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Innehåll #2 2020

V id den här tiden på året är 
det inte så dumt att krypa in 
i värmen, tända lite levande 
ljus och kanske en brasa om 

man har den möjligheten. När du läser 
det här hoppas jag att höstmörkret har 
ersatts med vit snö. Inte bara för att 
det blir ljusare och trevligare utan även 
för att skidsäsongen kan startas. 

När jag skriver detta så ökar smitt-
spridningen av covid-19 i stora delar av 
Sverige. De flesta av oss kan leva ett normalt 

liv men med en del anpassningar. I vårt 
kommunhus är det fortfarande ganska 
glest på kontoren när många jobbar 
hemma. Många möten sker fortfarande 
bara digitalt. Det finns en stor försiktighet 
i äldreomsorgen för att hindra att smittan 
kommer in på något boende. Det är viktigt 
att påminna varandra om att fortsätta vara 
försiktiga, tvätta händerna och hålla distans 
när det samlas människor. 

Glädjeämnen att ta fasta på är att 
många företag kör på som vanligt och 
att antalet varsel i kommunen är få. 
Kommunens ekonomi för detta år ser 
väldigt bra ut på grund av att staten tar 
en hel del kostnader och större statsbidrag. 
Det ser lite kärvare ut de kommande två 
åren men vi är eniga i kommunen om att 
fortsätta våra kommunala investeringar 
som t.ex. ny förskola i Alfta och att lägga 
mer pengar på fler förskoleplatser eftersom 
antalet födda barn ökar varje år. En politisk 
enighet i besvärliga tider är värdefullt.

Tycker om Ovanåker är en 
informationstidning som utges av 
Ovanåkers kommun
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Vi har tagit fram skisser och idéer om 
hur våra centrummiljöer i Alfta och 
Edsbyn skulle kunna utvecklas. Hur 
skapar vi attraktiva miljöer? Vad är viktigt 
för oss som bor här? Vad vill vi visa upp 
för besökare? Var finns det behov av mer 
gröna ytor, mer träd, trevliga samlings-
punkter eller kanske mindre av något? 
Dessa frågor funderar vi på och vill gärna 
ha era synpunkter. Det blir bland annat 
utställningar av det material som finns 
framtaget och möjligheter att komma 
med synpunkter och förslag. Dessutom 
får vi fundera över vad attraktivare centrum-
miljöer får kosta.

Jag passar på att önska er alla en God 
Jul och hoppas att tomten hittar till alla 
barn även denna jul.

Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
E-post hakan.englund@ovanaker.se
Tfn 070-673 16 33

Håkan Englund.

Vi kör på med försiktighetVi kör på med försiktighet
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TEXT: ULRICA LEANDERSSON. FOTO: KATARINA OLARS.

Till Fullen, ca 1 mil utanför Edsbyn, går vår färd för att hälsa på hos alpackorna Claire, Nova, Smilla och 
Tamma. Det är jag och fotograf Katarina som ivrigt tackade ja till uppdraget. 

A lpackan kommer ursprungligen 
från Peru, även om just dessa 
fyra damer kommer från Gnarp. 
Alpackan är ett kameldjur, släkt 

med laman och på håll även med kamel 
och dromedar. Det finns två raser: Huacaya 
och Suri. Huacaya är vanligast och det är 
av den rasen som dessa är av, och känns 
igen på deras tjocka, fluffiga ull. Surins 
ull formar sig istället som långa, kork-
skruvsformade lockar som hänger utmed 
hela kroppen.

Men spottar inte alpackor? 
Agneta Liljemark och Ola Östergren 

som äger alpackorna (plus en massa andra 
djur) förklarar att alpackorna spottar men 
oftast bara på varandra om de till exempel 
konkurrerar om maten. Spottet, eller mer 
rätt maginnehållet som kräks upp, är ingen 
höjdare att få på sig. Lukten är svårslagen.

 

Varför just alpackor?
Agneta och Ola köpte de första tre 

alpackorna för 6 år sen och det började 
med att Agneta alltid fascinerats av alpackor. 
Hennes första möte var tillsammans med 
sin son som är funktionshindrad där en 
alpacka kom fram och lade sitt huvud 
mot sonen. 

Vanligtvis är inte alpackor speciellt 
keliga, de gillar inte att man klappar på 
dem. De är mysiga och lugnande men 
inte så gosiga. Just den lugnande effekten 
har visat sig när alpackor används i terapi-
syfte inom vården. 

– Drömmen är att kunna använda våra 
alpackor i terapi med äldre och funktions-
hindrade samt långtidssjukskrivna. 
Alpackan inger ett sådant lugn att man 
blir avstressad direkt. Jag kan ta med 
mig kaffekoppen till hagen och känna 
hur lugnet infinner sig efter en stressig 
arbetsdag. Även grön rehab finns som en 

Spottar bara Spottar bara 
på på varandravarandra

” Varför skaffa vanliga djur när det 
finns så många annorlunda?

dröm, säger Agneta. 
En alpacka kan bli runt 22 år och i den 

här gruppen är det Tamma som är äldst 
med sina 19 år. De andra är 8 och 9 år. 

– När vi kom hem med alpackorna blev 
hästarna jätterädda, de hade aldrig sett 
något sådant djur. Hästarna har nu accepterat 
att deras närmaste haggranne är alpackor. 
Alpackor och hundar gillar däremot inte 
varandra, säger Ola. 

Förutom fyra alpackor finns det två 
hästar, två hundar, tre katter, sju dvärg-
getter, elva hönor, en tupp och tre kaniner 
på gården. Förutom Agneta och Ola och 
ett par hemmaboende barn.

– Vi skulle gärna vilja ha en miniåsna 
som Ola kollat efter. Det finns så många 
spännande djur så man vet aldrig om det 
utökas med något mer roligt djur. Varför 
skaffa vanliga djur när det finns så många 
annorlunda, säger Agneta. 

Matdags i alpackehagen! Smillas kamelliknande uppsyn beror på att hon är 
besläktad med både kamel och dromedar.
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TEXT: JOSEFIN NYGREN. FOTO: NIKLAS STAGVALL.

Tidiga morgnar, långa resor och sena kvällar – så ser vardagen ut för 
Beata Sundvall, som pendlar från Galvsbo till estetiska programmet i 
Bollnäs. Men hon trivs, och vill inte ändra på någonting.

Musik står ofta 
på schemat

” Att jamma är själva 
grejen med folkmusik.

Beata Sundvall går andra året på 
estetiska programmet och när 
skolan är slut för dagen står 
oftast musik på schemat. Hon 

är klarinettist och spelar både lektioner och 
orkesterspel i Kulturskolan. Men allra mest 
brinner hon för GUF, Gävleborgs Ungdoms 
Folkband.

– GUF är det största jag har! Vi som är 
med i GUF har massor av spelningar både 
under vinterhalvåret och i samband med 
sommarens stämveckor. Vi spelar traditionell 
folkmusik från hela världen och även ny 

musik. Det blir många lägerhelger och 
då spelar vi under dygnets alla vakna 
timmar, berättar hon.

Just nu är Beata och GUF extra aktuella, 
med en kommande skiva. Den spelades in 
i augusti och ska släppas officiellt under 
vintern.

– Först spelade vi in i studion i 8 
timmar och sen repade vi på kvällarna. 
Det var jättekul!

Beata hörde en klarinett för första 
gången redan som barn. När hon var sex 
år fanns ljudet av träblåsinstrumentet 

Fakta
Namn: Beata Sundvall
Gör: Går andra året på Estetiska  programmet

Familj: Mamma, pappa och en syster
Idol: Systrarna Andersson i Två otrevliga flickor

Aktuell med: GUF på luff

med i en ljudbok och hon lockades av det 
direkt. Så fort det fanns chans började 
hon ta lektioner i Kulturskolan – i början 
bara enskilda lektioner. När hon sedan 
fick börja i Hälsinge Låtverkstad hände 
något. Klarinett är inte det vanligaste 
instrumentet i folkmusiksammanhang, 
men hon trivdes som fisken i vattnet.

– Jag hade aldrig spelat folkmusik eller 
på gehör, men det var så roligt att jamma 
med andra, att skapa snygga stämmor och 

intron, och jag fick en anledning att vilja 
utvecklas. Att jamma är själva grejen med 
folkmusik.

Vilket är ditt bästa konsertminne där 
du själv har stått på scenen? 

– Jag kan inte välja mellan spelningen 
med GUF på kallstämman i Järvsö som 
sades vara den bästa någonsin eller den 
första, omvälvande föreställningen med 
Hälsinge Låtverkstad. När jag stod bakom 

scenen och såg de andra agera blev jag så 
stolt! 

Med alla repetitioner, i kombination 
med pendlingen till grannkommunen, 
blir det långa dagar för Beata. Trots det 
drömmer hon inte om att flytta. I stället 
handlar drömmarna om att jobba som 
ledare för grupper eller inom Kulturskolan, 
och allra helst bo kvar i Galvsbo. 

– Jag ser det vackra här varje dag och 
jag lämnar inte den här vägen!

Beata Sundvall.

Beata har lockats av klarinett sedan första gången 
hon hörde instrumentet när hon var sex år.



TYCKER OM OVANÅKER NR 2 2020 • 9 8 • TYCKER OM OVANÅKER NR 2 2020

TEXT: ULRICA LEANDERSSON. FOTO: KATARINA OLARS & CHRISTIAN OLARS.

Kygelvallen sjuder av liv, året runt. Allt arbete görs ideellt och med 
stort engagemang. 

IDEELLT ARBETE GER 
MYCKET TILLBAKA

–Totalt kan vi spåra ca 
15 km skidspår och en 
runda tar nog omkring 
4 timmar att spåra 

med skotern. Vissa dagar kan det bli två 
rundor. Jag har alltid engagerat mig ideellt 
så det har blivit som en livsstil, säger 78- åriga 
Sture Hansson. 

Sture Hansson har arbetat ideellt i 
Kygelvallen så länge han kan minnas och 
numera främst med att göra skidspåren. 
Han var även med och byggde Kygelvallen 
1986-1987.  

– Det som driver mig är när jag kommer 
tillbaka från en spårningsrunda och det är 
fullt med folk och bilar på parkeringen. Det 
är så roligt!  

Jens Eliasson arbetar också ideellt vid 
Kygelvallen och har gjort det i ca 15 år:  

– Det är så många personer och 
kompetenser som bidrar till att vi har 
bra förutsättningar här i Kygelvallen. Allt 
från elektriker till kassör. En bonde som 

bor här i närheten ser till så att vägen 
och parkeringen är plogad. 

Jens och Sture ser även en föryngring i 
klubben. Det är många yngre tjejer som har 
börjat åka skidor och mycket ungdomar som 
cyklar. Besöken har överlag ökat mycket. 
Även om besöken ökade även innan corona-
pandemin så har den påverkat mycket.  

– Vi ser hela familjer som kommer hit 
för att umgås utomhus. De går en runda 
tillsammans och sen grillar vid vår stora 
grill. Vårt mål har alltid varit att Kygelvallen 
ska vara gratis och till för alla. Det tycker 
jag att vi har uppnått! 

Området har utvecklats mycket de senaste 
åren med bland annat cykelbanor, fler skidspår 
och utegym. Nästa vår byggs en till cykelbana 
och i framtiden hoppas man på konstsnö för 
att kunna förlänga skidsäsongen. 

–  Vi har även investerat i fiber vilket har 
möjliggjort att vi har en digital termometer så 
man via vår webbplats kan se temperaturen 
här. Det kan skilja mycket mellan centrala 
Edsbyn och här. Någon gång när det varit 
-20 grader i Edsbyn har vi haft -12 grader. 
Snömängden skiljer sig också åt, säger Jens. 

Kygelvallen byggdes av medlemmarna 
i klubben och det var främst elitskidåkare 
som nyttjade anläggningen då. De senaste 
åren har fokus legat på att anpassa banorna så 
de även passar motionärer. När man tittar 
på den ofta fulla parkeringen ser man att 
det är något de har lyckats bra med. Foto: Christian Olars

Jens Eliasson och Sture Hansson. 
Foto: Katarina Olars.

Sture Hansson.  
Foto: Katarina Olars.

” Vi ser hela familjer som kommer 
hit för att umgås utomhus.
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TEXT: JOSEFIN NYGREN. FOTO: KATARINA OLARS.

De levde ett liv som många drömmer om: förstahandskontrakt i Stockholm, statusjobb och höga 
löner. Men Jennie och Razi Kantorp-Weglin ville något annat. De vågade ta steget – och nu bor 
de bland getter och höns på en gård i Galvsbo. – Det här är en helt annan livskvalitet, säger Razi.

En annan 
livskvalitet

Här är det gården och djuren som får bestämma 
Jennies och Razis rutiner och tempo.
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P aret tar emot på den inglasade 
altanen där hela glasväggen kantas 
av tomatplantor. Katterna Gizmo 
och Hjalmar Söderberg kommer 

och går under intervjun, och utanför huset 
går getter och höns. Hönsen ger ägg, och av 
getmjölken har Jennie börjat tillverka getost.

– Det har jag fått lära mig av grannarna 
och det är jätteroligt. Jag har gjort getost, 
stekost, färskost… Av vasslen blir det bröd, 
säger hon.

Det är två år sedan flyttlasset gick. 
Några i bekantskapskretsen tyckte kanske 
att de var helt galna, ett förstahandskon-
trakt i Stockholm säger man inte upp i 
första taget, men för Razi och Jennie var 

det rätt väg att gå.
– Vi hade bra löner och jobb men vi 

var inte lyckliga. Allting handlade om att 
prestera och konsumera och all tid man 
inte lade på att tjäna pengar kunde kännas 
bortkastad. Här är det annorlunda. Man 
kan andas, njuta av småsaker i vardagen, 
man måste inte alltid få ut något av det 
man gör utan kan göra det bara för att 
man känner för det, säger Razi.

Jennie och Razi jobbar som webbut-
vecklare och inom tech-branschen och de 
har behållit många av sina kunder. Möjlig-
heten att jobba på distans gör att det går 
precis lika bra att sköta jobbet i Galvsbo 

som det gjorde i Stockholm.
Men jobbet kommer inte alltid först 

längre – här är det gården och djuren som 
får bestämma rutinerna och hastigheten. 
De provar sig fram i trädgårdslanden och 
tanken är att de på sikt ska kunna bli helt 
självförsörjande.

– Vi tänker mycket och pratar om det 
här, och vi behöver börja lära oss bruka 
jorden där vi bor. Det känns viktigt för 
framtiden, på något vis.

Razi instämmer:
– Vi kan inte fortsätta på samma sätt 

som vi gör, det kommer inte att hålla i 
längden. Vi måste sprida ut oss, ställa om 

vår livsstil och börja leva mera lokalt.
De har fått bra hjälp av grannarna i 

byn. Där finns det gott om kunskap kring 
jordbruk och matproduktion och det 
händer att de byter en getost mot något 
från gårdarna som omger dem.

– Det är så kul, ibland när man kommer 
hem kan det ligga en gädda ute på bron, 
då har grannen varit och fiskat. Alla delar 
med sig här, och alla hjälper varandra. Det 
är en jättefin gemenskap, säger Razi.

– I Stockholm kunde man bo närmaste 
granne med folk i åratal men ingen hälsade 
i trappuppgången. Här är det en jättefin 
gemenskap, det betyder så mycket, säger Jennie.

” Ibland när man kommer hem kan 

det ligga en gädda ute på bron.

Jennie tycker att det känns viktigt för framtiden 
att vi lär oss att bruka jorden där vi bor.

Katterna Gizmo och Hjalmar Söderberg kommer och 
går under intervjun.

Det är inte bara människor som sysslar med ”photobombing”.
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Så här 
spelar du  

Padel!
TEXT: JÖRGEN SOMMAR. FOTO: NIKLAS STAGVALL.

Padelhallen i Edsbyn öppnade i slutet av juli i år och den blev 
direkt mycket populär. Populariteten kan bero på att det är så lätt 
att komma igång och passar alla, ung som gammal, tjej som kille. 

1 Klä dig i inomhusskor, lätta och 
ventilerade kläder. Ha fickor på 
shorts, byxor eller kjol där du kan 
förvara bollar under spel.

2 Att ha bollar liggande på banan 
under spel utgör en skaderisk. 
Man kan trampa på bollen och på 
så sätt ramla och skada sig.

3 Det finns racket att hyra och bollar 
att köpa vid padelhallen. 

5 Slå inte så hårt utan försök hålla 
bollen levande. Försök att hitta vinklar 
där motståndaren inte hinner med. 

6 Använd lobb, alltså slå högt, och 
försök placera bollen långt bak nära 
motståndarens bakre glas.

7 Försök ta dig till nätet för att komma åt 
med volleyspel. Hitta också samspelet 
med din partner så att ni täcker så stor 
del av banan tillsammans.

Här kan du läsa mer om padelhallen i 
Edsbyn och boka tid:  
matchi.se/facilities/padeledsbyn?lang=en

4 Ha mjuka knän. De flesta står ofta 
för upprätt.

8 Håll racketen i brösthöjd vid volleyspel.

Racket och bollar finns ofta att hyra, köpa eller låna vid arenan.
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En modeillustration.

Att teckna är mitt sätt att berätta 
på. Den senaste tiden har jag 
låtit mig förloras i Hälsinglands 
vackra natur och kultur. Det är 

min aldrig sinande inspirationskälla. Jag har 
målat skog, allmogeblommor, plöjd jord, 
björn och annat fantastiskt. 

Mycket av min inspiration kommer 
också från kläd- och dräkthistoria. Tyger 
och kläder har alltid fascinerat mig. De 
berättar i sin tur historier om man bara 
tar sig tid att titta och fundera. Allt fler djur 
har också sprungit ur pennan, som små 
kompisar dyker de upp, en del bara för att 
säga hej, andra med en hälsning.  

Jag tecknar för att det är så himla kul 
men har också som mål att kunna ta 
illustratörsuppdrag. Jag är inne på mitt 
andra år av deltidsstudier på distans och 
denna termin läser jag färglära mot Borås 
textiluniversitet. När jag blir klar får vi se. 
Det är lite av ett jonglerande med familjeliv 
och pandemier samtidigt.

Det mesta jag skapar tar sig stiliserat 
och naivt uttryck. Kika gärna in på mitt 
instagramkonto för att se fler bilder; 
karolinanorlin@instagram.com.

TEXT & ILLUSTRATIONER AV 

KAROLINA NORLIN

”SENASTE TIDEN HAR JAG LÅTIT 
MIG FÖRLORAS I HÄLSINGLANDS 
VACKRA NATUR OCH KULTUR. ”Madame Pompadour” — 

en studie i rokokomodet.

Potatistryck —  
”Allmogemålarn som va på vise”.

Tolkning av temat ”blade” .

Uppdragsmålning — ”Domherre i hälsingelandskap”.



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

Hon skrider dagligen fram på Edsbyns gator i färgstarka kappor och 
rosa läppstift och i december när många klär sig i mörka vinterjackor 
vräker Susanne Vanberg istället på med allt som hör julen till. Susanne 
använder sin egen garderob som en adventskalender och ända fram till 
julafton överraskar hon kollegor, elever och Instagramföljare med nya 
utstyrslar. Kul, tycker vi och undrade — varför?

#adventskalenderfröken 
lägger upp en look alla 24 dagaralla 24 dagar

” D et var väl inte helt uppskattat av mina 
söner när de var i tonåren att jag kom 
in i skolans matsal iklädd renhorn.

–Jag hade så många juliga kläder, 
men de röda juldagarna räckte 
inte till. Först var det bara på 
jobbet jag hade kläder med 

jultema, men de senaste åren har det 
uppstått förväntningar på att lägga upp 
en look alla 24 dagar. Många tycker att 
min hashtag #adventskalenderfröken är 
rolig att följa och några på skolan har själva 
börjat använda jultröjor och julörhängen. 
De är förundrade över att jag har så många 
varianter. 

Susanne Vanberg har sytt de flesta av 
sina kläder men äger också en hel del second 
hand. Hon hymlar inte med att hon gillar 
uppmärksamheten kring sin stil. 

–  Ju mer upphaussat det har blivit desto 
mer sporrad blir jag. Jag planerar mina 
adventskläder långt innan jul och vill 
addera nya varianter varje år. Jag tror att 
alla som gillar julen uppskattar att någon 
öser på. Om jag ska till matsalen eller 
göra något annat där jag vet att många 
kommer att se mig tar jag i extra. Det var 
väl inte helt uppskattat av mina söner när 
de var i tonåren att jag kom in i skolans 
matsal iklädd renhorn, men idag tror jag 
att de också tycker att det är roligt. 

Tas hänsyn till komfort? 
– Nej, adventsutstyrslarna kan vara väldigt 

opraktiska. Renhorn fastnar i dörrkarmar 
och örhängen fastnar i jackan när jag ska 
vara rastvakt men det är faktiskt skittråkigt 
med praktiska kläder.

Ditt första stilrelaterade minne? 
– Jag ville ofta byta stil och den stil 

jag alltid ville ha var sailorstilen med 
blåvitrandig tröja och vita, röda eller blå 
byxor. Trots den återkommande fantasin 
har jag aldrig haft just den stilen, men 
om någon bjuder med mig på en stor 
båt kommer jag att gå all in! Med åren 
har det blivit mer extra allt. Mer färger, 
blommor och mönster. 

Hur ser lucka 24 ut? 
– Då ska jag ha en knälång polkagris-

randig velourklänning med vid ärm och 
ett par röda strumpor till.

Susanne har sytt de flesta av sina kläder men äger 
också en del second hand.

Trots att utstyrslarna kan vara opraktiska tycker 
Susanne att det är skittråkigt med praktiska kläder.

Fakta
Namn & ålder: Susanne Vanberg, 53 år

Gör: Lärare i årskurs 3 på Celsiusskolan

Familj: Två söner och en äkta make 

Vilket plagg borde alla äga? Polkagrisradiga 

strumpor! 
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Pepparkakspaj

Ingredienser:

För 8 personer

• 250 g pepparkakor

• 50 g smält smör

• 1 ägg

• 300 g ädelost

• 200 g färskost 

• 5 färska fikon

• 2 dl rött portvin

• 1 dl farinsocker

• ½ dl balsamvinäger 

• ½ tsk salt

Gör så här:

1. Sätt ugnen på 200 grader.

2. Mixa pepparkakorna. Tillsätt smöret, 
ägget och saltet. Mixa ihop till en deg. 

3. Tryck ut degen i en pajform som är ca 
23 cm i diameter.

4. Grädda mitt i ugnen 10-12 minuter. Låt 
svalna. 

5. Mixa smulad ädelost och färskost till 
en slät smet. 

6. Bred ut fyllningen i pajen och ställ i 
kylen i ca 30 minuter. 

7. Dela varje fikon i fyra delar. Koka upp 
portvin, farinsocker och balsamvinäger. 
Lägg i fikonen och sänk värmen. Låt sjuda 
i 2-3 minuter. 

8. Ta upp fikonen, lägg dem på ett fat 
och låt svalna helt. Koka upp vätskan på 
nytt. Låt koka i 8-10 minuter till dess att 
det blir en sirapsliknande konsistens. 

9. Toppa pajen med fikonen och ringla 
över sirapen vid servering. 


