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lägenheter

IDROTTSPARKEN

Det är en livsstil
att driva IP

Glada barn blir
trygga vuxna

En gång när jag gick på en gata i en
stor stad så stannade jag och tittade in
genom fönstret på nedre våningen. Inte för att
jag brukar tjuvtitta in i andras lägenheter men
därför att det var en massa små barn där inne.

Det var ett stadsdagis. Min första tanke var "så
här skulle aldrig en förskoleverksamheten i Sverige få se ut". Ett par små rum med en massa
barn i och utan någon trädgård eller lekpark.
Men så var det inte heller i Sverige jag var.
Jag tycker vi är bra på att ha ett barnperspektiv i vårt land och jag är rätt stolt över
barnperspektivet i Ovanåker. När vi bygger
tänker vi på att det ska finnas miljöer för barn,
föreningslivet arbetar för att fånga upp barnens
intresse, många verksamheter har ett fokus på
barnaktiviteter. Jag skulle kunna göra listan lång
men om ni läser i tidningen så förstår ni vad jag
menar.
Det är viktigt att satsa på barnen. Barn som
blir sedda och lyssnade på blir trygga och
ansvarstagande vuxna. Och på vägen dit hoppas
jag de varit nyfikna och engagerade unga.
Det har varit en förmån att få vara en del av
kommunens Ungdomsdialog. Varje år blir jag så
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glad när jag hör hur kloka, reflekterande och
ansvarstagande eleverna är.
Och de tar verkligen sin uppgift på allvar.
Eller som en av tjejerna sa till mig i år "De som
har svårast för att vara tysta och lyssna på
informationen är faktisk de vuxna". Tänk så
rätt hon hade.
Det är dagens ungdomar som kommer att
förändra morgondagens värld. Om de likt de
jag pratar med här hemma är intresserade av att
det ska finnas bra värderingar i skolan, att ingen
ska diskrimineras eller lämnas utanför och att
det är viktigt med jämställdhet och demokrati,
ja då känns det tryggt att lämna framtiden i
deras händer.

Yoomi Renström (S)
Kommunalråd
yoomi.renstrom@ovanaker.se, tfn 0271-570 95
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Avancerad robotteknik handlar det om vid MTEK som har ett nära samarbete med ABB.

4–5
Stina Eriksson, Sara Dahlberg och Helene Svedberg driver sedan två år Permia med kontor
och lager i Alfta. Permia har blivit det naturliga valet av funktionella möbler i fjällen.
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Det blåser nya vindar för verksamheten på Hälsingegård Ol-Anders i Alfta.

Dataskyddsförordningen
25 maj blir dataskyddsförordningen
(GDPR) svensk lag. Under det senaste året
har Ovanåkers kommun aktivt arbetat
med att förbereda kommunkoncernen för
de förändringar som kommer.
Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen som är rådande lagstiftning.
Som medborgare i Ovanåkers kommun
vill vi att du ska känna trygghet över hur
vi hanterar dina personuppgifter. Ett av
syftena med dataskyddsförordningen är
just att skydda enskildas grundläggande
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt
till skydd av personuppgifter.
I och med att lagen träder i kraft kommer
du som privatperson få nya rättigheter,
bland annat:

RÄTTELSE OCH RADERING

Som privatperson har du rätt att begära
att vi rättar de personuppgifter vi behandlar om de är felaktiga, du har även rätt att
begära att vi raderar dina personuppgifter.
En del information som vi har kan dock
inte raderas då det ska bevaras enligt annan lagstiftning.
RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

Du har rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina
personuppgifter. Rätten att invända
gäller när personuppgifter behandlas för
att utföra en uppgift av allmänt intresse,
som ett led i myndighetsutövning eller
efter en intresseavvägning.

INFORMATION OCH REGISTERUTDRAG

För att veta var dina personuppgifter behandlas har vi som myndighet större krav
på oss att informera vid personuppgiftsbehandlingar. Du har även som privatperson
rätt att begära registerutdrag över vilka
personuppgifter som behandlas om dig.

För mer information kan du
läsa mer om dina rättigheter och
kommunens skyldigheter på
vår hemsida www.ovanaker.se/gdpr

Sommarnumret är här igen!
För fjärde året skickar vi ett paket till dig
som invånare men även till dig som flyttat
ut från kommunen. Du får i det här
paketet vår medborgartidning
Fördel Edsbyn & Alfta, turistbroschyren,
loppiskartan och Hittaut-kartan.
Tanken med utskicket är att vi vill
informera om allt som händer i
kommunen, kanske hittar du något nytt
smultronställe eller något evenemang
som du inte visste om.
Får du besök av vänner och bekanta,
använd gärna turistbroschyren för att få
tips på vad som finns att göra.

Fördel Edsbyn & Alfta är en
informationstidning som utges av
Ovanåkers kommun
Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-573 74
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

Förra årets succé Hittaut gjorde att fler
kom ut i vår natur och kombinerade
motion med att leta checkpoints. I år är
det nya platser som gäller.
Evenemang, tips på restauranger och
affärer hittar du på www.edsbyn-alfta.se
som är vår webb speciellt riktad till dig
som vill uppleva vår kommun.
Hoppas du får en fin sommar!

Ett enklare liv!
Christian och Elin Olars bor i Edsbyn
med sina tre barn. Friluftslivet är en
viktig del i deras vardag.
- Vi uppskattar att vi enkelt kan
komma ut i naturen efter en arbetsdag, säger Elin.
Så börjar en av artiklarna som är med
i vår nya broschyr "Ett enklare liv" som
finns att hämta på kommunkontoret i
Edsbyn, biblioteken eller läsa på
www.ovanaker.se/ettenklareliv.
Broschyren
är framtagen
för att på ett
kort och övergripande sätt
förmedla hur
det är att leva
och bo i
kommunen.
Att vi klättrade drygt 150
placeringar
och hamnade topp tre i
Sverige för Bästa skolkommun, att vi är
en av Sveriges tryggaste kommuner och
att vi är stolta över vårt fina kultur- och
friluftsliv är några saker vi lyfter fram.
Artikeln med familjen Olars berör ett
område som är viktigt för många, tid
med familjen.
- För oss innebär närheten fantastiska
möjligheter att vara tillsammans som
familj och leva det aktiva familjeliv som
vi vill leva. För oss är det enkelt och
okomplicerat att leva här, vi behöver
inte slösa bort vår dyrbara tid utan vi
kan använda den till de saker som vi
tycker om och som är betydelsefulla och
viktiga. För oss är närheten och enkelheten det exklusiva, konstaterar Elin
och Christian.
Läs hela artikeln med familjen Olars
i broschyren!

Ulrica Leandersson
Informationschef

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.

INFORMATIONSCHEF
Ulrica Leandersson
tfn 0271-571 20
ulrica.leandersson@ovanaker.se

FOTO OMSLAG
Emmy Bäckström

Fördel Edsbyn & Alfta delas ut till samtliga
hushåll i Ovanåkers kommun samt till
ca 2 700 hushåll i övriga landet.

REDAKTIONSGRUPP
Niklas Stagvall, Carina Ulfsdotter,
Tomas Larsson, Jonas Löf,
Gudrun Axman-Jumisko

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

UPPLAGA 9 400 ex

GRAFISK FORM & PRODUKTION
Reklamab, Edsbyn

ANSVARIG UTGIVARE
Yoomi Renström
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Stina Eriksson, Sara Dahlberg och Helene Svedberg driver sedan två år Permia med kontor
och lager i Alfta. Permia har blivit det naturliga valet av funktionella möbler i fjällen.

FJÄLLENS MÖBELLEVERANTÖR FINNS I ALFTA

Permia är det naturliga
valet på fjället
TEXT OCH FOTO: CECILIA FALKEBORN

Vad gör man om man brinner för sin arbetsplats, riskerar att bli uppsagd och att företaget
läggs ner eller säljs? Man kontaktar två kompisar med intresse för inredning, marknadsföring
och fjäll. Det var precis vad Helene Svedberg gjorde. Tillsammans med Stina Eriksson och Sara
Dahlberg äger hon sedan två år Permia som levererar möbler och inredning till fjällvärlden.

D

et här är så fantastiskt
roligt. Alla förfrågningar gör
oss stolta. Det ger oss energi
och drivkraft. Våra största
kunder säger att vi är det naturliga valet
på fjället. Men det är bara Stina som
älskar att susa ner för backarna.
– Jag åker inte skidor alls, säger Helene.
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– Jag kan åka skidor, om jag måste.
Det var två år sedan sist, berättar Sara.
VÄLKÄNT VARUMÄRKE

Permia är ett välkänt varumärke för funktionell och tilltalande inredning i
fjällvärlden. Företaget startades för 35 år
sedan av Per och Mia Bucht,

därav namnet. Pers son, Anders, tog över
och ville så småningom sälja. Helene fick
frågan och på den vägen är det.
I dag finns Permia i Alfta med kontor,
lager och showroom och tillsammans
med ägare och medarbetare är
de nio personer.

Saga våningssänng är en Permiaprodukt som är
godkänd enligt SIS.

Ytterligare ett par medarbetare kommer
att anställas inom kort.
Det är ett lagarbete att driva Permia,
understryker ägarna. Var och en av dem
har sina funktioner. Helene är VD och
leveranskoordinator, Stina, inredande
säljare och Sara, ansvarig för webb och
marknadsföring.
HELHETSKONCEPT

Permia har ett nära samarbete med andra
fjällaktörer bl.a. Skistar och mäklarna på
fjället. Merparten av möblerna till
bostadsrättsföreningar, uthyrningsföretag,
restauranger etc kommer från Permia.
– Vi vet att vårt helhetskoncept
uppskattas.
När företaget lämnar offert på uppdrag
handlar det inte enbart om siffror.

Ljuslykta i koppar och glas.

Matbord i vintagebets.

STOLTA ÄGARE

Vi vet att vårt
helhetskoncept
uppskattas
Den eventuella kunden kan också få en
visuell inredningsbeskrivning.
Väljer man Permias koncept i fjällvärlden
levererar och monterar företaget med
egna montörer och fordon, vilket gör det
hela boklart för kunden. Då är det bara
att stoppa nyckeln i dörren och njuta av
semestern.

De tre ägarna fungerar bra tillsammans.
Helene med sin erfarenhet, cirka 20 år i
företaget, Stina med ett brinnande
inredningsintresse och fjällälskare och
Sara, grafisk formgivare, som jobbat i
Australien och Stockholm. De ger lite mer
till kunden och får lite mer tillbaka.
De är stolta över sina funktionella och
slitstarka produkter, exempelvis Saga
våningssäng som är testad och godkänd
enligt SIS standardisering av SP Sveriges
tekniska forskningsinstitut.
Egentligen är det mesta bra hos Permia.
De har bara ett bekymmer och ett
angenämt sådant. Företaget expanderar i
takt med fjällvärlden, vilket gjort att vi
redan blivit trångbodda och behöver
större lokaler…

Permias showroom i Alfta.
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Avancerad robotteknik handlar det om vid MTEK
som har ett nära samarbete med ABB.
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BYGGER KOMPETENS

Här byggs avancerat
robotcenter
TEXT OCH FOTO: CECILIA FALKEBORN

Han har jobbat över hela världen med olika tekniska projekt.
Men han återvänder alltid till Alfta. Mattias Andersson,
av en del kallad Trollkarlen från Alfta, för att det mesta han
tar i bär frukt, ger resultat och i slutändan fler medarbetare.
Det mest avancerade robotcentret är på väg att skapas i Alfta;
MTEK Consulting AB.

M

attias Andersson tar emot i
strumplästen; alla tar av sig
skorna hos MTEK.
– Det blir mer avväpnande
och mindre städning, säger han.
Nu bygger han upp MTEK i Alfta.
Lokalerna finns i Alfta industricenter med
i dag en handfull medarbetare. I slutet av
året räknar han med 15 medarbetare och
inom två år har företaget 50 medarbetare.
– Mina medarbetare har spetsattityd, säger Mattias Andersson. Kompetens bygger
vi och det är laget som gör det. Den yngsta
som levererar kunskap till företaget är 17
år och den äldsta 71 år.
AVANCERAD TEKNIK

Det handlar om avancerad teknisk utveckling; robotik, produktionsteknik och
automation.
– Automation är en bransch på väg och
förutsättningarna finns här.
Han medger att det är en smal bransch
som få har kunskap om, men den är på
frammarsch. Det är Mattias Andersson
fullständigt övertygad om.
– Vi är inne i den fjärde industriella
revolutionen. Enkelt uttryckt är automation en form av styrsystem som klarar sig
utan mänsklig övervakning. Det är detta
som bland annat utvecklas i Alfta.
GNOSJÖ FINNS I HÄLSINGLAND

Människor och företag måste tro mer på
sin egen förmåga, menar Mattias
Andersson. Det finns så mycket dold
kunskap runt om i Alfta och hela södra
Hälsingland. Den måste fram!

– Jantelagen är alldeles för stark!
Han lovordar Ovanåkers kommun som
varit mycket tillmötesgående och han
tycker inte alls att Sverige har någon
krånglig byråkrati.
– Vet man vad man vill och kan
argumentera fungerar det.

Mattias Andersson bygger målmedvetet upp
MTEK Consulting AB. De bästa medarbetarna
finns i Alfta och södra Hälsingland, förklarar han.

”

Jamie Catano och Jonathan Lans är två av
medarbetarna på MTEK.

Företaget samarbetar med flera
världsledande företag bland annat ABB
och Nokia. MTEKs erfarenhet av produktionsteknik innebär att man har
kunskapen och möjligheten att designa
kreativa lösningar till lägre kostnader.
MTEK har kontakter över hela världen
och deltar i mässor där de visar upp sin
avancerade teknik. Men det behövs
betydligt fler som ägnar sig åt teknisk
utveckling.
Därför har företaget och Mattias
Andersson inlett ett samarbete med
Voxnadalens gymnasium, tekniska
programmet, där man undervisar i
robotik och praktisk handhavande av
robotik.
– Det är absolut det roligaste jag gjort!

Det mesta kan rymmas i en container, enligt
Mattias Andersson.

De bästa
medarbetarna
finns här
TEKNIKKUNSKAP EN BRISTVARA
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FAKTA HITTAUT
OVANÅKER
UPPLEV OCH UPPTÄCK OVANÅKER

Hitta ut även
i sommar!
TEXT & FOTO ANDREAS DAVIDSSON

Förra året startade friskvårdsprojektet Hittaut i Ovanåkers kommun.
Då lockades hela 1040 personer ut i naturen, med karta, gps
eller smartphone. Tillsammans registrerade de över 31 000 checkpoints, vilket gjorde att Ovanåker blev den Hittaut-ort i Sverige med
absolut störst deltagartäthet sett till antalet invånare i kommunen.

E

n stor succé med andra ord –
som det nu blivit dags att
upprepa! 23 maj-7 oktober finns
110 checkpoints utplacerade i
Ovanåkers kommun. Stolparna är försedda med varsin hemlig kod, vilka deltagarna kan registrera in via app eller hemsida.
Arrangerande klubbarna Alfta-ÖSA OK
och Edsbyns OK har inför året karterat en
del nya områden, samt valt ut 110 helt nya
platser för att placera checkpoints på.
En stor nyhet för året är att Viksjöfors
kommer med på kartan. Dessutom har
kartan i Edsbyn utökats till att nu även
innefatta Lillbo och Gårdtjärnsberget.
Alfta-kartan blir delvis ny där den i år

sträcker sig österut till och med Runemo
och så blir det ett nytt utflyktsmål i form
av Röstabo.
–Det kommer bjudas på en hel del nya
intressanta platser, sevärdheter och även
en del luriga checkpoints mitt i skogen,
berättar projektledare Andreas Davidsson.
GRATIS ATT DELTA I HITTAUT

Kartan är nyckeln till att komma igång,
och den finns att hämta gratis i ställ på
affärer, turistbyrån eller kommunens
bibliotek. Du som bor i Ovanåker får
kartan med denna tidning. Det går också
bra att ladda ner appen Hittaut eller
använda den mobila hemsidan.

Hittaut är ett friskvårdsprojekt som finns
på 32 orter i Sverige.
Arrangeras i Ovanåker av Edsbyns OK och
Alfta-ÖSA OK.
110 checkpoints placeras ut i Ovanåkers
kommun. 6 extra checkpoints kommer
släppas under hösten.
Gratis och öppet för alla - oavsett ålder
De lättaste checkpointen är hjulanpassade
och tillgängliga för alla. Chans att vinna
fina priser för varje registrerad checkpoint.
Projektet pågår mellan 23 maj - 7 oktober
Mer info om projektet finns på:
hittaut.nu/ovanaker

ALLA KAN VARA MED

Checkpointsen är graderade i fyra färger
– där grön är lättast och svart är svårast
(precis som slalombackar).
De gröna platserna ska kunna besökas av
alla, även om man kommer med rörelsefordon, cykel eller t ex barnvagn.
–Vi hade förra året deltagare från två
till 91 år, vilket måste vara lite unikt!
Vi vet att Hittaut är en uppskattad familjeaktivitet, men används även för de som
vill motionera på ett nytt och roligt sätt
eller komma ut och upptäcka nya platser i
sin närmiljö, berättar Andreas.
Projektet pågår till och med den
7 oktober. Du kan börja när som helst
under denna tid och det finns inga krav
på att ta ett visst antal checkpoints.
Många väljer att promenera, men det går
såklart bra att springa eller cykla.

En checkpoint-stolpe som väntar på att bli upptäckt av just dig. Totalt finns 110 stycken utplacerade. Ytterligare 6 stycken släpps under september i samband med de så kallade
Hittaut-träningarna. Foto: Andreas Davidsson
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Gudrun Axman-Jumisko hoppas många hittar in och känner sig välkomna
till gården Ol-Anders i Alfta.

Gudrun Axman-Jumisko tillsammans med kulturkonsulent Leif Nordlöf framför Emigrantmuséet som han var med och byggde upp för 18 år sedan.

Hälsingegård Ol-Anders
inspirerar stora och små
TEXT OCH FOTO: CECILIA FALKEBORN OCH HÄLSINGEGÅRD OL-ANDERS

Ett tittskåp, en inspirationskälla med generösa öppettider, fri entré och sist men inte minst fokus
på barnen. Det är inriktningen för Hälsingegård Ol-Anders i Alfta som nyöppnades i våras.
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G

udrun Axman-Jumisko och
hennes medarbetare har bråda
tider innan allt är klart.
Nu hoppas hon nå besökare
från när och fjärran men även hälsingar
och Ovanåkersbor. Vi vill visa, informera
och inspirera om allt som den anrika gården rymmer.
Hälsingegård Ol-Anders har tagit en ny
väg. I januari flyttades verksamheten till
kommunens kulturavdelning med kulturchef Carina Ulfsdotter som ansvarig
chef. Nu handlar det om att besökarna
själva kan söka sin information, med
personal som finns på plats och hjälper
till vid behov.

Jansson till Bishop Hill i Amerika.
Det är en spännande historia som också
kan inspirera till att söka efter sina egna
rötter, här finns ett referensbibliotek och
databaser, allt du behöver för att släktforska. Konstutställningen av Mårten Andersson finns kvar på gården och turistbyrån har som alltid sin givna plats.
Nytt för säsongen är ett museum om
industriepoken ÖSA. En gång i tiden

”

• Besökscentrum Världsarvet Hälsingegårdar
• Turistbyrå
• Emigrantmuseum
• Släktforskning
• ÖSA-museum
• Konstutställning av Mårten Andersson
• Barnens Världsarv
• Café Agnes
• ÖPPET ÅRET OM

MYCKET ATT SE OCH LÄRA

10 • FÖRDEL EDSBYN & ALFTA NR 1 2018

BARNENS VÄRLDSARV

Gården ska också få de allra minsta att
trivas i Barnens världsarv.

FAKTA OM
HÄLSINGEGÅRD
OL-ANDERS

Vi vill vara ett
inspirerande
tittskåp

Här kan du lära dig det mesta om världsarvet Hälsingegårdar och gårdarna längs
med Stora Hälsingegårdars väg.
Emigrantmuséet berättar historien om
vad som hände med dem som följde Erik

ägdes gården Ol-Anders av företaget och
nu byggs ett museum upp på gården.
- ÖSA:s verksamhet var stor och betydelsefull så en industrihistorisk exposé
över den tiden tycker vi är på sin plats,
säger Gudrun Axman-Jumisko.

maj-juni: fredag-söndag kl. 11-15
juli-augusti: alla dagar kl. 11-17
september: fredag-söndag kl. 11-15
oktober-april: söndagar kl. 11-15
I gårdens Emigrantmuseum kan ni följa den
strapatsrika resan från Alfta till Bishop Hill i Illinois.

– Vi vill locka fram barnens kreativitet
i Barnens världsarv och här samverkar vi
med konstnären Maria Bergstrand,
berättar Gudrun Axman-Jumisko.
– Här ska finnas utrymme för skapande
i färg och form, trä och textil. Med tiden
hoppas vi kunna utveckla verksamheten
utomhus. Kanske finns kaniner och höns
här redan i sommar.
KUNSKAP ÄR VIKTIGT

Visningsgården är givetvis öppen och
berättar om forna tider. Här finns böcker
och skrifter att köpa och ett mindre
utbud av utvalda hälsingeprodukter. Vårt
fokus är på verksamheten och informationen, betonar Gudrun Axman-Jumisko.
– Jag hoppas att de som bor i kommunen känner sig stolta över Hälsingegården
Ol-Anders!

Kombinerad förskola
med lägenheter
TEXT: JOSEFIN NYGREN FOTO: AEFAB

S

må lägenheter, centralt mitt i
Edsbyn. Det är planen när AEFAB
projekterar för att bygga en ny
Fölets förskola - med hyreslägenheter på ovanvåningen. Nu kan vi ge en
tjuvtitt på projektet.
En ny förskola med tre avdelningar och
ett mottagningskök, det är vad som
planeras på platsen där Fölets förskola
står i dag. Den gamla byggnaden är inte
längre i tillräckligt bra skick och ska rivas
- och nu ser vi över planerna på vad
som ska byggas i dess ställe.

– Det är ett arbete vi gjort i samarbete
med verksamheten och det kan bli riktigt
bra, säger Joe Lönngren som är projektchef på AEFAB.
Och på våningen ovanför förskolan är
tanken att det ska byggas lägenheter.
– Det finns fortfarande en stor efterfrågan på lägenheter och särskilt centrala
lägenheter. Här vill vi gärna utnyttja
möjligheten att bygga centralt i byn.
Än så länge är arbetet i ett planeringsskede men AEFAB har beviljats bygglov.
Bygglovet gäller en förskola med sam-

manlagt nio lägenheter: tre lägenheter
med ett rum och kök (41,2 kvadratmeter),
fyra tvåor (50,7 kvadratmeter) och två
treor (61,2 kvadratmeter).
Alla lägenheter ska ha inglasad balkong,
egen diskmaskin och mikro och det ska
bli hiss i trappuppgången. Husen kommer
att byggas till stor del i trä och få en
träfasad med liggande panel.
Om allting går enligt planerna är
tanken att bygget ska sätta igång till
sommaren, och att lägenheterna ska stå
inflyttningsklara i slutet av 2019.
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Intressant att
leda elevrådet
TEXT & FOTO CECILIA FALKEBORN

Nu i juni går 18-åriga Erika Leanders ut gymnasiet,
samhällsvetarprogrammet. Därmed lämnar hon också
ordförandeskapet i elevrådet på Voxnadalens gymnasium i Edsbyn.

D

et har varit intressant och det
är en chans att påverka,
betonar Erika.
För Erika har det varit viktigt
att ta chansen och säga vad man tycker.
Arbetet i elevrådet har stärkt henne i den
uppfattningen.
Det är kanske inte de stora frågorna
som kommit upp i elevrådet, men det är
frågor som eleverna tycker är viktiga för
att man ska trivas på skolan.
Det är tillräckligt, menar Erika.
Elevrådet ska företräda eleverna.

Det är viktigt att engagera sig, tycker Erika Leanders.
Hon är en av två elevrådsordföranden på Voxnadalens
gymnasium.

INTEGRATION VIKTIG FRÅGA

SAMHÄLLSFRÅGOR

Ovanåkers kommuns ungdomsdialog då
ungdomar mött politiker och tjänstemän
har varit intressant, tycker Erika.
– Jag har fått mer inblick i hur de
politiska besluten tas, vilken väg de tar
och hur man når ut till människor.
Ibland kanske det inte syns så mycket
vad dialogen åstadkommit, men hon ger
ett viktigt exempel och det är After school
där svenskar och nyanlända möts.
– Integration är en viktig fråga, tycker
Erika.

Man bör engagera sig i samhällsfrågor,
tycker Erika, men hon är inte mogen för
att engagera sig politiskt.
Man kan engagera sig på andra sätt.
Efter gymnasiet vill hon ta paus från
skolarbetet och jobba som vikarie på
förskolor och grundskolor i kommunen,
ägna sig åt sin hobby dragracing, skriva
för tidningen Street and strip och studera
någon kurs på högskolan.
Vad det blir sedan vet hon inte.
– Vi får se.

Gillar att påverka
TEXT & FOTO CECILIA FALKEBORN

Det är roligt att vara med och påverka. Det anser Linnéa Mogren,
ordförande i elevrådet på Alftaskolan. – Man har en chans till
inflytande om man engagerar sig, förklarar Linnéa.

H

on har varit elevrådets ordförande i ett år. Till hösten
lämnar hon Alftaskolan för
att studera samhällsvetarprogrammet på Voxnadalens gymnasium
i Edsbyn.
– Jag gillar att skriva och läsa och
ämnen där man får tänka själv.
PROCESS ATT PÅVERKA

Linnéa Mogren är ordförande i elevrådet på Alftaskolan.
–Det är kul att vara med och engagera sig.
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Det är en process att påverka och
förändra, menar Linnéa. Hon nämner
gratis busskort till alla ungdomar i
Ovanåkers kommun som tidigare elevråd
jobbade för och lyckades få igenom.
Det får Linnéa och hennes elevrådskompisar fortfarande uppskattning för.
Idag handlar det ofta om förändringar i

klassrummet, matsalen eller elevkiosken.
Viktiga frågor för eleverna som är i skolan
hela dagarna.
TJEJER OCH KILLAR

På Alftaskolan är engagemanget bland
tjejer och killar ungefär lika.
– Det är kul att vara med och engagera
sig. Vi känner att elevrådet kan påverka.
Ungdomsdialogen i kommunen har också
öppnat vägar till kommunikation och
påverkan.
Linnéa uppskattar att man i svenskan har
möjlighet att träna argumentation och får
diskutera och öva.
– Det är en lång process att påverka,
men det går!

Det gäller att engagera sig
TEXT & FOTO CECILIA FALKEBORN

Det är ingen idé att klaga om man inte försöker göra något.
Det anser 15-åriga Matilda Fransson, ordförande i elevrådet
på Celsiusskolan i Edsbyn.

S

edan hon var liten har hon velat
ha inflytande och alltid velat
diskutera och argumentera.
– Jag gillar att ta ansvar och
tycker inte om att folk klagar.
När hon var liten drömde hon om att
bli statsminister. Drömmarna idag handlar mer om att påverka på olika plan.
Ungdomsdialogen är ett bra initiativ; där
möts ungdomar, politiker och tjänstemän
från kommunen.
– Unga människor måste lära sig om
samhället, hur man agerar och får inflytande. Vid valet 2022 ska vi rösta.
SMÅ OCH STORA FRÅGOR

Som ordförande i elevrådet och elevskyddsombud har Matilda lyft olika frågor
på skolan. Det har handlat om värmen
och luften i klassrummen, utbudet i
elevkiosken, skolmaten, köerna till

matsalen och ritningarna av ombyggnaden
av skolan för att nämna några exempel.
JÄMSTÄLLDHET VIKTIGT

Den viktigaste frågan i samhället är jämställdhet, anser Matilda. Det är självklart
att män och kvinnor är lika mycket värda.
Delar man den uppfattningen är man
feminist, menar Matilda.
– Jag lyssnar mycket på poddar om jämställdhet och feminism.
– Att människor behandlas olika på
grund av kön är orimligt. I mina öron är
det helt fel!
Till hösten börjar Matilda ekonomiprogrammet på Voxnadalens gymnasium:
– Det passar mig bra. Ekonomi är ett
roligt och viktigt ämne.
Matilda Fransson är ordförande i elevrådet på
Celsiusskolan i Edsbyn.
– Vill man förändra måste man engagera sig.

FAKTA
Ungdomar ska kunna vara med och påverka det som
händer eller inte händer i Ovanåkers kommun.
Genom att ha en Ungdomsdialog blir detta verklighet
och inflytande på riktigt. Under året jobbar man sedan
med det som har kommit fram i Ungdomsdialogen och
elevråden får information om vad som sker.
Via klassråden kan man också ge tips om vad man ska
ta upp på nästa års Ungdomsdialog.
Ungdomsdialogen möter ungdomar, politiker och
tjänstemän och man diskuterar frågor som är
viktiga för ungdomarna.
Folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson är ansvarig
och kontaktperson för Ungdomsdialogen.
Du når henne via e-post:
ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

- Ovanåkers tjejer i åk 8 och killar i åk 2 på gymnasiet har det största
intresset för politik i länet. Tjejerna i åk 8 sticker ut extra
(42 % jämfört med länsgenomsnittet på 25 %).
- Intresset för samhällsfrågor och vad som händer i andra länder ligger
på 82 % och länsgenomsnittet på 67 %.
- 33 % tror på stora eller ganska stora möjligheter att föra fram
sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.
Dyster siffra, men länsgenomsnittet bland tjejer ligger på endast 17 %.
Uppgifterna kommer från den nationella Lupp-enkäten 2016.
LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett
enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation.
Enkäten tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder gällande skola,
fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.
Lupp genomförs gemensamt med länet vart fjärde år.

FÖRDEL EDSBYN & ALFTA NR 1 2018 • 13

DEJTINGEN PÅ GYMMET GAV OVÄNTAT RESULTAT

Nu driver Andreas
och Sofia IP i Edsbyn
TEXT: CECILIA FALKEBORN. FOTO: MARIA G NILSSON & CECILIA FALKEBORN

De började dejta på gymmet på IP i Edsbyn. Nu äger de gymmet och hela idrottsparken och
storsatsar på evenemang, restaurang, bowling, gymverksamhet och bad, har två anställda och
timpersonal vid behov. Andreas och Sofia Norgren har drivit IP sedan 2014.

IP i Edsbyn lever upp och det är Andreas och Sofia Norgren som ser till det. – Det här är jättekul och jättemycket arbete!
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N

är de tittar i backspegeln så
kändes det lite vågat att ta
över. Men idag har de lagt de
hårda åren bakom sig och ser

bara framåt.
– Lite läskigt var det, men nu har
bitarna fallit på plats, säger Andreas.
IP i Edsbyn har blivit ett begrepp och
många etablerade band vill gärna spela på
IP. Sommarsäsongen är planerad och klar.
Hit kommer bland andra Drängarna,
hälsingeeventet Hälsingevind med
Engmans kapell och Per Persson och Nya
Packet i spetsen och sist men inte minst
Metal Park.
EN LIVSSTIL

Andreas jobbade tidigare som egen företagare inom skogsvård, Sofia hade tänkt
sig en framtid som lärare och jobbade på
ICA.
– Det här är jättekul och det är jättemycket arbete, säger Sofia.
Det är en livsstil att driva IP.

Stöttningen av far- och morföräldrar är
ett måste; dels för de två barnen Linnea
och Sam, dels för att bygga upp evenemangsparken sommartid exempelvis.

Det här är
så grymt kul”
Det är helgerna som är de mest
hektiska. På vardagarna har de
möjlighet att ta det lite lugnare och ägna
mycket tid åt barnen.
BLIVIT KÄNDA

– Vi får många förfrågningar från band
som vill spela här, berättar Andreas.
Det är fantastiskt kul.
De har hittat ett koncept som passar de
flesta i smaken. Det är ren konsertverksamhet, disko, bowling för stora och små,
humana priser och en öppenhet för nya
idéer. Det mesta gör de själva.
All annonsering och information sker via
hemsidan och sociala medier.
FIN SOMMAR I ÅR

Nu hoppas Andreas och Sofia på en fin
sommar. Förra årets regnande tog på
krafterna. I år har de garderat sig med ett
jättetält på terrassen.
Fantastiska grannar gör det också möjligt att hålla igång verksamheten, betonar
Sofia och Andreas. För det låter givetvis
av alla band som kommer…
– Vi vill hela tiden hitta på något mer
för vi tycker det här är så grymt kul!

IP i Edsbyn är vid det här laget en välkänd
arrangör.

PÅ GÅNG PÅ IP
8/6

Drängarna

16/6 LBSB
6-7/7 Metal Park. På scenen bland
andra Engel och Dead By April.
19/7 Hälsingevind. På scenen bland
andra Engmans Kapell och
Per Persson & Nya Packet.
25/7 Hälsingefyr
26/7 Rockabillykväll med Andy
& The Rockers på scenen.
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Gruppförsändelse
Avsändare:

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
www.ovanaker.se

OVANÅKER

Smultronställen
Snart sommar och sol, semester och ledighet. Runt om i Ovanåkers kommun finns så
många smultronställen. Här presenterar vi några!
RIKARD OLSSON, OVANÅKER ►

NABEELA HADDAD, ALFTA ►

– Att åka båt efter Voxnan är fint.
Det gjorde jag mycket då jag var yngre.
Då åkte vi från Ullungen.
I Alfta tog det ”stutt”. Jag är uppvuxen
vid Voxnan. Det är lugnt och fridfullt
att åka båt och man upplever naturen.

– Jag gillar människorna runt omkring
som är vänliga och snälla och jag gillar
Alfta. Alfta är bäst. Forsparken i Alfta
är fint.

PELLE RING, EDSBYN ►

MATHILDA LINDBERG,
RÖSTE, BOLLNÄS ►

– Förr i tiden for man ofta till Jössebo
där det var dans. Det fanns fiskdamm
och ett lamadjur minns jag.
Nu jobbar nya ägarna med nya Jössebo
och gör mycket där; annars hade det
nog varit slut. Egentligen kommer jag
från Trönö, men bor i Edsbyn.
Det är bra här. Vi brukar ta husvagnen
och åka lite, bland annat till den fina
campingen på Långnäs i Bollnäs.

ANITA BROVALL, ALFTA ►

– Röstabo och campingen där.
Det ligger vid Långrösten och där
finns en liten camping med plats
för 14 vagnar. Det är så mysigt.
Man kan grilla där. Där finns också
en båtbrygga. Det är en riktig
skogscamping och några gånger
per sommar är det musikcafé.

MARGARETA JONSSON, EDSBYN ►

– Ryggesbo och Mörtsjön är det bästa.
Jag har ett ställe där. Det väcker barndomsminnen. Det är en vacker sjö
och mina föräldrar tog med mig dit på
sommaren.
– Jag bor i Edsbyn nu efter 46 år i
Spanien och Stockholm. Det är nio år
sedan jag kom hem. Jag sa alltid att jag
skulle åka hem när jag åkte hit.
Från början kommer jag från Knåda.

– Forsparken i Alfta gillar jag.
Den ligger så fint. Det är en mysig
park alldeles vid vattnet. Jag gillar den!

ANDERS SÖDER, ALFTA ►

– Enstabobadet i Långhed där är det
lugnt och skönt. Där var man mycket
som liten. Sen gillar jag också
Prästnäset i Alfta.

BERTIL OCH INGRID FRID, EDSBYN ►

– Norra Våsen på väg mot Färila, där
har vi en stuga som vi åker till så ofta
vi kan. Nu har vi sålt kedjehuset och
flyttat in i lägenhet och hoppas kunna
vara i stugan ännu mer. Man kanske
är lite enkelspårig, men vi åker alltid
dit. Det är underbart där med
Gräsbovallarna.
ANETTE STIGSON, ALFTA ►

– Mållången förstås och stugan. Där är
det vackert med vatten, skog och nära
naturen. Det är mycket djurliv där.
Man slappnar av där. Jag försöker vara
där så ofta som möjligt.

