beräknad kostnad 170 miljoner kr

och har full kontroll på kostnaderna, fram-
håller David Persson. 

Det går inte alltid att förutse vad som 
döljer sig bakom fasaderna.

BÖRJAR TA FORM
Nu är det fullt med byggställningar kring 
Celsiusskolan. Hammarslagen hörs oav-
brutet. Här pågår febril aktivitet varje dag. 
Celsius ska bli en skola som kan möta 
framtiden med allt vad det innebär. Det 
är ett stort bygge som kräver mycket 
engagemang och tålamod; allt för att 
eleverna i dag och i framtiden ska kunna 
erbjudas en ändamålsenlig skola. 

- Celsiusskolan ska bli framtidens skola, 
framhåller David Persson. 

- Vi bygger en skola med bättre lärmiljö 
vad gäller luft, ljud och ljus, en skola med 
bra utemiljö och en bilfri skolgård.

Material som absorberar ljud tillsammans 
med att skolan planeras vara skofri inom-
hus minskar bullernivåerna och skapar god 
ljudmiljö. Färger och material har planerats 
med målet att skapa en lekfull, kreativ såväl 
som harmonisk miljö.

Följ bygget 
ovanaker.se/framtidensskola
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Projektet startade 2011 och börjar 
nu ge resultat. 2013 kom första 
bokningen. Projektledare sedan 
starten är Stefan Barenfeld.

- I fjol 2017 hade vi 3 000 gästnätter 
och över 400 sportfiskare som besökte 
Hälsingland. 

Den lilla byn Lillbo vid Långrösten i 
Ovanåkers kommun är ny FIMS-medlem 
och hade i år 112 gästnätter. Sakta men 
säkert har en stabil organisation byggts 
upp för FIMS och i dag finns en ekonomisk 
förening bestående av ett nätverk av med-
lemmar; guide och boendeföretag knutna 
till FIMS.

STABIL ORGANISATION
Projektet är ett samfinansierat utvecklings-
projekt som stöds av Region Gävleborg och 

samtliga hälsingekommuner. Hälften av 
projektkostnaden svarar Region Gävleborg 
för och den andra hälften hälsingekommu-
nerna. Stefan Barenfeld är spindeln i nätet. 
Han är själv entusiastisk sportfiskare. Till-
sammans med sportfiskeföreningarna, 
stugägare, boendeföretag och båtägare 
har FIMS utvecklat ett koncept som tilltalar 
sportfiskare i Europa.

FLERA FÖRETAG I EUROPA
Idag har FIMS avtalade affärsrelationer 
med flera professionella resebyråer i Europa 
som specialiserat sig på fiskeresor. Det är 
fokus på catch & releasefiske (C&R). Det 
vill säga fisken fångas och släpps tillbaka i 
vattnet. Resebyråerna har innan de tecknar 
kontrakt med FIMS testat fiskevatten, båtar 
och boende. 

Sportfiskarna kommer från Tyskland, 
Holland, Belgien, Italien, Schweiz och 
Frankrike. 

- FIMS medlemmar erbjuder idag pake-
terade sportfiskeupplevelser som visat sig 
vara eftertraktade, förklarar Stefan Barenfeld. 

INKOMSTER TILL BYGDEN
Sportfiskarna som valt resor till FIMS får 
fiskeguide, fiskekort, boende och tillgång 
till hyrbåt. 

Det är alltså flera parter som drar nytta 
av fisketuristerna. FIMS är noga med att 
det alltid ska vara en guidedel i den pake-
terade sportfiskeupplevelsen. Den delen 
går inte att välja bort. 

- Vi satsar på service och säkerhet och 
vill att gästerna ska vara mer än nöjda, 
säger Stefan Barenfeld. Ett gott betyg är 

Sportfiskarna kommer 
till Hälsingland
TEXT OCH FOTO: CECILIA FALKEBORN

Allt fler sportfiskare från mellan- och sydeuropa söker sig till 
Hälsingland och Ovanåker för att fiska gädda, gös och abborre. 
Detta tack vare Fishing in the middle of Sweden, FIMS.

Det är stora fiskar som gäller. Fiskeguiden Benny Backeby är erfaren sportfiskare och guidar turisterna. Foto: Privat 

Vi satsar på kvalitet 
och nöjda gäster

Stefan Barenfeld har varit projektledare för Fishing in 
the middle of Sweden sedan 2011.
- Fisketurism är stort, säger Stefan Barenfeld. 

• Projektet FIMS bedrivs gemensamt av de sex 
hälsingekommunerna och Region Gävleborg. 

• Hälften av kostnaderna betalas av Region 
Gävleborg.

• FIMS har en ekonomisk förening bestående 
av ägare till boenden och fiskeguider. 

• Projektet startade 2014 och pågår till års-
skiftet 2019-2020. Därefter tas ansvaret över 
av FIMS ekonomiska förening. 

• FIMS står för Fishing in the middle of Sweden 
vars syfte är att locka fisketurister från Europa 
till Hälsingland. FIMS har kontakt med flera 
utländska resebyråer.

FAKTA OM FIMS
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när de säger ”oj, det har ni också tänkt 
på”. 

FIMS har räknat på att varje gäst betalar 
minst 6 000 kr/person och vecka fördelat 
på 4 500 kr för boende, hyrbåt, fiske-
guidning samt fiskekort. Till det kommer 
1 500 kr för shopping som mat, bensin m.m. 
i närområdet.

EKONOMISK FÖRENING
För ett par år sedan bildade FIMS en 
ekonomisk förening bestående av stug-
ägare, guider, båtägare m.m. Meningen 
är att föreningen när projektet avslutas års-
skiftet 2019-2020 själva ska driva verksam-

heten framåt. 
Stefan Barenfeld lovordar de olika 

parterna som ingår i FIMS. Tillsammans 
är de en stark organisation med sina med-
lemmar som ordnar så att fisketuristerna 
kommer till Hälsingland och Ovanåkers 
kommun. 

- I dag får vi till och med återvändare 
hit. 

- Vi strävar hela tiden efter en kvalitets-
höjning och därför håller FIMS ekonomiska 
förening årligen en nätverksträff för sina 
medlemmar med temat service, värdskap 
och kvalitet.

Benny Backeby från Alfta fiske-
vårdsförening möter entusiastiska 
sportfiskare som valt att fiska i 
Långrösten och bo i Lillbo.

- Det blir ett fint möte fiskare emellan 
och en fin gemenskap. Vi är sportfiskare 
och förstår varandra. 

Benny Backeby tror på FIMS.
- Det kan bli hur stort som helst!
Sportfiske höst och vår är det som 

gäller. Fiskarna får gädda, gös och abborre 
på kroken som de sedan släpper tillbaka 
i vattnet - så kallad catch & release, C&R. 
Guiderna möter fiskare som med fullastade 
bilar med fiskeutrustning valt att tillbringa 
en vecka med att fiska, njuta av naturen och 
leva friluftsliv.

OBLIGATORISK GUIDNING
I paketresorna ingår alltid fyra timmars 
obligatorisk fiskeguidning. Det handlar 
om att handskas med båtarna, säkerheten, 
hur man fiskar och vilka beten som ska 
användas. 

Man måste vara väl förtrogen med sjökortet 
och få kunskap om var grunden finns. 

- Det är dessutom viktigt att fisket inte 
skadar miljön, betonar Benny Backeby. 

I Ovanåkers kommun finns fyra FIMS-
medlemmar och Lillbo är den senaste 
medlemmen.  

ERFARNA FISKARE
De som kommer till Långrösten är erfarna 
fiskare; riktiga fiskeentusiaster och har 
fiskat i hela världen. De har fiskat barakuda 
på Kuba och röding på Island och nu gädda 
i Långrösten. 

För Benny Backeby och hans kollegor 
handlar det om att förmedla kunskap om 
fiske i Hälsingland och Ovanåkers kommun. 

- Oftast har de alldeles för små beten. 
Jag brukar säga små beten små fiskar, 
stora beten stora fiskar.

Det är de stora fiskarna man vill dra 
upp, dokumentera, fotografera och sedan 
släppa tillbaka i sjön. 

GOTT VÄRDSKAP
Bra boende och säkra, välutrustade båtar är 
viktigt för fisketurismen. Fiskarna kanske 
varit ute en hel dag och blivit besvikna 

på fisket. Då kan stugvärdens initiativ att 
grilla hamburgare i skogen, brasan i den 
öppna spisen eller att älgarna passerat 
stugan vara det som vänder sportfiskarens 
humör.

- Bemötandet är A och O, menar Benny 
Backeby.

Han är övertygad om att fisketurismen är 
här för att stanna och kommer att utvecklas 
med rekordfart.

Fisket kan bli hur 
stort som helst
TEXT OCH FOTO: CECILIA FALKEBORN

Han är entusiastisk sportfiskare och en av de fiskeguider som 
finns inom FIMS – Fishing in the middle of Sweden. När han 
inte guidar turister är han 1-3-lärare i Runemo skola.

Benny Backeby är fiskeguide och möter entusiastiska 
sportfiskare som valt att söka sig till Långrösten och Lillbo. 

Stora beten ger 
stora fiskar

TEXT: CECILIA FALKEBORN

Voxnadalens sportfiskeklubbs veterandamlag; Kristina 
Elvinsson, Ruth Backeby och Ann-Christine Södergårds 
kammade hem SM-guldet när pimpeltävlingen ägde 
rum i Mälaren i Sigtunatrakten i februari. Vinstvikten 
på abborre var 2528 gram. 

Stor tävling
Det var totalt 166 lag som deltog. I damveteran-
klassen var det 13 lag. 
Kristina Elvinsson är nöjd med fångsten. 
- Det var bara 32 lag som lyckades få upp tyngre 
fångst, berättar hon. 
Vinsten i Sigtuna gör att laget nu är kvalificerat till 
SM i Luleå i början av nästa år.
- Vi är ett sammansvetsat gäng som hållit på till och 
från sedan 80-talet, säger Kristina Elvinsson.
- Nu hoppas vi på en bättre vinter för fiske. I fjol var 
det alldeles för mycket snö.
- Vi tycker det är så kul!

Vann SM i  
pimpelfiske

Kristina Elvinsson, Ruth Backeby, och Ann-Christine 
Södergårds vann i fjol SM i damveteranklassen i pimpel-
fiske. Nu är de direktkvalificerade till tävlingar i Luleå.



10 • FÖRDEL EDSBYN & ALFTA NR 2 2018

Här berättas 
Erskjansarnas historia
TEXT & FOTO: CECILIA FALKEBORN

Erik Jansson förmådde i mitten 
av 1800-talet 300 Alftabor, och 
närmare 4 000 från Gävleborgs 
län, att utvandra till USA och 

Bishop Hill. De flesta var Erskjansare.
Det är bakgrunden till det museum som 

idag finns på Hälsingegård Ol-Anders i 
Alfta.

UNIKT MUSEUM
Hälsingegård Ol-Anders är unikt med sitt 
Emigrantmuseum och möjligheten till 
släktforskning. I museet får man följa Brita 
Olsdotter från Älvkarhed som utvandrade 
till Amerika. I snart 20 år har museet 
funnits och nu har det fått ett uppsving. 
Besökarantalet växer och fler och fler 
hittar dit. Och det är numera helt gratis 
att besöka museet!

LEVANDE HISTORIELEKTION
Att kliva in och följa i Britas spår är en 

levande historielektion om hopp, glädje, 
sorg och lidande. 

Bakom museet står huvudsakligen två 
konstnärer; textilkonstnären Barbro Ager 
och Leif Nordlöf, konstnär och anställd av 
Ovanåkers kommun som kulturkonsulent. 

- Jag fick uppdrag att bygga upp ett 
museum kring utvandringen i Erik Janssons 
spår, berättar Leif Nordlöf. 

Barbro Ager hade precis flyttat till 
kommunen och hade kunskaper om Erik 
Jansson från Biskopskulla och så började 
samarbetet.

BÖRJADE MED MODELL
Leif Nordlöf och Barbro Ager började 
planeringen och först tillverkades en 
modell. Där hade man god hjälp av Gustav 
Olanders och Sture Olsson som hade ett 
genuint intresse för utvandringen till 
Bishop Hill. 

Samarbetet med lokala företagare som 

snickerier m.m. var gott, minns Barbro 
Ager och Leif Nordlöf. 

ETT BRA TEAM
Det mesta har Leif Nordlöf byggt och 
Barbro Ager har svarat för måleriet och 
historieberättandet. 

- Tillsammans var vi ett bra team, betonar 
Barbro Ager. 

Fler och fler hittar till Emigrantmuseet i 
Alfta. En del i detta har intresset för släkt-
forskning och TV-programmet Allt för 
Sverige bidragit till. I programmet får man 
följa en av deltagarna, Tanya Edgil, som 
är ättling i rakt nedstigande led med Erik 
Jansson och ett avsnitt av programmet 
spelades in i Alfta med omnejd. 

Museet är öppet söndagar kl. 11- 15, 
oktober-april. Ta gärna tid på dig när du 
besöker museet. Det finns mycket att 
upptäcka!

Svåra tider rådde, det var svält och umbäranden. Så kom den 
karismatiske predikanten Erik Jansson till Alfta och Gävleborgs län.

ÖPPETTIDER

Hälsingegård Ol-Anders öppettider hittar du på  
edsbyn-alfta.se

Leif Nordlöf och Barbro Ager minns när de tillsammans arbetade fram Emigrantmuseet i Alfta.
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Hon hjälper svensk-
amerikaner att söka 
rötterna
TEXT: CECILIA FALKEBORN

Det var också hon som var ”dörr-
öppnare” för TV-programmet 
Allt för Sverige när deltagaren 
Tanya Edgil från Alabama 

sökte sina rötter i Hälsingland och Alfta 
med omnejd. 

- Det betyder så mycket för dem jag 
möter att träffa sina släktingar och ättlingar 
i Sverige.

HJÄLPER ÄTTLINGAR
I över 20 år har Gun-Marie Swessar hjälpt 
svenskar och amerikaner att söka sina 
rötter både i Sverige och USA. För egen 
del började det med att hennes egen släkt 

från USA besökte bl.a. hennes mor och 
mormor och hon såg glädjen i mötena. 

FASCINERANDE MÖTEN
För Gun-Marie blev det och intresset för 
hälsingegårdarna hennes profession i 
företaget Culture & Kin.

- Det är fascinerande att forska i familje-
historien i människors liv.

Det finns många trevliga och dråpliga 
historier om amerikaner som söker sin 
svenska historia. Det är inte alltid det 
handlar om medelålders och äldre personer. 

- En gång mötte jag två tonåringar som 
hade hittat ett foto hos sin mormor på 

ett hus som finns här. Jag hjälpte dem att 
finna huset och släktingar här. 

ALLT FÖR SVERIGE
Det var därför inte onaturligt att teamet 
för Allt för Sverige vände sig till Gun-Marie 
Swessar när programmet ville ha information 
och kunskap om utvandringen till Amerika. 
För Tanya Edgil från Alabama blev det givet-
vis en alldeles särskild upplevelse.   

Inspelningen pågick några intensiva 
dagar i maj och avsnittet sändes den 29 
september och kan ses på SVT Play.

Gun-Marie Swessar har hjälpt många amerikaner att 
hitta sina svenska rötter. Foto: Privat. 

Mejl och telefonsamtal 
kommer till Ol-Anders och 
släktforskningen där. Svarar 
gör Elfi Hansson som i 20 

år arbetat med släktforskning.
 - Det är så roligt att hjälpa dem som 

vill söka sina rötter i Hälsingland, säger 
hon.

EU-PROJEKT FRÅN BÖRJAN
Från början var släktforskningen i 
Ovanåkers kommun ett EU-projekt. 
Verksamheten har funnits på flera platser 
i kommunen, men nu finns den permanent 
på Ol-Anders.

Elfi Hansson arbetade i 20 år tillsammans 
med Maude Nyberg Jonsson, en av driv-
krafterna bakom släktforskningsprojektet 
på Ol-Anders.

Maude Nyberg Jonsson minns glädjen 
att kunna hjälpa svenskättlingar vars för-
fäder utvandrat till Amerika. EU-projektets 
arbete med att registrera över 52 000 

personer som utvandrat från Gävleborgs 
län var starten på EmiWebb, det första 
webbaserade arkivet i Skandinavien när 
det gäller in- och utvandring till och från 
Norden. 

- Här finns alla de som ut- och in-
vandrade från 1840-talet till 1920-30-talet, 
berättar Maude Nyberg Jonsson.

PERMANENT VERKSAMHET 
Idag är släktforskningen på Ol-Anders en 
del av verksamheten på hälsingegården. 
Släktforskningen har referensbibliotek, till-
gång till olika databaser och forskarplats. 

Maude Nyberg Jonsson och Gun-Marie 
Swessar, som båda har stor kunskap om 
släktforskning, framför allt när det gäller 
emigrationen till Amerika, är de som kan 
åta sig uppdrag när det gäller mer om-
fattande släktforskning. 

Vill du komma i kontakt med släkt-
forskningen på Ol-Anders, mejla till 
emigrant.forskning@ovanaker.se.

Här kan du släktforska 
TEXT: CECILIA FALKEBORN

Intresset för släktforskning ökar ständigt. TV-program som "Allt för 
Sverige" och "Vem tror du att du är" kan vara bidragande orsaker.

En som vet det mesta om migrationen i mitten av 1800-talet är 
Gun-Marie Swessar i Alfta.

Så minns vi ÖSA
TEXT & FOTO: CECILIA FALKEBORN

Nu har ÖSA ett alldeles eget museum i Hälsingegård 
Ol-Anders i Alfta. Utanför finns maskiner som minner 
om svunna tider; vem minns inte Lill-Nalle, Bamse 
med flera från ÖSA:s storhetstid. 
Jonas Östberg var smeden som startade Östbergs 
smidesfabrik och det som så småningom blev ÖSA.
För några år sedan bildades ÖSA historiska för-
ening. Dess ordförande Karl-Erik Jonsson som var 
ÖSA:s sista VD har varit drivande i arbetet att 
etablera ett museum. 

Kulturkonsulent Leif Nordlöf har förverkligat planerna 
och nu finns museet i Hälsingegård Ol-Anders. 
Där finns gamla bilder, modeller av ÖSA-maskiner 
och till och med möjligheten att prova att köra en 
skogsmaskin i en simulator. 

Tidigare i höstas invigdes museet.

Leif Nordlöf har svarat för det praktiska arbetet när det gäller 
uppbyggnaden av ÖSA-museet i Hälsingegård Ol-Anders. 
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Undersköterskeyrket är ett 
framtidsyrke och åren 2019-
2030 behövs det i Ovanåkers 
kommun 150 undersköterskor, 

detta enbart på grund av pensionsavgångar. 
Fred Mugunga, 27 år, arbetar på 

Backsippan och Jenny Nordlund, 33 år, 
på Gyllengården.

JOBBAT UNDER UTBILDNINGEN
Fred har sina rötter i Kongo, där han 
studerat ekonomi. Han kom till Sverige 
2014 via Uganda och FN:s beskydd, där 
var han också hjälparbetare. Fred hamnade 
först i Bollnäs. Nu bor han i Edsbyn. 

- Jag trivs. Det är lugnt och inte så 
stressigt här. 

Efter SFI blev valet att satsa på under-
sköterskeyrket och han utbildade sig på 
Eductus. 

- Mitt viktigaste mål när jag kom till 
Sverige var att lära mig språket och få ett 
arbete. Via Arbetsförmedlingen fick jag 
min utbildning. 

Fred har haft tur och kunnat vikariera 

och jobba extra under sin utbildningstid. 
- Det har varit en förmån, tycker han. 

Han berättar exempelvis att han var 
praktikant fram till kl. 13 en dag och kl. 14 
blev han tillfrågad om att jobba extra. 

- Jag tycker om att arbeta med äldre 
människor och genom arbetet utvecklar 
jag hela tiden mitt språk.

Fred känner sig lyckligt lottad. I september 
fick han en tillsvidareanställning som un-
dersköterska på Backsippan. 

GER MYCKET TILLBAKA
Jenny Nordlund instämmer med Fred. 
Det är en gåva att få arbeta med äldre 
människor som ger mycket. Det handlar 
inte enbart om omvårdnad och mat. Man 

TRIVS PÅ JOBBET

De har framtidsyrket
TEXT OCH FOTO: CECILIA FALKEBORN

Leenden och skratt 
är belöningen

Fred och Jenny visste vad de gjorde när de valde yrke. De är undersköterskor och trivs fantastiskt med 
att jobba med äldre människor. 

Fred Mugunga och Jenny Nordlund har valt att arbeta som undersköterska. – Det ger mycket att jobba med äldre, säger både Fred och Jenny.
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Gullvivans gruppbostad i Edsbyn 
har av Bollnäs-Ovanåkers Vård- 
och omsorgscollege utnämnts 
till årets arbetsplats för att de 

på ett fantastiskt sätt tar hand om vårdelever 
så att de utvecklas mot de uppställda 
kunskapsmålen. 

- Verkligen jätteroligt!
Det tycker medarbetarna på grupp-

bostaden för funktionshindrade. 

VÄLFÖRTJÄNT PRIS
Enhetschef Ingrid Larsson är stolt över 
sina medarbetare.

- Jag är så glad och det är verkligen väl-
förtjänt.

Blommor och diplom finns nu på Gull-

Gullvivan bästa praktikarbets-
platsen
TEXT OCH FOTO: CECILIA FALKEBORN

Ett välförtjänt pris

försöker också göra dagarna meningsfulla 
med olika aktiviteter. Här används PPP – 
professionell, praktisk planering. Det kan 
bland annat vara musik, bingo, promena-
der och gympa. 

- Vi vill ge de äldre en struktur på dagen. 
Tänk att få ett leende tillbaka av en brukare, 
det värmer, säger Jenny.  

VALDE ÄLDREBOENDE
Jenny hade först tänkt sig en framtid som 
barnskötare, men hon sadlade om. Det 
var äldre hon ville arbeta med och det har 
hon gjort sedan 2004. Hon studerade vid 
CFL Bollnäs. 

- En jätterolig utbildning och att hjälpa 
känns meningsfullt, tycker Jenny. 

- Ja, det är det som är det bästa, säger 
Fred. 

Fördomarna om yrket håller på att 
suddas ut och det är Jennys systrar ett 
gott exempel på. 

- Mina systrar har alltid sagt; aldrig 
vården, berättar Jenny. Men nu jobbar de 
inom vården!

- Det är ett givande och roligt arbete, 
där man får möta många människor. Alla 
borde prova på att jobba inom vården. 

ETT FRAMTIDSJOBB
Det instämmer enhetschef Eva Jonsäll i. 
Det behövs många undersköterskor inom 
vården och omsorgen nu och i framtiden. 

- Det gäller för oss som arbetsgivare att 
fånga upp undersköterskestuderande till 
arbete här i Ovanåkers kommun för att få 
den kompetens som behövs, betonar hon. 

Pensionsavgångarna är många och nya 
medarbetare måste rekryteras.

BRA ARBETSPLATS
Både Jenny och Fred trivs på sina arbets-
platser och de kan verkligen rekommendera 
undersköterskeyrket. 

- Det är ett bra jobb där man träffar 
olika människor och jag tycker om att 
skoja med de äldre, säger Fred. 

Jenny som arbetat lite längre betonar 
möjligheten till utbildning. 

- Här utvecklas vi inom yrket!

Det var verkligen glatt när gänget på Gullvivans gruppbostad visade upp diplomet man fått. Fr.v Maria Källström, 
Anna Lena Andersson, Anette Ståhl, Lina Jernberg och Annelie Rehnström. På bilden saknas Cecilia Ladänges, Laila 
Kråik, Susanne Carlsson, Sören Ståhl och Christina Öhman.

vivan och en motivering som bland annat 
lyder:

”På Gullvivan känner man sig som elev 
sedd från första dagen man kliver in.”

Fortsättningen lyder ”Personalen är ny-
fiken och vill ha med eleven i arbetet.”

ALDRIG SURA MINER
Det är styrgruppen för Vård- och om-
sorgscollege som utsett praktikarbets-
platsen Gullvivans gruppbostad till årets 

arbetsplats. Diplomet är undertecknat av 
styrgruppens ordförande Eva Lahenkorva, 
äldreomsorgschef i Bollnäs kommun. 

Motiveringen fortsätter bland annat: 
”Man lyssnar och tar elevens kunskap 

och inlärning på allvar”.
Och enhetschefen Ingrid Larsson in-

stämmer till fullo:
- Här är aldrig några sura miner!

-Vi trivs på jobbet och vill rekommendera under-
sköterskeyrket, säger Fred Mugunga och Jenny 
Nordlund.
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FRÅN BOTTEN TILL TOPPSIFFROR

- Egen försörjning är 
största vinsten

TEXT OCH FOTO: LINA KRONBERG

För två år sedan hade Ovanåker landets högsta arbetslöshet bland nyanlända. Riksmedia 
uppmärksammade oss och det var ingen smickrande publicitet. Men nu har – tack vare gemensamma 

krafter – fler än någonsin i kommunen en egen försörjning.

Tomas Larsson är chef för Utvecklingsavdelningen. Här besöker han LX Kompetens och Resurs Verkstadslokal på Alfta industricenter.
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Hösten 2016 inleddes med en 
varm, torr och sommarlik 
septembermånad. Men trots 
sol och värme fanns det envisa 

moln som skapade mörka skuggor över 
Ovanåkers kommun. Fler människor än 
någonsin saknade ett arbete att gå till och 
därmed också en egen försörjning. 

Det satte press på kommunens ekonomi 
i allmänhet och budgeten för försörjnings-
stöd i synnerhet.

NÅGOT MÅSTE GÖRAS
Politiken med kommunalråd Yoomi 
Renström (S) i spetsen agerade tillsammans 
med utvecklingsavdelningens chef Tomas 
Larsson. Kommunen fick en egen arbets-
marknadsenhet och alla arbetsmarknads- 
och integrationsprojekt samlades under 
Utvecklingsavdelningen. De befintliga 
integrationsprogrammen fick sällskap av 
nya projekt som riktades för att få männ-
iskor närmre jobb. Kent Jonsson anställdes 
som jobbguide för att ha tät kontakt med 
företagarna. Nästa steg var att starta LX-
projektet där Arbetsförmedlingen är med-
finansiär. 

-  I dag är det omkring 20 personer 
som jobbar inom olika projekt för att få 
långtidsarbetslösa närmre jobb. Vi har 
hela tiden växlat upp och anpassat oss 
efter målgrupp, säger Tomas Larsson.

I projekten finns människor som fått 
skapade anställningar. Ett jobb som skapats 
av politiken för att få människor i arbete, 
in på svensk arbetsmarknad. Personen ska ha 
lättare arbetsuppgifter och bra handledning. 
Några personer finns inom kommunens 
förvaltningar, andra stöttar föreningar 
medan andra är i LX Kompetens & Resurs 
Verkstadslokal på Alfta industricenter. 

Alla med skapad anställning får en lön 
och i kontraktet finns alltid ett slutdatum. 
Men ambitionen är att personen ska hitta 
ett reguljärt jobb, innan anställningen tar 
slut. Hittills har över 120 personer fått ett 
reguljärt jobb och vi fortsätter att räkna.

-  Inom projekten arbetar min personal 
aktivt med att få personen mer anställnings-
bar, säger Tomas Larsson.

Ett lyckat koncept. Många människor 
har kommit ett steg närmre ett riktigt jobb 
tack vare bra handledning och stöttning. 
Lägg därtill Kent Jonsson som alltid är på 
hugget bland det lokala näringslivet. 

-  Många har genom sin anställning fått 
chansen att prova på ett jobb. Det har varit 
väldigt lyckat, säger Kent Jonsson.

Nu hösten/vintern 2018 känns luften 
frisk och klar. Ovanåker är inte längre i 
bottenskiktet när det gäller arbetslösheten. 

-  Individer som arbetar, får en lön och 
skattar bidrar till kommunen. Men den 
stora vinsten är att människor som har ett 
jobb har en egen försörjning. Det är frihet 
på riktigt, säger Tomas Larsson.

Ann Olsson ansvarar för LX-projektet och Kent Jonsson är jobbguide på Utvecklingsavdelningen.

Kommunens nya 
näringslivslots
TEXT: TOMAS LARSSON

Vem är du? 
Jag kommer att fungera som en brygga mellan 
kommunen och vårt näringsliv samt samordna 
kommunens näringslivsinformation utåt. Min 
arbetsplats blir i kommunhuset, men jag ska 
såklart vara ute bland olika företag och vara 
med i de nätverk som gynnar det lokala 
näringslivet. 

Jag har tidigare jobbat som journalist på 
tidningen Ljusnan och har de senaste två åren 
varit på kommunens utvecklingsavdelning. 
Där har jag jobbat i LX-projektet där jag stöttat 
och väglett människor till egen försörjning.

Dina bästa sidor? 
- Nyfiken, kreativ och gillar att möta människor!

Vad är Ovanåkers kommun för dig? 
- Hemma, trygghet och nära till ALLT!

Något som ingen vet om dig? 
- Höjdrädd men har ändå hoppat fallskärm, 
det visar på mod va?

Lina Kronberg är näringslivslots i Ovanåkers kommun. 
Foto: Olle Olsson.

Kommunen står inför en generations-
växling de närmaste åren samtidigt 
som de lokala företagen söker efter 
rätt kompetens för att fortsätta växa. 
Vill du ha mer information så tveka 
inte att kontakta Ovanåkers kommuns 
utvecklingsavdelning, e-post:  
arbetsmarknad@ovanaker.se 

OVANÅKER  
BEHÖVER DIG!



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

Vad gör du i vinter?
TEXT OCH FOTO: CECILIAFALKEBORN

LINA ELIASSON-JONSSON, ALFTA
- Jag vill ha mycket snö så man kan åka 
skoter, skidor och kanske skridskor. Det 
finns mycket att göra. Vi åker gärna skoter 
i Grannäsen. 
- Det är också roligt att upptäcka nya 
lokala ställen.

MALIN UNGER, LÅNGHED
- Skoteråkning, angling runt omkring 
Långhed blir det. Det är det bästa när 
man har en 3-åring och en 7-åring. 
- Sen gillar jag innemys också och lyssna 
på ljudböcker. Det blir inte så mycket av 
det nu eftersom  jag studerar till under-
sköterska. Det är väldigt kul att plugga. 

HANNA STÅHL, EDSBYN
- Jag kurar mest; tittar på filmer och serier 
och tänder ljus och lyssnar på musik. Jag 
tycker inte om att frysa! Det händer att 
jag tittar på bandy. Jag är en ”medgångs-
supporter”. 

ANNIKA HÖGLUND, ALFTA
- Fy för vinter. Jag är ingen vintermänniska. 
Jag jobbar heltid och kvällar och helger. 
När jag är ledig tycker jag om att syssla 
med Diamond Painting; diamanttavlor. 
Man skapar olika motiv.

REBECCA GRANMYR, ALFTA
- Jag gillar vinter. Jag åker gärna skoter och 
en del i fjällen och Lofsdalen. Grannäsen 
är också fint. Så gillar jag att angla. Jag 
flyger upp tidigt på morgonen när klockan 
ringer för det är så kul att angla. 

HELENE JONSÄLL, EDSBYN
- Jag hoppas på snö för barnens skull. De 
mår bra av att vara ute och åka pulka och 
skidor. Jag hoppas på en fin vinter och en 
bra jul. 

ROLAND SÄFSTRÖM, OVANÅKER
- Det är 50 år sedan jag flyttade hit till 
Ovanåker från Karlskrona och fördelarna 
här är vintrarna. Jag är positiv till vintern. 

MARCUS ZÄLL, BOLLNÄS
- Det är mysigare med värme, men det 
kan vara roligt med vinter också med fiske, 
bandy och hockey. Jag håller på Brynäs i 
hockey och Bollnäs i bandy. Det kan vara 
tufft när man jobbar i Edsbyn… Säsongen 
är kort och jag bryter inte ihop ifall Bollnäs 
förlorar. 

MAJA JOHANSSON, LINUS POPOFF, ALVA RUUDS, ELIN ERIKSSON, ERIK ROBERTSSON OCH 
OLLE WESTLING, ALLA FRÅN EDSBYN
- Det är kallt med vinter, men vi vill ha snö. Vi gillar inte slask och det som är mellan sommar 
och vinter. Det finns många aktiviteter både inomhus och utomhus. Man kan spela handboll 
inomhus, hålla på med hästar och åka skoter. 


