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Innehåll #2 2022
Snart närmar sig möjligheterna till 

lite julmys och förhoppningsvis 
några lediga dagar. Har vi tur har 
även vintern och snön kommit 

så vi kan passa på att njuta av lite skidåkning, 
skridskor eller ett besök på våra simhallar 
för värme och bad. Vi kan också jaga bort 
vintermörkret med att tända levande ljus 
och kanske en brasa om man har den 
möjligheten. Vi ska samtidigt komma 
ihåg att många av kommunens anställda 
jobbar som vanligt oavsett om det är jul-
afton eller nyårsafton. De jobbar med vår 
välfärd som ska fungera alla dagar, dygnet 
runt. Ett stort tack till er som finns där 
för andra även under helgdagar. 

I det här numret kan ni läsa om familjen 
Parhans som installerat solceller. Det kan 
kännas väldigt bra att skaffa sin el från 
solen nu när elpriset ser ut att bli högre 
och vi vill minska vår klimatpåverkan.

Har du funderat på att börja plugga men 
inte vill eller kan flytta från hemorten just 
nu? Läs och bli inspirerad av Jesper Granqvist. 
Du får också tips på mat från Syrien som 
kan kännas som ett välkommet avbrott 
när julmaten har dominerat en hel helg.

Vi närmar oss slutet på en mandat-
period och mitt uppdrag som kommun-
styrelsens ordförande avslutas i december.  
De kommande fyra åren kommer kommunen 
styras av Socialdemokraterna tillsammans 
med Centerpartiet. 

Det har varit fyra intensiva, spännande 
och utmanande år men ett stort privilegium 
att få möjligheten att leda hela kommunen 
under den här perioden. Jag hade säkert 
kunnat hantera en del saker bättre eller 
annorlunda men jag är nöjd och glad över 
det mesta. Det är ett tillfredsställande 
avslutande år att kunna konstatera att vi 
har en stabil ekonomisk situation med 
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Vi bakom tidningen

ett bra överskott även detta år, att den 
nya förskolan i Alfta snart är klar och att 
vi nu har ett långsiktigt avtal med bandy-
föreningen för kommande segrar. Till sist. 
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Ta hand om varandra, GOD JUL och 
tack för mig.

Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Höstmörkret börjar sakta smyga sig på när vi träffar Joacim 
Törnberg för att samtala om hans engagemang i kommunens 

skoterleder och intresset för bygdens historia. Att leda en intervju 
med honom är lätt. Hans brinnande intresse för bygdens skoter-
klubb och deras leder tar snabbt över och det är med fascination 

vi lyssnar på hans berättelser och allt han delar med sig av.

MER ARBETE 
ÄN MÅNGA 

TROR
TEXT: ELIN ENGLUND. FOTO: NIKLAS STAGVALL.
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Jocke började engagera sig i skoter-
klubben 2018/2019 och hans intresse 
har vuxit sig starkare för varje år som gått. 

När vi frågar Jocke hur mycket tid han 
lägger på skoterlederna skrattar han och 
svarar att det är fruktansvärt många timmar. 
Han förklarar att det ligger mycket mer 
bakom arbetet med lederna än många 
tror och att det krävs dagliga insatser hela 
året för att få till de fantastiskt fina skoter-
leder vi har i kommunen—för det har vi, 
fantastiskt fina skoterleder. Grundarbetet 
är otroligt viktigt; att röja sly, renovera 
och bygga broar, skylta, förbereda marken 
inför vintern, och mycket mer. Det är lika 
som med så mycket annat, är man noga med 
grundarbetet går det andra så mycket lättare 
sen, i det här fallet sladdandet av själva lederna.

Men det är mycket administrativt också. 
Man kan inte dra leder hur man vill. Det 
finns lagar och regler som måste följas. 
Man måste säkerställa att man har rätt 
tillstånd, hålla koll på nyckelbiotoper, 
prata med markägare och Länsstyrelsen, 
delta i styrelsemöten, kontakta sponsorer 
och fördela arbetet. 

Hur mycket skoterleder har vi i 
kommunen?

– I Ovanåkers kommun finns det 38 mil 
skoterled. Det blir många mil på skotern 
varje säsong och många timmars arbete 
med att se till att de är i så bra skick som 
möjligt. Varje led sladdas tur och retur 1-3 
gånger i veckan beroende på slitage. Det 
gäller ju att skapa leder som passar olika 
typer av skoteråkare, både för de som vill 
“prutt”-köra och de som vill köra fortare. 
Skapar vi bra leder som passar många så 
hjälper det skoterintresset i hela kommunen, 
och även turismen. Men jag är ju inte 
själv i arbetet, vi är flera som engagerar 
oss, annars skulle det vara omöjligt.

Jocke är noga med att lyfta fram att de 
är flera eldsjälar i skoterklubben som arbetar 
tillsammans med lederna.

Får ni något betalt för ert arbete?
– Nej, inte alls. Det är ideellt! Rakt av! 

Arbetet är ofta tungt och många timmar, 
men väl värt det när man ser resultatet. 

När trivs du som bäst?
– I februari. När man mitt i natten är 

ute i skogen, kanske vid 1-tiden. Det är 
mörkt och det är ”upplega” (nysnö på alla 
träden, som mjuk och fluffig bomull överallt). 
Med dagens skotrar och deras ljus blir det 
otroligt vackert!

När skoterns ljus lyser upp de nysnöbeklädda träden i 
februarimörkret trivs Joacim som bäst. Foto: Privat.

FAKTA
Namn: Joacim Törnberg, men kallas för Jocke.

Ålder: 48 (men håller inte så noga koll längre).

Familj: Sambon Ulle och barnen Albin, Leo 
och Molly.

Gör: Arbetar på centralförrådet på Svenska 
Fönster.

Vila innebär: Att umgås med familjen eller 
åka till fjällen.

SNABBA
Åka snabbt eller glida fram? “Gubbåka”

Bryggkaffe eller kokkaffe? Rivigt brygg

Bästa maten på skoterturen? Kebabrulle

Fjäll eller skog? Fjäll och fina leder gärna i skog

Berätta något “nördigt” om dig: Jag har ett 
stort intresse för Edsbyns historia. Gamla kort 
är riktigt roligt att titta på. Jag har en inloggning 
på Dibis där det ligger en massa gamla kort från 
Hälsingland uppdelade i olika underkategorier. Jag 
är nog en av de yngre som har ett så stort intresse. 

Instagram: @eds_bynsskoterklubb

VETT & ETIKETT PÅ SKOTERLEDEN 
(under vintern)

Skidåkare, hundspann och gående har före-
träde i skoterspåret.

1

Visa respekt för markägare och de som 
arbetar med lederna.

2

Ridning på skoterled bör undvikas.3

Fyrhjulingar och crosscyklar får ej köras på 
skoterled.

4

Avvik ej från leden.5

Skoterkörning över is sker alltid på egen risk.6

De bästa kunskaperna får du genom att gå skoterklubbens Förarbevisutbildning 
eller genom att kontakta skoterklubben direkt, men här är några korta riktlinjer!

5

” 
I Ovanåkers 
kommun 
finns det  
38 mil  
skoterled.  
Det blir 
många mil 
på skotern 
varje säsong.

Facebook: Byns Skoterklubb Edsbyn
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Mayyada Bhlasal älskar att laga mat och gör det gärna till alla 
som vill ha. Hennes syn på mat som något som människor 
kan samlas kring genomsyrar Långheds bygdegård där Mayyada 
lagar mat med väninnorna Margareta och Birgitta. På menyn 
hittar man ofta en mix av den svenska matkulturen och den 
arabiska.

Förenar  
mat med  
gemenskap
TEXT: ELIN ENGLUND. FOTO: NIKLAS STAGVALL.

Det är febril aktivitet i köket 
när vi kliver in i Långheds 
bygdegård för vårt möte med 
Mayyada. Margareta och 

Mayyada är i full gång med förberedelserna 
inför lördagens lunch och fika, och snart 
kommer även Birgitta och hjälper till. Det 
är glädje och skratt när de arbetar tillsammans, 
och det undgår ingen som ser dem att det som 
började som ett projektarbete nu har lett till 
en djup vänskap mellan de tre kvinnorna.

Mayyada visar stolt upp sina mat-
lagningskonster och bjuder oss på libabröd 
med za’atar, och efter en hel del prov-
smakande av diverse smarriga mat- och 
bakverk sätter vi oss ner för en pratstund. 
Margareta förklarar att de vill vara en förening 
där möten mellan olika människor sker, 
där nya vänskaper och samförstånd växer 
fram. Hon berättar att bygdegården var en 
mötesplats för 120 år sedan och att de 
vill bygga upp det igen,skapa en mötes-

plats dit människor kommer för att umgås, 
äta gott och lära känna varandra. För att 
skapa stor verksamhet behövs många 
volontärer och de är otroligt stolta över 
den långa lista på människor som är med 
och gör olika insatser. Delaktighet ger 
gemenskap och det är deras ledord kring 
möten, poängterar Margareta och Birgitta.

Mayyada visar videor och bilder från 
när hon lagar mat och bakar. Det är 
baklavas till fester, pizza i den vedeldade 

Fakta
Namn: Mayyada Bhlasal

Ålder: 52

Familj: Mannen Mahmoud och barnen 
Khaled, Khadijeh, Ahmad, Abed,  
Mohammad, samt barnbarnet Layan

Kom till Sverige: i december 2015 (genom 
Thailand där hon bodde i 2 år)

Hemland & språk: Syrien, arabiska

Favoritmat: Det är svårt att välja bara 
en, men arabiska dolma är gott.

Lördagsöppet i  
Långheds bygdegård
Fika kl. 11.00-16.00

Lunch kl. 12.00-14.30

En varierad meny med mat från olika 
länder. 

Buffé med sallader och tillbehör,  
Mayyadas libabröd med za’atar, bröd, 
smör, ost, dessert och kaffe.

Några fraser på  
arabiska

Mayyada  svänger ihop sitt libabröd med za’atar. Receptet hittar du på tidningens baksida! 

Hej

Tack

Tusen tack

Det smakade 
gott

Marhaba

Shukran

Alf Shukran

Hadha taemuh 
jayid

مرحبا

شكرا

الف شكر

كان مذاقه لذيذا

Hejdå Maasalaamah مع السالمة
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”Jag älskar 
att hjälpa 

människor!

” Vi försöker 
blanda den 

svenska mat-
kulturen med 
den arabiska

utomhusugnen med väninnor och bröd-
bak med familjen i Libanon. En sak har 
de alla gemensamt—Mayyadas ögon 
glittrar av lycka och gemenskapen och 
glädjen är slående.

Mayyada, varför matlagning? Har det 
alltid varit ett intresse?

– Ja, mycket. Det är min favoritsak att 
göra. Intresset växte när jag blev äldre, 
jag lagade inte så mycket mat när jag var 
liten, men nu lagar jag mat och bakar 
hela tiden och till alla som vill ha. Ibland 
frågar mina grannar eller vänner om jag 
kan hjälpa dem baka eller laga mat och 
då svarar jag alltid ja. Jag bakar till bröllop 
och fester eller bara för roligt. Jag älskar 
att hjälpa andra människor!

Är det något som är tråkigt eller jobbigt 
med matlagningen?

– Nej, allt är roligt! Jag tycker om allt 
som har med mat att göra. Att laga mat, 
baka och fixa allt som hör till. Till och 
med diska är roligt. Och städningen. I 
Syrien arbetade jag 10 år som lärare och 
lärde elever baka, laga mat, städa och 
tvätta kläder. Alla delar är lika roliga.

Vad är det bästa med att laga mat i 
bygdegården?

– Att det har lett till vänskap.
Vad brukar ni laga för mat?
– Vi försöker blanda den svenska mat-

kulturen med den arabiska. Vi försöker 
använda så mycket lokala och ekologiska 
råvaror vi kan och sen mixar vi och matchar. 
Ibland blir det en buffé med olika lands-
teman, olika sallader och bröd. Det blir 
mycket cross-over på matlistan och det 
är alltid väldigt roligt när vi planerar och 
lagar maten.

Om man vill smaka på den här fantastiska 
maten, när kan man göra det?

– Vi har öppet varje lördag mellan 11-
16. Då finns det både mat och fika att 
köpa, en härlig salladsbuffé och nybakat 
bröd. Det brukar vara väldigt uppskattat!

Det som började som ett projektarbete har lett till en djup vänskap mellan Birgitta, Mayyada och Margareta.

Mayyada älskar allt som har med matlagning och bakning att göra.
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HÅRDROCK
Skräck,
vilt och

Det krävs mod och passion att öppna en butik med temat skräck, vilt och 
hårdrock i en by av Edsbyns storlek och Jörgen känns befriande oironisk när 

han entusiastiskt berättar om utbudet i butiken.  

TEXT: ULLA-MARIE NILSSON. FOTO: CHRISTIAN OLARS.
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Skräck, Vilt å Hårdrock? Berätta! 
–  Jag gillade att grilla och 

tyckte att det var tråkigt att 
begränsa sig till bara gris och 

ko. Jag började sälja produkter i mitt gamla 
pojkrum i mina föräldrars källare och lite 
hos Speed-Autoteile, och öppnade den här 
butiken i december 2021. 

I butiken spelas naturligtvis hårdrock 
och Jörgen berättar om vilka köttprodukter 
som har högt näringsinnehåll, hur de 
kan tillagas och vad de passar till. I frysen 
finns relativt vanliga produkter som rökt 

renhjärta och ölkorv, men också känguru 
och krokodil. Vid några tillfällen har Jörgen 
också fått i uppdrag att fixa käket i  
samband med företags sommarfester. 

– Skräckfilmer och hårdrock har jag 
alltid varit förtjust i. Under några år spelade 
jag i LIPSTIXX ’N’ BULLETZ, ett Glam 
Metal-band, och vi var så pass etablerade 
att vi åkte på en Europaturné och finns på 
Spotify, men det blev svårt att kombinera när 
de flesta bodde i Stockholm. Jag behövde ta 
semester för att kunna spela. 

  

Lönar butiken sig och är den värd tiden 
du lägger ner? 

– Den är värd det, men butiken lönar 
sig inte riktigt ännu. Jag har funderingar 
på om det går att vidareutveckla natt- 
öppet med mackor och kaffemaskin. 

Butiken har nattöppet en gång i månaden 
och alltid torsdagen efter den 15:e eftersom de 
som jobbar kvällsskift på Svenska Fönster 
får sin lön då. Det finns några stamkunder 
som alla är nischade på sitt.  

– En gång kom det fem personer i bil från 
Stockholm bara för att handla av mig och jag 

tyckte att det var konstigt att de inte kunde 
hitta kängurukött där, berättar Jörgen. 

Varifrån kommer grejerna? 
– Det är mycket från USA. Jag gillar att 

de liksom är lite… att det ska vara stort 
och så, men också från Australien och 
många andra ställen. Jag har kontakt med 
skivgrossister och kan beställa vinylskivor 
och annat också.

Skulle du vilja driva butik i en stad? 
– Det skulle såklart gå bättre, men jag 

skulle hellre vilja att det arrangerades 
grejer här som gjorde att det blev mer rörelse 

på gatorna, säger Jörgen och gör en gest ut 
mot Långgatan. När jag besökte Rättviks 
marknad insåg jag att jag hade varit helt 
ensam om utbudet där för där har det mest 
blivit strumpor och cocosbollar nu. 

När Jörgen får frågan om vad han  
skulle välja om han var tvungen att  
nischa sig tar han tid på sig och det slutar 
med att han nog vill fortsätta precis som 
det är. 

– Alla måste ju äta så godis och kött 
kanske, men det är svårt att välja mellan 
actionfigurer, filmer och musik, tycker jag. 

”Jag gillade att grilla och tyckte att 
det var tråkigt att begränsa sig till 
bara gris och ko.

Utöver skräck, vilt och hårdrock hittar man allt från chips, godis och läsk till leksaker, spel, heta såser och smycken i Jörgens butik. 

Fakta
Namn: Jörgen Arvidsson

Ålder: 47 år

Familj: Singel! 

Gör: Arbetar heltid på Edsbyverken 
och driver butiken Jörgens skräck, 
vilt å hårdrock.

För öppettider, följ Jörgen på 
Instagram:  
@jorgensskrackvilta 
och/eller på Facebook:  
’Jörgens skräck, vilt å hårdrock’

världenS bäSta..
Hårdrocksband: Omöjligt att säga 
ett, så Pretty Boy Floyd, Wednesday 
13 och Avantasia.

Skräckfilm: Fredagen den 13:e del VI.

Viltprodukt: Det står mellan struts 
och känguru.
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I Runemo strax utanför Alfta ligger Parhans lantbruk. Det är 
en KRAV-certifierad gård med ungefär 270 djur varav ca 110 av 
dem är mjölkande kor. I samband med den nybyggda ladugården 
såg David och Lisa Parhans en möjlighet att installera solceller på 
ladugårdstaket. I juli 2020 stod solcellsanläggningen färdig och 
förser nu lantbruket med el stor del av året.

KRAV- 
certifierad  
gård drivs  
av solen
TEXT: ULRICA LEANDERSSON. FOTO: NIKLAS STAGVALL.

125 Britta är van att posera för kameran med sin piffiga frisyr!
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–Solpanelerna producerar inte 
bara ström på sommaren. 
Mars var till exempel en 
väldigt bra månad för dels 

var det mycket sol och nästan ingen snö 
på taket. Bästa förutsättningarna för sol-
paneler är faktiskt när det är lite kallare 
ute, säger David samtidigt som han följer 
dagens solproduktionskurva i telefonen.

Totalt är det 520 solpaneler fördelat på 
två tak med 260 paneler på vardera sidan. 
Med denna lösning får solcellsanläggningen 
en toppeffekt på 177kW och lantbruket 
kan ta till vara på solen under stor del av 
dagen. 

David och Lisa har fyra anställda och 
det är mycket arbete som krävs på ett 
lantbruk även om stor del av arbetet är 
automatiserat. Utfodringen och mjölkningen 
sker via maskiner och djuren övervakas 
via ett ”halsband” som bland annat 
registrerar allmäntillstånd, juverhälsa, 
vikt, värme på mjölken och hur många 
tuggor som kon tar. Städroboten ”Håkan” 
åker fram och tillbaka för att torka golvet. 
Ett riktigt skitjobb. 

– Vår roll är att se till så att djuren mår 
bra. Jag lever för djuren! Förutom det 
rent humana så upplever vi att kvaliteten 
på både kött och mjölk blir bättre om 

djuren mår bra, säger Lisa.  
Det bästa med att vara bonde är enligt 

Lisa friheten. David håller med men till-
lägger att det är mycket arbete trots att 
de numera har anställda. Tack vare de 
anställda och automatiseringen så kan de 
till och med vara ledig stor del av helgerna.  
Under sommarsäsongen går allt på högvarv. 
Inte bara solcellsproduktionen. 

– Nästa steg är att investera i batterier 
så vi kan lagra överskottet och vara mer 
självförsörjande. Nu producerar vi så 
mycket vissa tider så elnätet klarar inte 
av att ta emot allt. Med batterier skulle vi 
kunna lagra det själva, avslutar David.

Kom igång med att 
installera solceller
Undersök förutsättningarna

•  Kolla skicket på taket, om renovering behövs 
så gör den först.

•  Kolla väderstreck, takets lutning, om det finns 
skuggande träd eller dylikt.

•  Uppskatta hur stor yta du har för solcellerna.

•  Ta reda på hur stor din elanvändning är och 
hur stor din huvudsäkring är.

•  Kontrollera med kommunen om det krävs 
bygglov för anläggningen.

Kontakta leverantörer

•  Ta in offerter, helst minst tre för att kunna jämföra.

•  Tumregeln är att jämföra priset på anläggningen 
baserat på installerad effekt (kr/kW). Kolla även 
leveranstid och leveransvillkor, kostnader för 
montering samt lyft av material och/eller byggnads-
ställning, att leverantören har en ansvarsförsäkring.

•  Kommunens Energi- och klimatrådgivare kan 
hjälpa till att jämföra offerter. 

Sälja överskottet

•  Kontakta nätbolaget för att få ett inmat-
ningsabonnemang för att kunna mata ut den el 
ni inte själva använder.

•  Välj en elhandelsleverantörer som köper din el. 

•  För överskottet får du betalt från elhandels-
leverantören, skatteavdrag på 60 öre/kWh samt 
nätnytta från nätbolaget.

Efter installation

•  Säkerställ att du fått del av det Gröna avdraget 
på 15 % av material och arbetskostnad. Det dras 
av på fakturan från installatören. 

Läs på Energimyndighetens hemsida:  
energimyndigheten.se/fornybart/solelportalenMed 520 solpaneler på taket kan man driva en hel gård, 

så länge det är bra väder och ingen snö på taket, så klart!

David och Lisa Parhans roll på gården är bland mycket annat att se till så att djuern mår bra.

”Vi producerar så 
mycket el vissa tider så 

elnätet klarar inte av 
att ta emot allt.
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Det finns inte ett spår av divafasoner trots att Jesper redan 
som 20-åring är en gudabenådad bandyspelare. Som 
bandysupporter känns det bra att han under intervjun 

skämtar mycket och med värme om lagkompisarna.

VILL BLI  
IHÅGKOMMEN 

SOM EN AV  
DE BÄSTA

TEXT: ULLA-MARIE NILSSON. FOTO: CHRISTIAN OLARS.
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Lite sent påtänkt, men grattis 
till SM-guldet. 

– Det var häftigt och mitt 
första SM-guld med A-laget 

inför en publik. Det är fantastiskt att vinna 
ett SM-guld, men matcher som den fjärde 
avgörande när vi vinner mot AIK på straffar 
är också roliga.

Vi kan inte prata med dig utan att 
nämna det faktum att du var en super-
talang inom många idrotter.

– Någon supertalang var jag väl inte, 
men det var nära att jag valde att satsa på 
fotbollen. Jag ändrade till bandyn den sista 
dagen för omval inför gymnasievalet. Jag 
fick lite kalla fötter inför att flytta och 
tänkte att fotboll är en så stor sport att 
det är få som tar sig igenom nyckelhålet 
och blir toppspelare. Jag har aldrig ångrat 
det val jag gjorde, men det har ändå känts 
lite när jag ser att de jag gick på Future 
Teams-läger* med nu spelar i AIK och i 
klubbar i Europa. Lite tankar som att ”jag 
var ändå där”.

Vilken är din inställning till försäsongen? 
– Kul! Det är skönt att vara på isen 

men det är skönt att göra någonting annat 
också. Vi har inte något typiskt upplägg 
med skivstång eller att springa två mil, 
men vi har mycket annat stället. Redan 
som 3-åring fick han en guldhjälm av Per 
Hellmyrs som fortfarande är en av Jespers 
idoler trots att de nu spelar i samma lag.

Drömmar? 
– Att få ett jobb som jag vill gå till och 

inom bandyn är det såklart att bli ihåg-
kommen som en av de bästa. Närmast 
är det att jag både vill åka till Spanien 
med Lea men också få till ett besök hos 
min syster i USA med familjen under det 
kommande året.

Jesper är rolig att prata med, han 
avslöjar att Oscar Löfström har sämst 
musiksmak i laget och att det är den 
yngste spelaren som – med bravur – styr 
musiken i omklädningsrummet. Han 
framstår som ödmjuk trots att så många 
tycker att han är en fröjd att se på 
bandyplanen. 

Du är ung, hur hanterar du alla lovord? 
– Det är jättekul att höra, men jag vet 

själv när jag har gjort någonting bra eller 
mindre bra oavsett vad som sägs eller 
skrivs. Jag tror att jag kan hantera det. 

Anar vi ett klädintresse? 
– Ja, det är lite kul med kläder. Förut 

var jag kanske mer intresserad av märken 
och ganska uppklätt, men nu gillar jag 
mer avslappnade kläder och gärna second 
hand. Jag har hittat en del i vintagebutiker 
i Spanien och jag gillar set av olika slag. 
Det är roligt att experimentera med kläder. 

Guilty pleasure-käk? 
– Jag är inte så noga med maten utan 

det är viktigare att äta mycket. Det har 
också visat sig att många elitidrottare 
äter för lite fett och kolhydrater, men det 

går ju inte att stoppa i sig mazariner hela 
dagarna. Om jag väljer något onyttigt får 
det gärna vara Peanut Butter Cup. Jag älskar 
jordnötssmör och äter det med gröt och 
banan varje dag. 

Latar du dig någon gång? 
– Ja, jag älskar att bara slappa och kolla på 

serier med Lea. Serien Suits har jag sett 
två gånger. 

Världens bästa idrottare? 
– Messi och Federer, men också Michael 

Jordan även om han var fascinerande på ett 
annat sätt. Han kunde utsätta andra men 
han ställde lika hårda krav på sig själv. 
Messi och Federer är mer den typen av 
idrottare som låter prestationerna tala för 
sig själva.

Vad vet vi inte om dig? 
– Jag trivs med att veta att ni inte vet 

allt om mig, svarar Jesper och ler klurigt. 

*Future Team är en landslagsverksamhet för unga 
spelare med sen fysisk mognad där syftet är att fånga 
upp talanger som har mycket god spelförståelse, bra 
teknik och mentala kvaliteter.

”DET  
ÄR LITE 

KUL MED  
KLÄDER

Jespers namnskylt var nära att inte hamna i omklädningsrummet i Edsbyns bandyarena, om han istället hade valt 
att satsa på fotbollen.

JESPERFAKTA
Namn: Jesper Granqvist

Ålder: 20 år

Bor: I Roteberg

Familj: Sambo Lea och mamma, pappa och syster.

Gör: Studerar ekonomi och spelar bandy i Edsbyns 
A-lag och i U21-landslaget.
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Färg,
form &
friluftsliv
Mitt i centrala Edsbyn bor Elin Olars med man och tre barn. Friluftsliv och 
kreativitet genomsyrar både deras vardag och deras hem. 

TEXT: ULRICA LEANDERSSON. FOTO: KATARINA OLARS.

Vem är du?
Namn: Elin Olars

Ålder: 37 år

Familj: Maken Christian och 
barnen Stina 11, Hilding 9 och 
Nils 6.

Gör: Arbetar som förpack-
ningsingenjör på Nefab och 
designar barnkläder för företaget 
Isbjörn of Sweden.

Favoritmånad: Juli

Favoritfika: Hembakta  
kardemummabullar 

Ser fram emot just nu:  
Adventstid
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Elin designar kollektioner med barnkläder för Isbjörn 
of Sweden. Det är något hon gör på sidan av sitt arbete 

på Nefab, så när det är dags för nya kollektioner blir 
det ofta kvällsarbete framför datorn.

”Jag försöker hinna med träningen eftersom den får mig 
att orka och må bra, såklart fysiskt men allra mest psykiskt. 

När vi kliver innanför dörren 
till familjen Olars hem möts 
vi av färg och mönster. I 
den relativt lilla hallen råder 

ordning och reda med cykelhjälmar och 
funktionskläder. Det syns att det är en 
familj som är intresserad av färg, form 
och friluftsliv som bor här. Vi ställer frågan 
om vem som är den stilsäkra. 

– Både jag och Christian gillar färg och 
form och att hemmet ska vara funktionellt 
för vår familj, svarar Elin samtidigt som 
hon visar oss in i köket. 

En rosa vägg, som Elin berättar är det 
senaste målningsprojektet, matchar den 
mönstrade väggen perfekt. Köpmannadisken 
som paret hittade på en digital loppis för 
några år sen hade de exakta måtten för att 
passa in i det tidigare tomma utrymmet. På 
en vägg finns flera hyllrader med mumin-
muggar. 

– Min man samlar på muggarna men vi har 
dem inte som samlarobjekt utan använder 

dem i stort sett dagligen, säger Elin. 
Elin jobbar till vardags som förpack-

ningsingenjör på Nefab i Runemo. På 
fritiden designar hon barnkläder åt  
företaget Isbjörn of Sweden. Det är ett 
uppdrag som hon gör som konsult när 
det behövs, främst till vår- och höst- 
kollektionen. Förutom det har Elin och 
hennes man bloggen och Instagramkontot 
Aktivt familjeliv där man får följa med 
familjen på deras aktiviteter med fokus 
på friluftsliv. 

– Läget i Edsbyn med nära till friluftsliv 
är perfekt, då kan vi enkelt åka ut i skogen 
en vardag efter jobbet och äta kvällsmaten 
där. Eller hinna en sväng till slalombacken 
som bara ligger ca 5 minuter bort med 
bil, säger Elin. 

Det där med bil återkommer vi till.  
Eftersom familjen bor så centralt så cyklar 
hela familjen ofta och Elin åker buss till 
sitt jobb i Runemo. Bilen tar de oftast bara 
när de ska ut i skogen eller på längre resor. 

– Våra barn cyklar till sina aktiviteter 
som till exempel fotbollsträning och 
körsång. Det fungerar bra när vi bor så 
centralt. Vi är själva uppvuxna med att 
cykla till nästan allt och vill att våra barn 
också ska få in rörelsen i vardagen, säger 
Elin som gärna hänger med på cykelturen. 

Elin är uppvuxen i Töreboda i Väster-
götland, och efter tre år på IT-gymnasiet 
i Skövde begav hon sig till Thailand som 
volontär på ett hem för barn som var sjuka 
i HIV/AIDS. Innan Elin och mannen bo-
satte sig i Edsbyn så pluggade hon  
maskinteknik med inriktning innovativ 
produktutveckling i Östersund. Förutom 
studier i teknik har hon även läst färg-
lära och digital kläddesign och skiss på 
textilhögskolan i Borås.  
Efter studierna och flytten till Edsbyn  
jobbade hon några år på företaget Lindberg 
som designer av deras barnkläder. 

Elin tycker om att baka och har tidigare 
haft en bakblogg som uppdaterades flitigt 
under studietiden, men att blogga och 
instagramma kring friluftsliv kom till av 
en slump. Det var vid en resa till Australien 
som familjen gjorde en reseblogg för att 
familj och vänner skulle kunna följa deras 
resa. De såg att det fanns en efterfrågan 

på inspiration att göra saker tillsammans 
med barnen. 

– Min man Christian fotograferar 
mycket och att dela bilderna vidare på 
bloggen och Instagram är ett roligt sätt 
att använda dem på. Vi har aldrig haft 
ambitionen att kontot Aktivt familjeliv 
skulle bli något stort, men intresset för 
friluftsliv och speciellt friluftsliv med 
barn är stort och blev ännu större under 
pandemin.

Som avslutning vill vi ha svar på den  
stora frågan som många säkert ställer 
sig, hur många timmar har ditt dygn? 
Du hinner ju med så mycket.

– Jag prioriterar bort exempelvis städning 
och att gå en dag i affärer. Jag försöker 
hinna med träningen eftersom den får 
mig att orka och må bra, såklart fysiskt 
men allra mest psykiskt. Även jag önskar 
att tiden räckte till så mycket mer aktiviteter 
och träning för min egen del men jag är 
nöjd med det som blir. Den bästa träningen 
är den som blir av.  

Med de orden tackar jag och fotografen 
för oss och går den korta vägen tillbaka 
till kontoret. Med ny inspiration för  
rörelse i vardagen tänker jag att imorgon 
ska jag ta cykeln till jobbet!

En åkpåse med urtagbart foder som Elin designat 
åt Isbjörn. Vid lanseringen 2018 vann den  
Scandinavian Outdoor Kids Award.
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Samhällsinformation
Ovanåkers kommun
828 80 EDSBYN

www.ovanaker.se

Avsändare/inlämnare/returadress

Postmästaren i Hälsingland AB
Odengatan 4
821 43 BOLLNÄS

Pensla libabrödet rikligt med oliv-

olja, antingen genom att dra isär 

brödet i två delar och pensla mellan 

dem, eller genom att pensla på toppen 

av brödet.

1

Strö på rikligt med za’atar på oliv-

oljan, massera gärna in det så det 

sitter bra.

2

Vik tillbaka den delade delen, eller 

vik brödet dubbelt om du penslat 

på toppen av det.

3

 Stek brödet i en stekpanna på spisen, 

eller om du har en “äldre” spis kan du 

steka det direkt på stekplattan. Det 

går även bra att grilla det i ugnen på 

225 grader i 10 minuter.

4

Gör så här

Ingredienser
• Libabröd

• Olivolja, 
• Za’atar*

*Färdig za’atar köps på t.ex. “arabiska 

affärerna eller Willys. Mayyadas egen 

za’atar-blandning består av torkad timjan, 

torkad oregano, rostade sesamfrön, salt 

och sumac (köps på t.ex. ICA).

Brödet passar bra:
• att äta som frukost,
• som tillbehör till varmrätter eller sallader,
• att doppa i olika röror, oljor och såser
• som en av smårätterna vid meza
(helt enkelt vid alla tillfällen egentligen,  
både vid fest och vardag).

Mayyadas  
libabröd med  
za’atar


