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Innehåll #2 2021
Sakta men säkert kommer vi till-

baka till sådant som vi gjorde före 
corona. Vi har börjat att träffas 
fysiskt för möten och konferenser. 

Det känns bra att kunna gå ut på restaurang 
och att hela sällskapet kan sitta vid samma 
bord och vi behöver inte gå hem ett par 
timmar efter att vi satte oss. För mig är 
det viktigt att ta i hand när jag träffar 
människor eller en kram om vi känner 
varandra. Det börjar försiktigt komma 
tillbaka vilket glädjer mig men det är 
viktigt att stämma av med den andra 
personen om det är ok. 

Det enda sättet att lösa den här pandemin 
är naturligtvis att ta vaccin. Det finns väldigt 
få ursäkter att inte göra detta. För din egen 
skull och för att värna oss andra.

Julen närmar sig med stormsteg. När 
jag skriver dessa rader är det mörkt och 
kallt, en typisk känsla av november. Jag 
håller verkligen tummarna för att snön 

finns där i vart fall veckan före jul. Ljuset blir 
annorlunda och det känns friskare och renare.

Ovanåkers kommun kan glädja sig åt 
en stabil befolkningsutveckling, en bra 
ekonomi, även om resultatet för 2021 blir 
ett litet minus, och många företag som 
går för fullt. 

Planeringen för byggklara tomter på 
Nabban i Alfta fortsätter, bygget av ny 
förskola i Alfta kan starta inom kort, plus 
att ett trygghetsboende i Edsbyn med 
cirka 40 lägenheter snart är klart. Dessutom 
har en spännande bandysäsong med publik 
kört igång. Detta är sådant som händer i en 
attraktiv kommun.

Njut av julen och varför inte pröva lite vinter-
fiske eller skridskoåkning om vädret tillåter.

Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
E-post hakan.englund@ovanaker.se
Tfn 070-673 16 33
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Torun Eliasson jobbar just nu på ett verk som 
också gör sig riktigt bra som fotobakgrund!

Mick Jagger var bildskön redan innan han blev världskänd. Här är en 
tidig bild på rockstjärnan i ett högtryck gjort med karborundum.

En depressiv urkraft, själfullt, ödesmättat och att det vilar en katastrof 
bakom verken är ord som har sagts och skrivits om Torun Eliassons 

konst. Utan att vara en konstvetare är det lätt att förstå vad de menar. 
Färgskalan är vemodig och rötter slingrar sig både mjukt och hotfullt.

Titeln konstnär 
är inte så viktig

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

Fakta
Vem: Torun Eliasson

Ålder: 57 år

Familj: Gift med Per-Olov och de har tre 
utflugna döttrar

Gör: Arbetar som arbetsterapeut och 
konstnär
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Å r 1989 flyttade Torun från 
Stockholm till Edsbyn på prov i 
tre månader. Prövotiden hade i 
likhet med andra hitflyttade med 

kärlek att göra och Edsbyn (och mannen) 
tycks ha levererat eftersom de fortfarande 
bor kvar. Deras maffiga hus i centrala Edsbyn 
inbjuder till festligheter och Torun är 
gästvänlig som få. 

– Allt jag skulle göra i Stockholm tog 
minst 45 minuter att genomföra även om 
jag bodde relativt centralt. Jag började dra 
mig för att utföra aktiviteter och det var 

svårt att hitta ett roligt jobb som arbets-
terapeut i Stockholm så jag blev kvar i 
Edsbyn där jag har mött många vänliga, 
hjälpsamma, egensinniga och intressanta 
människor.

Har det påverkat dig som konstnär 
att bo i Edsbyn?

– Som boende i Hälsingland blir en 
oundvikligen påverkad av ett färg- och 
formspråk. Jag kommer alltid tillbaka till 
de öppna fälten och det organiska. Jag är 
absolut ingen naturmänniska och gillar 
inte att vistas där, men jag uppskattar att 

observera den. 
Många av dina målningar har de där 

blekblå, vemodiga februarifärgerna? 
– Det är lätt hänt att få sina manér så 

det kan stämma, men annars är jag inte 
fast i en speciell stil utan provar gärna 
många olika tekniker utan att vara så 
trogen dessa. Oljemåleriet har jag alltid upp-
skattat men det har funnits bildidéer som 
inte har passat i olja och det fanns ett glapp 
som jag inte riktigt fick till innan jag av en 
slump upptäckte grafiken. Det är vägen 
fram till ett konstverk som är det roliga! 

När jag har gjort en målning hänger jag 
upp den på prov och om den funkar så är 
jag klar med den. 

I samband med vårt besök hamnar vi 
i ett långt samtal om konstnärsbegreppet 
som Torun inte alltid har känt sig bekväm 
med. Torun berättar att hon aldrig har 
tyckt att titeln konstnär har varit viktig 
utan att det är hennes sätt att reflektera 
och reda ut alla intryck. Å andra sidan har 
hon gått ner i arbetstid för att kunna ägna 
sig åt konsten och hon har haft separat-
utställningar, deltagit i jurybedömda 
utställningar och uppfyller kriterierna 
för utställningsersättning.  

Finns det andra estetiska uttryck du 
ägnar dig åt? 

– Jag tycker om det mesta som är 
praktiskt. Jag syr, tapetserar och upp-
skattar det fysiska arbetet med grafik.

Vilken eller vilka konstnärer beund-
rar du? 

– Jag är helt såld på Brita Weglin. Jag 
vill bli som hon!

Fem snabba
Är 50 det nya 30? Är inte det något som 50-plus-
sare säger för att muntra upp sig? 

Favoritljud? Marsvin kuttrar så trevligt när de 
småpratar. En ensam oboe är också vackert.  

Bästa doft? Tänkte häromdagen på hur härligt 
det är med bassängdoft så det är väl klor då?

Världens bästa bok? Jag kan bli ruskigt involverad i 
en pågående läsupplevelse och plågar mina närmaste 
med att ständigt prata om den. Senast var det 
Knausgårds Morgonstjärnan.

När är det som roligast? När mina tre vuxna 
döttrar kommer hem såklart! Annars är arbetet i 
min verkstad det jag väljer allra helst.

” Det är vägen fram till ett 
konstverk som är det roliga!

Torun uppskattar att jobba med det mesta som är 
praktiskt, vilket också märks när vi besöker hennes studio.

Naturen och det organiska är något 
som påverkar Toruns verk.
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AHA, JAG ÄR EN 
DIVA MAKER!
TEXT: LAVA BASTAN. FOTO: LAVA BASTAN & EMIL GUSTAFSON.

Hej, Louise. Berätta för oss, hur 
började din företagarresa?

– Min resa började faktiskt 
redan 2006 när jag fick 

diagnosen SLE (Systemisk Lupus Erythe-
matosus) som gjorde att jag tappade hår och 
fick kala fläckar på huvudet. Jag gick då 
till några skönhetsbutiker för att se vilka 
alternativ som fanns inom hår. Några av 

dem hade fina peruker och hårförlängningar, 
men problemet var att kvaliteten var rätt dålig. 
Då tog jag saken i egna händer och började 
leta för att hitta snygga och högkvalitativa 
peruker. Jag hittade till slut en fabrik, 
gjorde en beställning, började bära det 
och när alla frågade mig om mitt hår, så 
insåg jag att det fanns en stor efterfrågan 
på den här typen av produkt så jag blev 

återförsäljare av märket. Jag öppnade 
samtidigt en salong där jag lärde andra 
kvinnor hur man gör hårförlängningar. 
Det var så det började och verksamheten 
växte därifrån. Jag har en passion för hår, 
för skönhet och att få andra kvinnor att se 
bra ut. Jag älskar att se vackra och själv-
säkra kvinnor på stan för när en kvinna 
ser bra ut, känner hon sig också bra.

”

Louise har en passion för hår och skönhet, något som syns i 
hennes peruk- och hårförlängningsjobb. Foto:  Lava Bastan
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Kyligt  
engagemang

Det finns gott om möjligheter till vintersport i kommunen. En hel del 
av det beror på ideella insatser. Vi har träffat eldsjälarna Torsten Engh 

och Lennart Roos som berättar om sina drivkrafter.

TEXT: JOSEFIN NYGREN. FOTO: CHRISTIAN OLARS.

Hur kom du på namnet Diva Maker? 
– Jag hade ett företag som hette 

”Women of Colour” och många påpekade 
att namnet antydde att företaget endast 
var riktat mot kvinnor med etnisk 
bakgrund. En gång när jag gav en kund 
en spegel och visade resultatet av en hår-
förlängning sa jag till kunden, ”Åh, min 
lilla diva”. Då kom jag på ”Aha, jag är en 
Diva Maker”!

Vad har du för planer för framtiden?
– Jag vill se Diva Maker bli ett globalt 

företag som erbjuder det bästa håret 
någonsin med priser som är jämförbara 
med kvaliteten. Jag vill också se oss som 
ett hållbart och ett omtänksamt företag 
som bryr sig om människorna på denna 
planet. Jag och mina partners planerar för 
hur vi kan bidra på bästa sätt. Vi ska göra 
något för människor som lider av Alopecia 
(håravfall) och cancer. För närvarande 
exporterar vi mest till USA, men planen 
är att bli större i Europa och Mellanöstern.

Och livet i Edsbyn?
– Louise tittar ut och säger ”det här är 

min utopi”. Det är så lugnt. Vad jag älskar 
med Ovanåker är att du träffar alla slags 
människor här. Jag har vänner från 
Colombia, Venezuela, Jemen, Sverige, 
Irak, Syrien, Ghana, Mongoliet, Elfenbens-
kusten – det är en riktigt trevlig blandning 
och alla kommer överens. Det är därför 
jag älskar att bo här.

”JAG TOG SAKEN 
I EGNA HÄNDER 
OCH BÖRJADE 
LETA FÖR ATT 
HITTA SNYGGA & 
HÖGKVALITATIVA 
PERUKER

Louise Brooks vill se Diva Maker bli ett globalt företag som 
erbjuder det bästa håret någonsin. Foto: Emil Gustafson.
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A tt hålla en skridskois i fint skick 
en hel vinter är inget lätt jobb. 
Den måste skötas dagligen, 
vattnas och skrapas och under-

hållas. Det vet Torsten Engh från Roteberg 
allt om. Sedan flera år tillbaka ser han 
till att alla barn kan åka skridskor vid 
Lassavägen.

– Det började väl egentligen för 35 år 

sedan när vi flyttade hit. Dottern började 
spela bandy och då ville jag att hon skulle 
ha en bra is att träna på här hemma. Sen 
var det ett uppehåll under ganska många 
år men de senaste åren har jag börjat 
spola igen så att barnen här ska kunna 
åka, berättar han.

Allt beror ju på vädret, och vintrarna är 
mer osäkra nu än för 35 år sedan, men 

ungefär från december till februari-mars 
brukar Torsten kunna hålla isen i bra 
skick. Det innebär daglig tillsyn och en 
hel del plockande runt isen. Då och då 
hjälper någon granne också till med skötseln.

– När det är mycket barn här blir det 
också en del saker som tappas och slängs 
runt isen. Och på ett bostadsområde vill 
man ju att det ser fint ut, så jag brukar 

plocka och hålla efter varje kväll.
Många timmars ideellt arbete ligger det 

också bakom Bikupans skidspår i Edsbyn. 
Lennart Roos anlade från början skid-
spåret för att kunna köra sina hundar där. 

Men snabbt lockade det trevliga spåret till 
sig allt flera skidåkare och i dag åker allt 
från 3-åringar till 90-åringar här.

– Förra året exploderade det och en hel 
drös 70-plussare som inte åkt på många 
år kom dit. Det är inte så många svåra 
backar så spåret är perfekt för den som 
inte åkt så mycket tidigare, säger han.

I år räknar han med att det kommer 
att landa på omkring 200 timmars arbete 
med att hålla spåret igång säsongen ut – 

men det gör han gärna.
– Från början var det mest av egenintresse 

jag började med spåret men nu är det så 
roligt att se att så många använder det.

Torsten Engh är inne på samma linje: 
nog för att det inte är lika lockande att 
vara ute och spola isen varje dag hela 
vintern, men i slutändan är det ändå en 
”rolig syssla”, säger han:

– Och när det är fullt av barn där och 
åker, det är belöningen. Det tycker jag är kul.

” När det är fullt av 
barn där och åker, 
det är belöningen

Torsten Engh sköter 
skridskoisen dagligen.

Lennart Roos började anlägga skidspår för att köra sina 
hundar, men nu används spåren av många glada skidåkare.
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EN BLANDNING AV KÄNSLORNA 
RESPEKT, SORG, ÖVERLEVNADS-

INSTINKT OCH MOD

Christian Larsson är ett praktexempel på 
en renässansmänniska. Han är konstnär, 
jägare, illustratör och filmare som också 
skapar musik, skriver poesi, artiklar och 
som dessutom har en roman på gång. 

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

Christian Larsson och hunden Tintin spetsar öronen 
och blickar ut över jaktmarkerna. 
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Är du en influencer? 
– Absolut inte! Att inte få 

vara fri att göra sina egna val 
är det värsta jag kan tänka mig. 

Jag jobbar under mina egna premisser 
och mycket med tidningen Svensk Jakt. 
Jag tycker att deras sätt att jobba är som 
motsatsen till influencers. Det är en genuin 
tidning som testar grejer på riktigt och 
som även ifrågasätter och bevakar sin egen 

uppdragsgivare, Svenska Jägareförbundet. 
Hur hamnade du i en gammal skola i 

Älvarkarhed? 
– Jag jobbade som konstnär i Tyskland 

i nästan 20 år och i samband med en 
utställning träffade jag Sara-Vide och vi 
bestämde oss för att flytta ihop hemma i 
Sverige. När det visade sig att Sara-Vides 
moster ägde en gammal skola i Älvakarhed 
bestämde vi oss för att flytta hit. Jag var 

också på väg att bli utbränd under de 
sista åren som konstnär i Tyskland. Det 
fanns morgnar då jag inte visste var jag 
var när jag vaknade så det passade bra 
att flytta hit och byta spår och riktning 
på livet.

Så vad är grejen med jakt då? 
– Jag tror att det är en nedärvd över-

levnadsinstinkt. Tittar vi historiskt så 
är det under en väldigt kort tid som 
människor inte har jagat. När du väljer 

att skjuta ett djur så uppstår en känsla som 
inte går att beskriva. Det är en blandning 
av känslorna respekt, sorg, överlevnads-
instinkt och mod. Många äldre jägare blir 
mer känslosamma med åren och kanske 
har det att göra med att bli ett med alltet, 
tror det kallas för gerotranscendens. 

Några inköp från köttdiskarna i butiker? 
– Väldigt sällan. När jag var barn ville 

jag inte äta djur och jag åt inte kött förrän 
jag själv började jaga. Djurindustrin är 

delvis fruktansvärd och varför vi köper 
kött från Holland när det finns svenskt 
kött är obegripligt och vi behöver absolut 
inte äta kött varje dag.

Inte för att det verkar behövas, men 
har du fler intressen? 

– Jag har en båt som jag ibland seglar 
med i Söderhamns skärgård. Som ung 
tävlade jag också i segling och i två års tid 
bodde jag på en segelbåt i Medelhavet. 
Jag trivs med ensamheten. 

Saknar du nåt? 
– Det vore förstås roligt om det fanns 

en jaktbutik här eftersom det är så många 
som jagar. 

Vad ska du göra i eftermiddag?
– Jag ska redigera en film om en man 

i Kammahav som visar hur du kan göra 
en egen älgtrofé. Han har gjort ungefär 
1000 älgtroféer och hade flera på gång nu 
också.

”INFLUENCERS ÄR  
SÅ BERÄKNANDE.

Det estetiska saknas lite inom jakttillbehör. 
Kamouflagemönster kan skapas på hundratals 
olika sätt och i jaktvärlden finns det absolut 
utvecklingspotential.

I den gamla skolan i Älvkarhed är hela nedervåningen 
redo för alla sorters skapande.
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Jag heter Adnan Ziad är 20 år gammal 
och går på Voxnadalens gymnasium. 
Fotografering är mitt största intresse. 
Att fotografera och redigera bilder är 

därför någonting som jag ägnar en stor 
del av min fritid till.

Jag köpte min första kamera för ca 6 år 
sedan när jag kom till Sverige från Syrien, 
det var då jag började lära mig fotografera 
och mitt intresse väcktes. 

Jag tycker särskilt mycket om att fotografera 
naturen. Naturen i Ovanåkers kommun är 
jättevacker och ger mig mycket inspiration 
och motivation till att komma ut och 
fotografera. Förutom naturfoto så tycker jag 
också om att träffa nya människor och 
porträttera dem med min kamera. Jag 
försöker att hela tiden utvecklas i mitt 
fotograferande och med mina bilder 
synliggöra vinklar och perspektiv som 
andra inte ser.

Jag låter mig också inspireras och lära 
mig av andra fotografer. En stor inspirations-
källa är Instagram där jag följer många 
olika fotografer från hela världen och 
genom det blir motiverad till att utvecklas 
i mitt eget fotograferande. Min största 
förebild när det gäller fotografering är den 
kanadensiska fotografen Peter McKinnon. 

”Jag försöker synliggöra vinklar och 
perspektiv som andra inte ser.

TEXT & FOTO: ADNAN ZIAD.

Instagram: anphoto0
Webb: adnanphoto.co
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Få frisörer i Edsbyn är mer vana 
att få skäll av kunderna än Evelina 
Persson. På hennes salong Tass och 
Tova är kunderna nämligen – hundar.

FÄLTMÄSSIGA 
FRISYRER 
DOMINERAR
TEXT: JOSEFIN NYGREN. FOTO: NIKLAS STAGVALL.

Allt började med en annons på 
Facebook. Evelina Persson 
jobbade inom vården sedan 
många år tillbaka men hade en 

gnagande känsla av att ”jag borde hitta 
på något annat”. För fem år sen fick hon en 
möjlighet att ta över ett hundtrimnings-
företag. Evelina, som alltid älskat hundar, 
vågade chansa.

– Jag tyckte det verkade roligt. Och det 
var det ju också. Första perioden gick jag 
som lärling men efter några månader fick 
jag stå på egna ben.

Så plötsligt hade hon klivit över i en 
helt annan bransch. Nu tar hon emot 
hundar i alla storlekar – och med alla 
olika personligheter – för klippning av 
både päls och klor.

– Man får verkligen en relation till alla som 
kommer hit. Det är så roligt att lära känna 
dem och deras personligheter, säger hon.

Samtidigt är det inte alltid hon känner 
sig så uppskattad av de fyrfota kunderna:

– Det är ju inte som med oss 
människor som tycker det är mysigt att 
klippa håret. En del hundar kan börja 
bromsa redan när de ser huset och så får 
ägarna bära in dem. Det kan jag tycka är 
lite jobbigt, jag vill ju vara kompis med 
hundarna!

Saga, som många andra av Evelina Perssons kunder, 
har kommit in för att få den årliga ”jultrimningen”.
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Hundtrimning är inte det lättaste. 
Medan vi oftast sitter stilla hos frisören, kan 
det vara rätt svårt att få samma ordning på 
Evelinas kunder.

– Särskilt små hundar kan vara lite 
busigare, så det gäller att ha mycket tålamod. 
Men sen är det väldigt roligt också. När det 
till exempel kommer en långhårig och 
lurvig pudel och så får jag klippa fram en 
hund igen ur all den där pälsen.

I större städer är det vanligt med mer 
specifika önskemål från ägarna. Det kan 
handla om särskilda former eller att pälsen 
ska få någon ny färg. Men i Edsbyn är det 
fältmässiga frisyrer som dominerar:

– De flesta vill ha det enkelt. Här går 
vi i skogen med våra hundar och vill ha 
smidiga och lättskötta frisyrer.

Vid sidan av hundtrimningen driver 
Evelina hunddagis med ett tiotal inskrivna 
hundar. Hundar på heltid, ett krävande jobb 
– men som ger mycket tillbaka, tycker 
hon. Och framtidsdrömmar finns det 
också:

– Tänk om det kunde finnas ett hund-
centrum i Edsbyn. Med en butik, hund-
dagis och trimning och kanske ett kafé 
där hunden får följa med. Om vi var flera 
entreprenörer kanske det skulle vara möjligt, 
i framtiden. 

När det kommer in långhåriga och lurviga hundar är 
det som att klippa fram en hund igen ur all päls.

Julfrillan är fixad, och Saga är helnöjd!

Ibland krävs en stor dos tålamod för att få ordning på Evelinas lite busigare kunder.

”DET ÄR SÅ ROLIGT ATT LÄRA 
KÄNNA HUNDARNA OCH DERAS 
PERSONLIGHETER
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Vid anrika Gästis i Alfta smids planer, planer 
som smidits länge men som på grund av 
pandemin inte genomförts förrän nu. 

Gästisbacken  
satsar på att bli en 
ny matupplevelse
TEXT: ULRICA LEANDERSSON. FOTO: KATARINA OLARS.

Kökschef Sara Källänge och delägare Niclas Leanders 
vill att Gästisbacken ska vara en ny pärla i Hälsingland.
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Hej Gästisbacken, vad händer 
hos er? Nytt namn och ny 
inriktning? 

–  Namnet har varit påtänkt 
länge men efter att allt lades på is under 
pandemin avvaktade vi. Nu när vi nyöppnar 
vill vi göra det ordentligt, nytt namn och 
nytt koncept. Vår målsättning är hög och 
vi vill att Gästisbacken ska bli ett ställe 
man gärna åker till, en destination där 
man vet att man får kvalitet, säger Niclas 
Leanders.  

Niclas Leanders är delägare och driver 
Gästisbacken. Han har haft målbilden 

klar för sig länge men under pandemin 
valde han att avvakta. Niclas menar att 
det finns ett sug efter en restaurang där 
man vet att råvarorna har bra kvalité och 
en meny som aldrig funnits häromkring 
tidigare. 

–  Jag åker själv gärna till restauranger 
som jag vet erbjuder bra kvalitet på maten 
och vinet. Det blir inte bara en måltid för 
att bli mätt utan en upplevelse. Det är det 
som vi vill erbjuda här på Gästisbacken, 
säger Niclas. 

Det var i augusti 2019 som Niclas Leanders 
tog över Gästis tillsammans med gänget 

som även äger och driver Kitchen och 
Fronta i Alfta. Hotell- och konferens-
verksamheten är huvudsysslan och där 
har Gästisbacken ett fint samarbete med 
företagen i kommunen. Nu vill de även 
kunna erbjuda bra matupplevelser. Niclas 
är nöjd med två nya rekryteringar: 

– Jag har nyss rekryterat en ny kökschef, 
Sara Källänge, och hon kommer in med 
nya tankar och idéer om den mat vi ska 
servera. Jag har även rekryterat en ny 
kock. Vi börjar med luncher och julbord 
men sen till våren kommer vi även erbjuda 

kvällsmeny vissa dagar. 
Niclas och Sara pratar sig varma om 

Gästis 2.0 som de kallar sin satsning, 
samma gamla Gästis fast i ny kostym. 
Målet är att vara en ny pärla i Hälsingland 
som lockar turister. 

– Vi ser redan nu att fjällresenärer tar 
en liten omväg och stannar till hos oss, 
det vill vi att ska öka ännu mer. Vi hade 
även de som bodde hos oss i flera dagar i 
somras och hade Alfta som utgångspunkt 
för att åka runt i Hälsingland. De flesta 
var hälsingegårdsturister. Vi vill kunna 

erbjuda våra turister men även våra företag 
ett lockande paket med kvalitet. 

Sara Källänge har jobbat på Lilla K i 
Bollnäs i många år men har nu valt att 
jobba på hemmaplan i Alfta. 

Sara, kan du dela med dig av ett recept 
på något som jag kan imponera på mina 
gäster med?  

–  Egen glögg är så enkel att göra och 
det blir så gott. Det gör garanterat sensation 
för smaklökarna och det eftersträvar jag i 
all matlagning, säger Sara.

Sara och Niclas kallar sin nya satsning för Gästis 2.0, samma gamla Gästis fast i ny kostym.

Glöggen på bilden är också garnerad med torkade clementinskivor.

”Det blir inte bara en måltid för 
att bli mätt utan en upplevelse.Saras kryddiga  

clementinglögg
• 1 kg clementiner

• 4 st stjärnanis

• 1 kanelstång

• 2 st pomeransskal

• 10 st kardemummakärnor

• 1 dl vatten

Nej men käre värld vad det känns lyxigt att bjuda nära & kära 
på sin egen glögg när man ses vid jul. Den här med clementin är 
galet god.

Pressa ur saften ur clementinerna, värm med kryddorna & vattnet. 
Låt sjuda en 5-10 minuter, smaka av med lite socker om du vill. 
Förvara svalt i väl rengjord flaska.

GOD JUL!



Samhällsinformation
Ovanåkers kommun
828 80 EDSBYN

www.ovanaker.se

Avsändare/inlämnare/returadress

Postmästaren i Hälsingland AB
Odengatan 4
821 43 BOLLNÄS

TEXT: BIRGITTA NILSSON. FOTO: FREDRIK PERSSON.

1 Lös fiskekort.

4 Försäkra dig om att isen bär och fiska 
helst inte ensam. Var extra försiktig vid 
in- och utlopp, där är isen ofta svag.

3 Isdubbar är ett måste.

2 Ha varma kläder och skor så att du 
inte fryser, och om det är blankis 
behöver du broddar.

5 Ha en bra isborr med vassa skär. Så 
fort du kommit igenom isen drar 
du upp borren. Om skäret nuddar 
botten så tappar det skärpan.  Borra 
alltid fast borren i isen. Den ska inte 
ligga lös. Då är det lätt att ramla och 
skada sig på den.

6 Det är bra att ha flera pimpelspön 
som är utrustade med olika pirkar 
eller blänken.

7 Vid abborrfiske, garn- eller lim-
krok, behövs inget agn på kroken. 
Fiskeshopparna har bra tips på vad som 
är gångbart för olika typer av fiske.

8 Ha något att sitta på, jag föredrar 
”fiskeskrylla”. 

9 Om det inte nappar så måste man 
flytta sig och leta fisken på andra 
ställen.

10 Man säger aldrig ”lycka till!” till en 
fiskare. Det betyder otur. Man säger 
istället ”skitfiske!”

S å  f o r t  
  I s a r n a  l a g t  s i g B i r g i t ta s  

1 0  b ä s ta  t i p s

Jag är född och uppvuxen här i 
Hälsingland. Mitt intresse för fiske 
började när jag var 10 år. Då var det 
bara sommarfiske som gällde. Jag 

flyttade till Västerås när jag var 15 år. Under 
de åren jag bodde där blev det inte mycket 
fiske.  

Efter flytten till Alfta i slutet av 70-talet 
väcktes mitt fiskeintresse och då var det 
vinterfisket som gällde. Mina släktingar 
arrangerade en årlig pimpeltävling på sjön 
Långrösten. Tre av mina morbröder som 
var med då var etablerade tävlingsfiskare. 
Av de fick jag lite tips på hur man ska få 
abborrarna att nappa. Jag fick en bra 
placering på tävlingen och sen var jag fast. 

Jag började åka på andra tävlingar som 
anordnades i distriktet och gick med i 
Woxnadalens sportfiskeklubb. Så fort 
isarna lagt sig är det pimpeltävling som 
gäller, nästan varje lördag och söndag. 

Under vinterns helger är det bara på 
julafton och nyårsdagen som jag inte 
fiskar. Med undantag för den senaste 
”Coronavintern” då vi inte fick arrangera 
tävlingar som man brukar göra.


