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Redaktion

Vårt län har fantastiska 
förutsättningar när det 
gäller många olika sor-

ters förnybar energi: vattenkraf-
ten är en stabil baskraft i länet 
som ger oss en trygghet när det 
gäller energiförsörjning, vind-
kraften har vuxit under fl era år 
och kommer att fortsätta göra 
så, solkraften hittar nya markna-
der och nya lösningar där den 
kan byggas in i befi ntlig och ny 
byggnation och levererar bra 
med energi särskilt under våra 
fi na vårvinterdagar som är kalla 
och klara. Vi har en skogsnäring 
där mycket av det som inte blir 
virke eller papper tas till vara i 
våra värmekraftverk.

Allt detta är jättebra, men 
många gånger också förknippat 
med stora investeringar av stora 
företag. Det fi nns ett område 
där det inte spelar roll vem du 
är eller hur stor plånbok du har, 
det går ofta göra en insats ändå: 
effektivisering!

Det bästa exemplet hittills är 

LED-lampan som har gjort det 
möjligt att spara 80-90 procent 
av energin utan att tumma på 
funktionen. Andra exempel i 
hemmet som blivit allt effekti-
vare med tiden är exempelvis 
vitvaror och tv-apparater – men 
många gånger handlar det om 
en så enkel sak som att stänga 
av det vi inte använder!

När det gäller effektivisering 
av systemen för uppvärmning i 
våra hus handlar det ofta om en 
lite större investering (isolering, 
värmesystem...) som inte sällan 
är ekonomiskt smart på sikt för 
den som har råd men även här 
kan det fi nnas saker att göra 
som inte kostar så mycket! Ta 
hjälp av energimärkningen och 
oss energi- och klimatrådgivare.

Nästa steg vi kan ta i vår 
energianvändning är att styra 
den till tider då efterfrågan inte 
är så stor, vilket kan komma att 
spela en stor roll i framtiden! 
Redan idag kan vi välja att köra 
tvättmaskinen eller ladda elbilen 

på natten, men när denna styr-
ning framöver är inbyggd från 
början i våra prylar så kommer 
det göra stor skillnad.

Att bygga kraftverk och el-
ledningar för att alla ska kunna 
nyttja alla sina maskiner, appa-
rater och leksaker hela tiden är 
dyrt, bättre då att försöka styra 
användningen och hushålla 
med resurserna.

Genom en kombination av 
utbyggnad av förnybar energi, 
energieffektivisering och smart 
styrning så är jag övertygad 
om att vi kan bygga ett ener-
gisystem som är hållbart, och 
vi måste komma ihåg att vi 
är lyckligt lottade som har så 
bra förutsättningar som vi har 
här i länet och att alla behöver 
hjälpas åt!

Vi behöver jobba på fl era 
fronter och alla kan bidra

Förnybar energi handlar om den 
omställning som sker, med lokalt per-
spektiv för oss i Jämtland Härjedalen 
och utblickar i våra grannlän. Vad är på 
gång, hur gör vi och vad gör andra?
Vi behöver el, värme och drivmedel 
och det fi nns många val. Det handlar 
inte bara om produktion, utan också 
om effektivisering och smart använd-
ning. Vi tittar på sol, vind, vatten, 
geoenergi och biobränslen, lagring 
och distribution, och så klart teknisk 
utveckling.

För att en resurs ska få kallas förnybar 
måste den kunna omvandlas och 
återskapas av naturen själv inom det 
nutida kretsloppet.

Redaktör och ansvarig utgivare: 
Karin Johansson
 red@jamtlandsgratistidning.se
Redaktion 072-550 66 02
Kundtjänst 072-550 66 01
Pobeda Publications AB Odensala-
gatan 39 C kv 831 47 Östersund
Layout och prepress: Robert Bolinder
Tryck: Bold Printing Mitt
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insänt material.
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Vill Du och Ditt företag vara med och 

leverera varor 
och tjänster 

vid byggnationen av
Klevbergets, Björnberget, Gubbaberget, 

Kabekos, Blakliden/Fäbodberget och 
Hocksjöns vindkraftsparker?
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Äta glass? 
Profilnamn: Vi ses på fredag.

10 feb

Har någon en hammare… 
Oskar: Jag har en på Ålidhem!

15:30

Kontorsplats 
Profilnamn: Meddelande
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Namn på ärende 
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27 jan
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Har någon en 
hammare att låna 

ut i helgen?

Har någon en 
dammsugare att 

låna ut på…
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Har någon en 
hammare att låna 

ut i helgen?

Har någon en 
dammsugare att 

låna ut på…

Registrera dig kostnadsfritt
på vindkraft.umigo.se
Det tar bara några minuter!

Du får förfrågningar direkt i 
mobilen och kan vara med och 
konkurrera om inköpen.

Efterfrågade kompetensgrupper

VINDKRAFTCENTRUM.SE är Nationellt Projektkontor för förnybart- och näringslivsutveckling.
Finansieras av Energimyndigheten

1
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Vi erbjuder finansiering 
i samarbete med

Vi älskar värmepumpar. 
Så att du kan älska annat.

Tranås nya 
supermodell.
Vår nya inverterstyrda berg/jordvärme
pump är vassare än sina föregångare 
på allt. IVT Geo 500 är utvecklad och 
tillverkad i Småland för att prestera 
i det nordiska klimatet. Därför ingår 
hela 10 års garanti på kompressorn. 
Dessutom introducerar vi en helt ny 
användarupplevelse med touch screen. 
Lika intuitiv som din smartphone – 
och med samma höga designnivå. 
Mer information hittar du på ivt.se.

BISPGÅRDEN
K.A Driftteknik AB, 0696-59 90 50
FUNÄSDALEN/HEDE/VEMDALEN 
Värme & Kylteknik AB Jämtland-Härjedalen, 
070-674 81 40
FÖLLINGE/STRÖMSUND 
Anders Vatten & Värme HB, 070-309 03 92
STRÖMSUND/HOTING 
Stornäsuddens VA AB, 070-518 50 75
TMG Service AB, 070-384 33 03

SVENSTAVIK 
Värme & Vatten, 070-551 00 33
ÅRE/JÄRPEN 
AXY Energi & Miljö AB, 070-5302808
ÅSARNA 
Rörtjänst i Åsarna AB, 070-224 40 42
ÖSTERSUND 
Värme & Kylteknik AB Jämtland-Härjedalen, 063-212 71
Östersunds Hushållsservice AB, 063-10 47 30 
IVT Center/Hedlert i Östersund AB, 063-57 16 60

Fossilfri el 
– ett okänt begrepp?
Knappt en av tre länsbor (31 
procent) vet vad fossilfri el 
är, och knappt var femte (19 
procent) är helt säker på att 
hon eller han har ett fossilfritt 
elavtal. 

NunaX är en solbil byggd av 
studenter i Vattenfall Solar 
Team. Bilen väger 133 kilo, 
varav max 20 kilo får vara 
batterier, och förarvikten är 80 
kilo. 

NunaX tävlar i World Solar 
Challenge som körs från Dar-
win till Adelaide, en sträcka på 
300 mil. Temperaturen i bilen 

kan bli 50 grader och förarna 
tränar sin tankeförmåga genom 
att lösa sudoku i bastun. I 2019 
års lopp deltog även Högskolan 
i Jönköping, Mälardalens hög-
skola, Chalmers och Högskolan 
i Halmstad. Årets lopp skulle ha 
genomförts nu i oktober men på 
grund av pandemin blir det istäl-
let en digital tävling som går att 
följa via worldsolarchallenge.org

Solbil med extrem 
energieffektivitet

NunaX visades i Sverige i somras.

Elvedon - medicin mot räckviddsångest. Illustration: Gröna Bilister

PGE Bełchatów i Polen är det största kolkraftverket i Europa. Foto: Roman Ranniew

Men en majoritet, 73 procent, är 
överens om att valet av elavtal 
har inverkan på klimatet. Detta 
enligt en undersökning från Kan-
tar Sifo, beställd av Vattenfall.

I begreppet fossilfri el ingår 

all el från förnybara källor som 
sol, vind, vatten och biogas, samt 
kärnkraft (som inte är förnybart). 
Fossil el kommer från stenkol, 
brunkol, olja, diesel och naturgas.



Siemens Gamesa kommer att utföra service på våra kunders 
turbiner i Jämtland, Västernorrland och Härjedalen.
Vi kommer kontinuerligt söka mer personal som bor i området.
Du som skulle kunna vara intresserad, håll ett öga öppet,  
vi annonserar!

Vill du klättra högt i din nästa karriär?
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Kvarnmon Flis är i en expansiv fas
Oskar Kallström drömmer 
om en dag när lokal flis kan 
omvandlas till fordonsbränsle. 
Men just nu utvecklar han 
två egna affärskoncept: att 
kunder kan abonnera på ett 
fyllt flisförråd och att röjningar 
längs vägar och i byar förser 
lokalbefolkningen med kortrest 
närvärme.

– Det svåraste pusslet är logistik, 
för när bränslet är lätt att komma 
åt vill ingen elda, säger Oskar 
Kallström.

Oskar är vd och delägare i 
Kvarnmon Flis AB, som är en 
avknoppning från två lokala 
skogsbolag, Kvarnmon AB och 
Inlandsskog AB. Vid det här laget 

har han arbetat med flis i drygt 
tio år, och läst produktutveckling 
och bioenergi på universitet. Un-
der hans ledning har Kvarnmon 
Flis AB växt till sju anställda och 
gått från traktordrivna flistuggar 
till en specialbyggd huggbil med 
hög kapacitet.

– Vi försörjer ungefär 80 pan-
nor med bränsle, varav cirka 10 
värmeverk och resten mindre 
flispannor, huvudsakligen i Jämt-
land men även i södra Lappland. 
Vi har gått över helt till lastbil för 
att kunna vara så flexibla som 
möjligt. Det är vädret och beho-
vet av flis som styr vart vi åker 
och när, förklarar Oskar.

Kunderna är en brokig sam-
ling: från en självverksam skogs-

ägare som vill få hjälp att flisa 
upp en vedhög för eget bruk, till 
skogsbolag som vill sälja råvara,  
fastighetsägare och vägförening-
ar som vill ha hjälp att röja sly, 
och kommunala fjärrvärmebolag 
och privata kunder som behöver 
flis.

– Vi har samarbete med i 
princip alla skogsbolag. Nu vill vi 
öka i volym och antal kunder. Vi 
vill nåt ut till fler vägföreningar, 
och sälja mer flis till kommuner 
och privata flisförbrukare, säger 
Oskar.

Kunderna ska gärna också ha 
god geografisk spridning, så att 
det alltid finns en fliskund i när-
heten av råvaran, och det är nära 
att lossa flisen.

– Om ett skogsbolag i Doro-
tea hör av sig så vill vi leverera 
lokalt, inte köra till Sveg.

Flis tillverkas av sådant som inte 
duger till massaved. Det kan vara 
röt- eller insektsskadat klentim-
mer, eller grot, grenar och top-
par efter en avverkning, men 
Kvarnmon Flis har nischat sig på 
att städa, och inte bara åt vägför-
eningar.

– Vi röjer för att bönder ska 
kunna bruka mark, för att diken 
ska leda vatten, för utsikt eller 
brandskydd. Det är win-win att 
röja upp och vi ser hur fort det 
växer igen. Det som växer i och 
runt byn kan värma byn, löpan-
de, säger Oskar.

Kaffebryggare och kylbox bidrar 
till trivseln på jobbet.

Victor Johansson gör långa arbetspass i huggbilen.
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Kvarnmon Flis är i en expansiv fas
Victor Johansson är i stort sett 
ensam i Sverige om att köra 
en österrikisk huggbil, eller 
chipper truck som den också 
kallas. Från utsidan ser den 
ungefär ut som vilken lastbil 
som helst. Men i hytten finns 
ett operatörsrum som snarare 
påminner om en skogsmaskin, 
och motorn på 750 hästkrafter 
driver en flismaskin med 
kapacitet att fylla en lastbil 
med släp på en halvtimme.  

– Oftast är det jag som kör, men 
ibland är det Oskar, kommente-
rar Victor.

Victor har tidigare kört både 
asfaltsbil och traktor. Med hugg-
bil kan det bli långa arbetspass, 

för han har länet som arbetsom-
råde och vill bli klar på en plats 
innan han åker vidare.

– Jag trivs bra med körning-
arna och att vara ute på olika 
ställen. Det är ett väldigt fritt 
jobb, säger Victor.

I hytten finns det inte plats 
för någon säng, men han har 
kaffebryggare och kylbox.

– Jag har lägenhet i stan och 
hus i Skärvången, så jag bor där 
det passar. Företaget hyr hotell-
rum eller stuga om jag behöver 
stanna över.

Huggbilen är en modell som 
kallas Vican Biber Powertruck, 
och tillverkas av familjeföreta-
get Eschlböck i Österrike. Biber 
betyder bäver. En Volvo FH 16 

tridem  har kompletterats med 
en kran från Palfinger Epsilon 
och Eschlböcks egenutvecklade 
flismaskin. Prislappen är 7,5 mil-
joner kronor.

Det finns ungefär 15 likadana 
huggbilar i Europa, och förarna 
är med i en chattgrupp där de 
kan hjälpa varandra med råd 
och erfarenheter.

– Huggbilen har sänkt bräns-
leförbrukningen under flisning 
med nästan 40 procent, jämfört 
med vår förra utrustning. Vi har 
stark motivation att jobba med 
med miljöfrågor, för det går 
hand i hand med bränsleinköp 
och ekonomi, nämner Oskar.

Högeffektiv 
flismaskin med 
750 hästkrafter

Hans telefon ringer hela tiden. 
På en dag kan det bli 70 samtal, 
om jobb som ska tittas på eller en 
trädgårdsodlare som vill beställa 
en säck flis. Det är här och nu, 
samtidigt som pusslet innefattar 
tillgång och efterfrågan i långsik-
tiga perspektiv.

– Storförbrukare vill ha väldigt 
mycket flis under vintern, men 
då är inte skogsbilvägar plogade. 
Vi avverkar på våren och flisar 
mycket under hösten för att kun-
na lägga upp lager för vintern.

Men om det nu finns efterfrå-
gan på flis, varför vill han då göra 
fordonsbränsle av den?

– För att kunna tanka det vi 
producerar... Vi kör till Jämtkraft 
med HVO, vilket vi är positiva 

till. Ambitionen är att köra helt 
fossilfritt, men det är både en 
tillgångs- och en kostnadsfråga. 
HVO görs av restprodukter på 
en global marknad. Det som 
kallas andra generationens bio-
drivmedel, och innebär att vi kan 
ta vara på vår egen cellulosa, det 
blir en evighetsmaskin, för sly är 
en primär källa och det är här det 
växer, säger Oskar.

KARIN JOHANSSON

Flismaskinen kommer från Eschlböck i Österrike.

Oskar Kallström och Victor Johansson

Groten kommer från en delägares skogsfastighet
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Modern
avloppsrening
Ecobox är en helsvensk produktportfölj med robusta och kemikaliefria 
minireningsverk. Produkterna ersätter såväl markbäddar som infiltra
tioner och är utvecklade för maximal rening och minimalt underhåll. 
Avloppsrening ska vara enkelt och pålitligt. 

Svensktillverkat och 
helt utan kemikalier.

Dags att byta avlopp?
Ecobox minireningsverk – en robust, miljövänlig och kretsloppsanpassad 
lösning, framtagen för svenska förhållanden.

Ecobox passar villaägare, fritidsboenden och gemensamhetsanläggningar som ska göra om 
eller nyanlägga sitt avlopp och vill ha en hållbar lösning med hög rening. Produktportföljen är 
särskilt väl anpassad för fritidshus med en säsongsbetonad användning.

Ecobox har sedan 2010 levererat mycket uppskattade produkter som renar allt avloppsvatten 
från ett hushåll (WC och BDT). Idag levererar vi även en motsvarande produktportfölj för BDT
avlopp. För dig som har en separat toalettlösning, exempelvis mull eller förbränningstoalett 
men behöver ha en lösning för bad, disk och tvättvatten.

Ecobox ersätter trekammarbrunnar, infiltrationer och markbäddar som alla har begränsad 
livslängd. När du har installerat en Ecobox har du en produkt som håller lika länge som dina 
avloppsledningar.

Få hjälp med helheten!
En installation på fastigheten tar två till tre dagar i anspråk. Hela processen med ansökan och 
tillstånd från kommunen tar en till tre månader från början till slut och våra återförsäljare hjälper 
självklart till med hela processen.

Kontakta oss för mer information och kostnadsfri rådgivning.

Jonas Norlin | 070829 04 33 | info@modernaavlopp.se | www.modernaavlopp.se

Svensktillverkad i Övertorneå

Robust byggd för vårt nordiska klimat

Fri från kemikalier

Inbyggd bakterierening

OCR revolutionerade hur vi 
betalar räkningar. Nu kommer 
en snarlik förkortning, ORC, 
som är en metod för att göra 
el av spillvärme, exempelvis 
returvärmen i ett fjärrvärmenät 
som eldas med biobränsle. 
BTEA har varit på studiebesök 
och tittat på den nya tekniken.

– Det är en svensk uppfi nning 
som ökar verkningsgraden på 
systemet till 99 procent. Man 
kan få ut ganska bra med el, till-
räckligt för att täcka eget behov. 
Ett värmeverk behöver driftel för 
pumpar, fl äktar, belysning och 
annat, säger Jörgen Mattsson 
som är vd vid BTEA.  

Den som är gammal nog att 
ha haft en dynamo på cykelns 
framhjul för att driva cykellyktan 
vet att elproduktion inte är gratis.

– Det tar effekt av pannan, 
men om man ändå ska bygga en 
ny panna så kan man ta i lite ex-
tra för att få egen el. Det är möj-
ligt att dimensionera pannan för 
att även bli elproducent och pro-
ducera ut på nätet, säger Jörgen.

Behovet av både värme och 
el är störst under vintern, och då 

är elen dessutom dyr. Därför är 
det en fördel att kunna produ-
cera el när man ändå eldar som 
mest i pannan. När värmeverket 
uppgraderas till kraftvärmeverk 
ger det planerbar el, till skillnad 
från sol och vind som är väder-
beroende. Dessutom förbättrar 
det cirkulationen i fjärrvärmen, 
genom att suga ut den sista ener-
gin. Returvattnet ska vara så svalt 
som möjligt.  

– Vi var på studiebesök i Töre-
boda för att se hur de kopplat in 
det. Man köper en färdig modul, 
och den fi nns i olika storlekar be-
roende på hur stor effekt man vill 
ha. I Töreboda hade de gjort ett 
stort hål i väggen och lyft in ag-
gregatet. Det levereras i en ram, 
sen krävs lite rörjobb och eljobb, 
och det skulle vara en ganska en-
kel inkoppling i de fjärrvärmenät 
som vi har.

ORC står för Organic Rankine 
Cycle och den patentsökta turbi-
nen gör det möjligt att ta vara på 
värme i vätske- eller gasform för 
att utvinna elektricitet. Det behö-
ver alltså inte vara i ett fjärrvär-
menät, det kan vara spillvärme 
från industriell produktion eller 

rökgaser från en gasturbin eller 
dieselgenerator. Den nedre grän-
sen är 90 grader och det minsta 
elverkets effekt är på 50 kilowatt.

Bakom uppfi nningen står 
Againity i Norrköping, som grun-
dades 2013 och har sitt ursprung 
i forskning vid universitetet i Lin-
köping. David Frykerås är vd och 
hjärnan bakom uppfi nningen, 
ORC-turbinen, tillsammans med 

Joakim Wren från Linköpings 
Universitet. Elin Ledskog utförde 
sitt kandidatarbete vid Againity 
och är idag delägare och arbetar 
med Againitys marknadsutveck-
ling. De enheter som levererats 
hittills har en kapacitet på 50-500 
kW el.

2019 fi ck Againity ta emot 
Jan Häckners bioenergipris från 
Swebio, med motiveringen att 

Againity på kort tid har etablerat 
sig som en viktig leverantör av 
utrustning för småskalig elpro-
duktion som kan användas vid 
befi ntliga värmeanläggningar. 
Enligt Againity fi nns det cirka 
400 biovärmeverk i Sverige som 
skulle kunna börja producera el.

KARIN JOHANSSON

Ny teknik skapar el av spillvärme

BTEA var på studiebesök 
i Töreboda för att se hur 
elverket anslutits till det 
lokala  fjärrvärmenätet. 
Foto: Jörgen Mattsson



Våra killåsningsbrickor sitter på höghastighetståg och broar. Men även på 
rymdraketer och Formel 1-bilar och - ja, överallt i världen där det finns 
skruvar och muttrar som inte får lossna. Vi tillverkar dessa världsberömda
brickor i Åre kommun och är stolta över den stora globala efterfrågan på vår 
jämtländska innovation. 

Vill du bli en del av vår framgång?
Vi lägger kontinuerligt ut lediga tjänster på: www.nord-lock.com/careers

JÄMTLÄNDSK 
INGENJÖRSKONST.

www.nord-lock.com
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När det är dags att byta ut den 

gamla bergvärmepumpen är 

valet enkelt. Thermia Calibra är 

nämligen den perfekta utbytes

pumpen. Den kan ka librera sig 

efter både dina värmebehov 

och ditt befintliga borrhål. Du 

behöver inte ens veta hur djupt 

ditt borrhål är, Calibra känner av 

hur mycket energi du kan hämta 

och ser till att borr hålets fulla 

potential utnyttjas. På så sätt 

ger den dig full funktion från 

dag ett. Utbytes  pumpen Calibra 

installeras av våra certifierade 

återförsäljare och möjlighet finns 

till räntefri månads betalning. 

Den är mycket effektiv och en av 

marknadens tystaste – ett smart 

val även vid nyinstallation. 

DAGS ATT BYTA UT DIN GAMLA BERGVÄRMEPUMP?

Utbytespumpen  
– det perfekta valet

Läs mer på utbytespumpen.se

Rörtjänst i Sveg AB, 0680-105 27 • Jämtlands rörtjänst AB Munkflohögen, 070-548 32 19 • Berghults rör AB Offerdal, 070-350 80 58
Junsele Rör AB Västernorrland, 070-370 26 99 • Dorotea värme & sanitet Västerbotten, 070-395 36 17

Sent på tisdag kväll den 31 
augusti 2021 skedde en olycka 
i Björkvattnets vindpark när 
en vinge gick av på turbinen 
som heter BJV20. Inga personer 
skadades i olyckan. Två delar 
lossnade från vingen och föll 
ner på marken. Bitarna var 
cirka tio meter långa vardera.

– Vi ser väldigt allvarligt på att en 
sådan här sak händer, säger Lars 
Bryngelsson, vd för OX2 TCM, 
som sköter driften av vindkraft-
parken.

Byborna i Fullsjön säger sig 
vid den tidpunkten ha hört en 
explosion från vindkraftparken.

– Men vi har inte hittat några 
indikationer på en explosion i 
samband med olyckan. Däremot 
kan det ju uppstå ett sådant ljud 
när bitarna landar på marken, 
säger Lars Bryngelsson till Jämt-
lands Tidning.

Redan på onsdagsmorgonen 
inledde bolaget en utredning om 
vad som kan ha orsakat olyckan. 
I väntan på att den ska bli klar, 
vilket kommer att ta veckor, så 
har bolaget valt att stoppa fem 
turbiner som kommer från sam-

ma tillverkningsbatch.
– Det är en säkerhetsåtgärd. 

Vi har dock inte hittat något som 
tyder på att det handlar om ett 
seriefel. Vi har också inrättat ett 
säkerhetsavstånd på 250 meter 
från den skadade turbinen, berät-
tar Lars Bryngelsson.

Det är inte den första olyckan 
i parken. En stormig natt i mitten 
av januari i år tippade en drygt 
100 meter hög mobilkran och 
träffade en mobil generatorbygg-
nad så att diesel läckte ut. Ingen 
person kom till skada. Länssty-
relsen i Jämtland ansåg i mars att 
parkens ägarbolag vidtagit rele-
vanta åtgärder efter kranolyckan.

Bygget av Björkvattnet Vind-
kraftpark i Ragunda kommun 
startade i juni 2019 med markar-
beten och vägar, och sommaren 
2020 beräknades runt 165 per-
soner arbeta med montering av 
torn och verk. Tornsektionerna 
som kom via båt fraktades nat-
tetid över Borgvattnet och Sol-
lefteå. GE Renewable Energy 
levererar vindkraftverken.

Nu i juli 2021, hade 31 av de 
33 turbinerna genomfört sin till-
förlitlighetskörning, ett 8-dagars 

prestandatest som är det sista 
steget innan turbinen anses vara 
klar för drift. De mittersta och 
sydöstra sektionerna av vind-
kraftsparken är nu helt klara 
för drift, vilket motsvarar två av 
vindkraftsparkens fem sektioner.

Under augusti fortsatte invän-
diga arbeten, driftsättning, test-
körningar och återställning av 
hårdgjorda ytor som använts för 
att lagra material.

Ambitionen är att parken ska 
vara i full drift i vinter.

Parken byggs av franskägda 
företaget Treblade Björkvattnet 
AB, men förvaltas av OX2 TCM 
AB.

Franska Treblade och InfraVia 
äger parken som ska leverera el 
till bland annat Google. Inves-
teringen i Björkvattnet är ett av 
18 projekt i Googles världsom-

spännande satsning på förnybar 
energi.

Vinge gick av i Björkvattnet

Delar av vingen lossnade och föll ner på marken. Foto: Bo Fagerlind

Lars Bryngelsson, vd för OX2 TCM 
som sköter driften.



Är du tekniskt intresserad, 
strukturerad och ansvarsfull?

Vi behöver Dig!

Vestas har ett växande behov av Tekniker till våra
vindkraftsparker. 

Vi söker Dig som har en bakgrund inom elektronik eller mekanik 
för att hålla våra turbiner snurrande. Du får arbeta med löpande 
drift och underhåll samt service av allt fler och större turbiner i en 
bransch med tillväxt.

• Är du intresserad  att arbeta med förnybar energi?
• Tror du på framtidens energiförsörjning med vindkraft?

Kom då till oss och bli en del av branschens mest 
erfarna underhållspartner!

Tveka inte! 
Kontakta Lina Festin om du är intresserad, funderar på
något eller vill ha mer information, linfs@vestas.com.           
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www.jamtvind.se 

Lokal återbäring, 
ökad sysselsättning, 
delägarskap, 
miljöhänsyn 
för kommande 
generationer.

De ljusstarka och energisnåla 
LED-lamporna har blivit den 
mest lysande tekniken när det 
gäller belysning. Anledningen 
är LED-lampans avsevärt bättre 
lyskraft i kombination med 
betydligt lägre energiförbruk-
ning.

LED står för ”Light Emitting 
Diode” vilket betyder ”lysdiod” 
på engelska. Det innebär att 
LED-lampan inte innehåller nå-
gon glödtråd som gamla lampor. 
Lysdioden uppfanns redan un-
der 1920-talet. Men först under 
1980-talet framställdes en lysdiod 
som var kraftig nog att användas 
i belys-ningssammanhang

En LED-lampa är cirka 10 
gånger mer energieffektiv än en 
glödlampa. Istället för effekt i 
watt så anges ljusflödet i lumen 
hos LED-lamporna. Värme är 
LED-lampans värsta fiende. Hög 
temperatur förkortar diodens 
livslängd och försämrar ljusstyr-
kan.

Vanliga glödlampor med 
glödtråd har en livstid på cirka 
1000 timmar. Under optimala 
förhållanden kan livstiden för 

en LED-lampa uppgå till 50 000 
timmar eller mer. LED-lampan 
har dessutom av-sevärt bättre 
tålighet mot vibrationer och stö-
tar som förstör glödlampor med 
glödtråd.

När man byter ut en glöd-
lampa mot en LED-lampa är det 
antalet lumen som skall jämföras 
för att samma mängd ljus skall 
bibehållas.

PER ERICSSON

LED – en strålande teknik

Färgtemperatur
Kelvin (K) indikerar färgen på det ljus som kommer från LED-lampan. De vanligaste är:
2700K = Mycket varmt vitt ljus. Det ger en avslappnad och intim atmosfär. Hemmiljö.
3000K = Varmt vitt ljus. Inte för varmt eller intensivt. Behaglig för ögonen. Kontorsmiljö.
4000K = Kallt vitt ljus. Skarpt vitt ljus. För arbetsmiljöer inom- och utomhus.
6500K = Dagsljus. För miljöer med höga krav på belysning. Skogs- och entreprenadmaskiner.

 
LED – en strålande teknik 
De ljusstarka och energisnåla LED-lamporna har blivit den mest lysande tekniken när det 
gäller belysning. Anledningen är LED-lampans avsevärt bättre lyskraft i kombination med 
betydligt lägre energiförbrukning. 
LED står för ”Light Emitting Diode” vilket betyder ”lysdiod” på engelska. Det innebär att LED-lam-
pan inte innehåller någon glödtråd som gamla lampor. Lysdioden uppfanns redan under 1920-
talet. Men först under 1980-talet framställdes en lysdiod som var kraftig nog att användas i belys-
ningssammanhang 
En LED-lampa är cirka 10 gånger mer energieffektiv än en glödlampa. Istället för effekt i watt så 
anges ljusflödet i lumen hos LED-lamporna. Värme är LED-lampans värsta fiende. Hög tempera-
tur förkortar diodens livslängd och försämrar ljusstyrkan. 
Vanliga glödlampor med glödtråd har en livstid på cirka 1000 timmar. Under optimala förhållan-
den kan livstiden för en LED-lampa uppgå till 50 000 timmar eller mer. LED-lampan har dessu-
tom avsevärt bättre tålighet mot vibrationer och stötar som förstör glödlampor med glödtråd. 
När man byter ut en glödlampa mot en LED-lampa är det antalet lumen som skall jämföras för att 
samma mängd ljus skall bibehållas. 
 
PER ERICSSON 
 
 
Jämförelse mellan watt och lumen 
 
Typ av lampa  500-    

 700 
Lumen 

700- 
1 000 

Lumen 

1 000- 
1 250 

Lumen 

1 250- 
2 000 

Lumen 

2 000- 
2 500 
Lumen 

4 000- 
4 500 
Lumen 

8 000 – 
9 500 
Lumen 

 Glödlampor   60 W    75 W 120 W   150 -    
  200 W 

   

Halogenlampor   50 W 65 W     100 W   125 W    
LED-lampor   5-7 W    8-10 W    10-13 W  13-20 W 25-30 W 40-50 W 80-100 W 
 
 
Färgtemperatur 
Kelvin (K) indikerar färgen på det ljus som kommer från LED-lampan. De vanligaste är: 
2700K = Mycket varmt vitt ljus. Det ger en avslappnad och intim atmosfär. Hemmiljö. 
3000K = Varmt vitt ljus. Inte för varmt eller intensivt. Behaglig för ögonen. Kontorsmiljö. 
4000K = Kallt vitt ljus. Skarpt vitt ljus. För arbetsmiljöer inom- och utomhus. 
6500K = Dagsljus. För miljöer med höga krav på belysning. Skogs- och entreprenadmaskiner. 
 
 
 
BILD: Lysdioderna i en kraftig LED-lampa för gatljus. 
 
BILD: LED-lampor finns även till maskiner och fordon. 

Jämförelse mellan watt och lumen

Lysdioderna i en kraftig LED-lampa 
för gatljus.

LED-lampor finns även till maskiner och fordon.



LED – en strålande teknik

BAKVATTNET STUGBY -  NYPRODUKTION - SKALHUS
Vid foten av Ansätten� ället säljer vi nu 2 st nyproduktioner. Fritidshus om ca 77 kvm, 3 rok, högt till 
tak. Välisolerad betongplatta. Säljes som skalhus, monterat under tak. Kommunalt VA. Förberett för 
� ber till tomtgräns. Bakvattnet är ett område att satsa på. Om vintern lockar skoteråkning, längd-
skidspår. Om sommaren � ske, � ällvandring mm

PRIS KR 1 100 000 INKL VA O EL ANSLUTNING
www.westergarden.se, 0645- 56 50 00, 070 884 88 89

Westergården Mäklare AB Box 29, 835 23 Föllinge Telefon: +46 645 56 50 00 Mobil: +46 708 84 88 89   sam@westergarden.se     www.westergarden.se

Telefon: 0645- 56 50 00, 0708- 84 88 89
www.westergarden.se

RING MÄKLAREN SOM GÄRNA KÖR DEN ”EXTRA MILEN”

Postadress huvudkontor: Box 47133, 100 74  Stockholm. Telefon: 08-37 04 44, 0708-84 88 89
Kontor i Jämtland: Box 29, 830 60  Föllinge. Telefon: 0645-56 50 00, 0708-84 88 89

E-‐post: info@westergarden.se   Hemsida: www.westergarden.se

Registrerad fastighetsmäklare Sam Westergård – i branschen sedan 1979

Telefon: 0645- 56 50 00, 0708- 84 88 89
Mäklare Sam Westergård

WESTERGÅRDEN
M Ä K L A R E  A B

ÅKERSJÖN 1623 – BYGGKLAR TOMT – POOL POSITION
Byggklar tomt med bästa läge, fri utsikt över Åkersjön ! Här kan du förverkliga ditt drömhus. VA -och 
EL-anslutning ingår. Tomtareal 507 kvm, byggrätt 85 kvm + loft. Åkersjön är ett område att satsa på.. 
Vinter med skoteråkning, utförsåkning, längdskidor. Sommar  med blomstervandring, jakt och � ske. 
fäbodstigar, downhill biking. Åkersjöns Fjällhotell inom gångavstånd!

PRIS KR 390 000 ACCEPTPRIS
www.westergarden.se, 0645- 56 50 00, 070 884 88 89

JUST NU
söker vi nya förmedlingsuppdrag  

Har Ni planer på att sälja?
Kontakta oss snarast på

0708-848889, 0645-565000
info@westergarden.se

BAKVATTNETS STUGBY, BYGGKLARA TOMTER
Vid foten av Ansätten� ället säljer vi nu de fyra sista byggklara tomterna för självbyggeri. VA -och EL-
anslutning ingår. Bakvattnet / Åkersjön är ett område att satsa på. Om vintern lockar välpreparerade 
skidspår och skoterleder, utförsåkning, mm. Om sommaren blomstervandring, jakt och � ske, Natura 
2000-skyddade naturreservatet Old� ån-Ansätten.

PRIS FRÅN KR 225 000 INKL VA OCH EL ANSLUTNING
www.westergarden.se, 0645- 56 50 00, 070 884 88 89

ÅKERSJÖN - BYGGKLARA TOMTER - SJÖUTSIKT
Nu är det läge att bygga ! Vi säljer byggklara tomter för självbyggeri i sydvästsluttning ner mot 
Åkersjön. Om vintern lockar skoteråkning, utförsåkning, längdskidor på välpreparerade skidspår m 
m. Om sommaren � ske, svamp- o bärplockning, fäbodstigar, downhill biking mm. Gångavstånd till 
Åkersjöns Fjällhotell med restaurang. Närhet till lättillgänglig � ällnatur.

PRIS FRÅN 335.000: INKL VA OCH ELANSLUTNING
www.westergarden.se, 0645- 56 50 00, 070 884 88 89

LAXVIKEN 126
Trevlig och delvis renoverad villa lämplig som fritids- eller permanenthus. Kanske en blivande 
� skestuga? 5 rum och kök.  Boa ca 100 kvm. Timrat uthus med loft, ca 21 kvm. Vedbod/skotergarage 
om ca 30 kvm, veden ingår. Stor naturtomt på 1,17 ha. Mycket bra � ske i närliggande � skevatten. I 
Hotagens sjösystem kan alla, från amatören till den kräsnaste � ug� skare, hitta sitt smultronställe.

PRIS KR 425 000 ELLER HÖGSTBJUDANDE
www.westergarden.se   0645 56 50 00  , 070 884 88 89
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TORÉNS ENTREPRENAD I ÖSTERSUND AB

N. Åsvägen 93, Östersund | Tel. 063-15 24 50 

sy
re

.s
eExtra

kraft.
En entreprenör specialiserad
på vindkraftparker.
Som komplett entreprenör inom mark och anläggning utför vi dagligen 
en stor variation av uppdrag, alltid med precision och kvalitet. En mix av 
bred kompetens och hög kapacitet gör att vi kan vara såväl fl exibla som 
effektiva. Med dina behov i fokus. 

Vår ambition är att ständigt utvecklas, bryta ny mark och fortsätta vara 
det ledande entreprenadföretaget inom vårt område.
Så tveka inte, ge oss en utmaning. Liten eller stor.

www.torens.se

Härjeåns har byggt en ny 
transformatorstation vid Långå 
kraftverk, för att öka kapacite-
ten och driftsäkerheten i nätet i 
västra Härjedalen.

– Vi är glada att projektet äntli-

gen är i slutfasen. Planeringen 
startade redan för 4 år sedan. I 
takt med nybyggnationer och 
energiomställningen mot ett fos-
silfritt samhälle ser vi ett ökat 
effektbehov i området. Transfor-
matorn kommer att säkra ström-

försörjningen till västra Härjeda-
len i en lång tid framöver, säger 
Niklas Köhler VD på Härjeåns 
Nät.

Transformatorns effekt är på 80 
MVA, vilket är nästan lika kraft-

fullt som dubbla totala effektut-
taget i västra Härjedalen.

Markarbeten som dränering, 
schaktning och gjutning startade 
2020. Transformatorn som väger 
runt 100 ton kom på trailer från 
Ljubljana i Slovenien i början 

av maj i år, innan tjälen gick ur 
marken.  

Efter montage av kylare och 
isolatorer samt inkoppling och 
tester ska driftsättning ske i sep-
tember 2021. Projektet beräknas 
kosta cirka 30 miljoner kronor.

Härjeåns investerar 
30 miljoner i Långå

Niklas Köhler, VD vid Härjeåns Nät. Foto: Morgan Grip Efter en resa på 243 mil kom transformatorn fram till Långå kraftverk. 
Foto: Jimmy Börjesson



NIBE S-SERIEN

VÄRME I VARDAGEN.  
PÅ DITT SÄTT.
Vädret är vad det är, det är svårt att påverka. Men Vädret är vad det är, det är svårt att påverka. Men 
inne hos dig kan du få det klimat du vill ha. Säg hej inne hos dig kan du få det klimat du vill ha. Säg hej 
till värmepumpen som anpassar sig automatiskt till värmepumpen som anpassar sig automatiskt 
efter dina värmebehov och väderprognosen.  efter dina värmebehov och väderprognosen.  
NIBE S-serien, för dig som vill leva smart.NIBE S-serien, för dig som vill leva smart.

IT’S IN OUR NATURE NIBE.SE

BRÄCKE/ÖSTERSUND Martinssons VVS AB 0708-14 42 82 • HÄGGSJÖVIK/FÖLLINGE Häggsjöviks El & VVS 070-339 22 48 
SVENSTAVIK Rörömokarn AB 070-270 20 59 • SVEG Rör-Sven 070-23 89 340

Tillväxtresan fortsätter 
för Install Nordic AB. 
Det norrländska instal-
lationsbolaget etablerades 
av nyfikna entreprenörer 
för bara fem år sedan och 
har vuxit konstant sedan 
dess. Install har cirka 175 
anställda men sysselsätter 
många fler genom olika 
samverkansprojekt och via 
underleverantörer.   

De första fem åren i Installs resa 
har kretsat mycket kring att bygga 
varumärket. Idag är Install en 
välkänd aktör i hela Norrland, 
med huvudkontor i Piteå och 
stark lokal närvaro på ytterligare 
fem norrländska orter. Nästa steg 
i företagets resa är påbörjat och 
omfattar ett gediget arbete för att 
manifestera Install som en hållbar 
leverantör, arbetsgivare, kund och 
partner. 

Värnar det lokala 
Installs senaste framgångar byg-
ger på flera aspekter men det 
mesta kretsar kring ett målmed-
vetet arbete för att driva och 
utveckla verksamheten på ett 

hållbart sätt. I det ingår bland an-
nat att bygga bra och långsiktiga 
samarbeten med lokala underle-
verantörer och partners. 

– För oss handlar hållbarhet 
mycket om att värna det lokala 
och ta vara på den kunskap och 
kompetens som finns i vår närhet. 
Vi fokuserar mer och mer på håll-
barhetsfrågor, för oss handlar det 
då inte bara om att utveckla bra 
lösningar ur klimatsynpunkt. Vi 
är lika måna om att vara en lång-
siktigt hållbar arbetsgivare som att 
vara en lokalpatriot och gärna väl-
jer lokala underleverantörer samt 
att vara en god samarbetspartner, 
säger Mattias Jacobsson, verk-
samhetschef på Install Jämtland. 

Mer kopplat till miljömålen
Install arbetar även konkret med 
nya tekniska lösningar för att 
uppnå stränga klimatmål. 

– Vi har flera underliggande 
miljömål inom vår egen verksam-
het som sammantaget tar oss lite 
närmare de stora nationella och 
globala miljömålen. Ett exempel 
är att vi eftersträvar att enbart an-
vända fossilfritt bränsle i våra for-
don, och ett annat är att vi försöker 

jobba mycket mer med digitala 
möten för att minska antalet resor, 
berättar Linn Fransson, hållbar-
hetssamordnare på Install. 

– Det finns mycket mer kopp-
lat till våra miljömål, inte minst i 
samband med det nuvarande upp-
draget vi har på Northvolt i Skel-
lefteå. Vi fortsätter även byggan-
det med fas två för Hybrit i Luleå. 
Det ger en fantastisk möjlighet för 
oss att visa var vi som företag står 
i de högaktuella hållbarhetsfrå-
gorna, menar Linn Fransson. 

Bygger det cirkulära samhället
Install medverkar förutom i Hy-
brit och Northvolt även i flera 
andra av Norrlands stora projekt 
inom främst kraft- och infrastruk-
tur, och samtliga drivs i hållbar-
hetens tecken. 

– Nästa stora projekt som pla-
neras i regionen är H2 Green Steel 
som ska byggas i Boden. Det blir 
en av världens största anläggning-
ar för fossilfri ståltillverkning och 
naturligtvis vill vi på Install vara 
en del av den utvecklingen också, 
säger Jan Fransson, vd Install. 

Norra Sveriges utveckling går 
snabbare än någonsin. På Install 

ser man möjligheter överallt. Av-
slutningsvis säger Jan Fransson: 

– Vi är ett företag som jobbar 
med infrastruktur och fokuserar på 

hållbara totallösningar för installa-
tion, energi, och kommunikation. 

För Install handlar hållbarhet 
mycket om att värna det lokala

Annons 
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Vi erbjuder kostnadseffektiva och hållbara installations-,
energi-, och kommunikationslösningar

Skapar hållbara möjligheter!

Jämtlandsvärme ska bygga 
ett nytt fjärrvärmeverk på 
industriområdet i Strömsund.

– Hela projektet beräknas 
kosta 90 miljoner kronor. Just 
nu lägger vi kulvert, och kör så 
långt vi hinner innan det blir 
vinter. Samtidigt planerar vi för 
att investera en ny panna, säger 
Thord Engström som är vd vid 
Jämtlandsvärme.

Beslutet att bygga nytt togs i 
februari i år. Det nuvarande vär-
meverket byggdes i mitten av 
1980-talet och bedöms kräva 
omfattande underhåll de när-
maste åren. Thord menar att det 
även har för dålig produktionska-
pacitet och möjlighet till effektiv 
bränslehantering. På den nya 
platsen finns stora ytor att lagra 
biobränsle. Den gamla anlägg-
ningen blir kvar.

–  Vi kommer att övervaka 
och styra den nya pannan från 
den gamla anläggningen och tar 
spetsvärmen därifrån. Vi behåller 
också kontor och personalut-
rymmen, säger Thord.

Finansieringen är klar, genom 
att kommunfullmäktige i Ström-

sund har utökat sitt borgensåta-
gande för det helägda dotterbo-
laget. Att välja rätt panna är en 
grannlaga uppgift.

– Först har vi kontakter med 
kollegor i branschen, andra som 
har köpt pannor de senaste åren, 
och frågar dem vad vi ska tänka 
på och hur deras har fungerat, 
det är nummer ett. Jämtkraft in-
vesterade i Åre kommun 2017.

– Vi har tagit kontakter i som-
mar för att få råd och kunna välja 
en så bra produkt som möjligt. 
Jag har personal som kan det tek-
niska, och de har även kunskap 
från våra andra anläggningar.

– När vi har antagit en leve-
rantör så lägger vi beställning. Jag 
ska inte gå ut med några detaljer 
i det här läget, men vi behöver en 
panna på cirka 8 megawatt för de 
kunder vi ser i framtiden, fortsät-
ter Thord.  

Anläggningen räcker då för att 
värma cirka 800 villor och planen 
är att den ska tas i drift 2023.

Jämtlandsvärme AB är sedan 
2007 ett helägt kommunalt bolag 
med sex anställda: vd, driftstekni-
ker och fastighetsskötare. Värme-
anläggningar finns på sju orter: 

i Gäddede, Kyrktåsjö, Hoting, 
Rossön, Backe, Strömsund och 
Hammerdal.

– I Strömsund som är den 
största anläggningen eldar vi i 
dag med skogsbränsle, grot och 
klentimmer som flisas. Hammer-
dal är näst störst. I övriga anlägg-
ningar eldar vi mest med pellets, 
säger Thord.

Bränslet i den nya pannan blir 
i huvudsak också biobränsle från 
skogen.

– Vi kommer att kunna för-
bränna allt träavfall som kan 
klassificeras till rent trä i den nya 
anläggningen, men det kräver en 
noggrann sortering vid återvin-
ningen, säger Thord Engström.

I dagsläget finns inga planer 

på att det nya värmeverket ska 
producera el.

– Det finns med i tankarna, 
och vi tittar på olika lösningar. 
Jag är rätt säker på att vi inte ska 
producera för att sälja, men möj-
ligen för att bli självförsörjande i 
anläggningen, säger Thord.

Fullt fokus på pannköp och kulvertar 
för nya fjärrvärmeverket i Strömsund

Thord Engström är vd vid Jämtlandsvärme



Annons ▼

ÖSTERSUND 
Solenergi, smarta hem 
och elbilsladdningar. 
Trots att Nordins El är 
ett av Östersunds äldsta 
elinstallationsföretag, så 
tar man sats mot framti-
den som få andra. – Vi 
vill alltid ligga i fram-
kant, säger Anders 
Westin, vd och ägare. 
Nordins El är i grunden ett fa-
miljeföretag som bildades 1970 
och då hade en anställd. I dag 
har företaget ett 50-tal anställda 
i koncernen. 

Anders Westin klev in i 
Nordins El år 2016 som an-
ställd VD – och köpte företaget 
tillsammans med två kollegor i 
december 2018. 

Det blev på många sätt start-
skottet på någonting nytt. Den 
strategi som antogs handlade 
om att vårda och utveckla ba-
sverksamheten inom service 
och elentreprenad men också att 
växa inom nya teknikområden, 
som till exempel säkerhet och 
solenergi och elbilladdning. 

Idag är vi ledande i Öster-

sund  på elbilladdning berättar 
Anders Westin.

– Vi hade inlett en process 
med att satsa på solenergi och 
elbilsladdning. Och 2019 grun-
dade vi ett helägt dotterbolag 
som heter Nordins sol och fiber. 
Vill du som kund ha solpaneler 
på din anläggning, så sköter 
Nordins hela processen – från 
start till mål. 

– Allt handlar om att du ska 
känna dig trygg som kund. Vi 
gör en investeringskalkyl och 
ser över hela elanläggningen för 
att optimera allting ur ett ekono-
miskt perspektiv. Vi levererar, 
projekterar, installerar, driftsät-
ter och utbildar även dig som 
kund för att du ska kunna sköta 
anläggningen. Vi hjälper också 
till med bidragsansökningarna, 
berättar Anders Westin. 

Nordins El har många kunder 
på fastighetssidan, där de också 
hjälper till att ordna helhetslös-
ningar för solel, elbilsladdning 
och effektoptimering. Allt för 
att framtidssäkra anläggningen 
på ett tryggt och ekonomiskt 
hållbart sätt. 

En annan uppskattad tjänst 
är energikartläggningen, som 

kan spara mycket pengar för 
kunden.

– Hälften av elräkningen be-
står av fasta avgifter. Men det 
många inte tänker på är att du 
till exempel kan sänka din hu-
vudsäkring, vilket sparar myck-

et pengar. Vi har en stor fastig-
hetskund som gjorde en årlig 
besparing på en halv miljon på 
att säkra ner. 

Målsättningen inför framti-
den är solklar.

– Vi vill vara den trygga part-

nern för kunden. Vi har sam-
manfattat det i tre ledord: Enga-
gemang, omtanke och kvalité. 
Det genomsyrar allt vi tar oss 
för, säger Anders Westin. 

Anrika Nordins El tar sats mot framtiden: 

“Sola – Ladda – Kör”

Nordins El har riktat in sig på förnybar energi och har hög kompetens bland annat inom helhetslösningar för elbilsladdning. Foto: Sandra Lee Pettersson.

Nordins El är en 50-åring som tar rejäl sats mot framtiden. Den nya ägartion med Erik Johansson, Anders 
Westin och Peter Nordström har breddat företagets spetskompetens, som nu omfattar allt från solanläggningar 
till helhetslösningar för elbilsladdning. Foto: Sandra Lee Pettersson.
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ELDABUTIKEN ÅRE

*Gäller 18 - 26 september  2021.   Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Dags för 
årets hetaste vecka 
med marknadens 

lägsta priser!

KEDDY K900T HÖG
ORD. PRIS FR. 38 990:-
NU PRIS 36 990:-*

KEDDY
K900-SERIEN
2000:- 

RABATT

TERMA TECH TT21RS
ORD. PRIS FR. 21 490:-
NU PRIS 19 490:-*

NORDPEIS CAPRI
ORD. PRIS FR. 46 300:-
NU PRIS 44 300:-*

KEDDY
KASSETTER
1500:- 

RABATT
Ord. pris fr 
16 990:-

årets hetaste vecka 

CONTURA 856 
ORD. PRIS FR. 18 900:-
NU PRIS 16 900:-*

JØTUL C 400 PANORAMA 
ORD. PRIS FR. 19 500:-
NU PRIS 17 500:-*

K900-SERIEN

JØTUL TERAZZA XL
ORD. PRIS FR. 6 690:-

NU PRIS 5 190:-*

ÅRETS 
KAMIN

www.eldabutiken.se
Aktuella öppettider hittar du på vår webb:

Eldabutiken Åre Handelshuset i Såå  | tel 0647-511 16   

Jämtkraft har lämnat in 
ansökan till Mark- och miljö-
domstolen för att få tillstånd 
att avveckla Långforsens 
vattenkraftstation i Landön, i 
Krokoms kommun. Ambitionen 
är att rivningen kan genom-
föras hösten 2022.

–  Vi insåg att den förra tidplanen 
var för tajt. Det är viktigast att 
det blir bra och görs på rätt tid 
på året, för att få så lite negativ 
effekt för biologin som möjligt,  
säger Susann Handler vid Jämt-
kraft som är projektledare för av-
vecklingen.

Ansökan innefattar att ta bort 
överfallsdamm och kraftstation, 
samt att fylla igen inloppskana-
len.  

– Nu har vi tagit fram under-
lag som beskriver hur vi har tänkt 
oss avvecklingen. Åtgärderna syf-
tar till återställning till så natur-
liga förhållanden som är möjligt, 
säger Susann Handler.

Enligt ansökan ska överfalls-
dammen avlägsnas och delar av 
det borttagna materialet kommer 
att att användas för att fylla igen 
intagskanalen.  

Naturligt material som be-
döms lämpligt för att skapa 
forsmiljö kan till viss del komma 
att läggas tillbaka i forsen. Kraft-
stationens maskinella utrustning 
kommer i möjligaste mån att 
återanvändas om det fi nns intres-
senter.

Utrivningsarbetena beräknas 
kosta cirka 8 miljoner kronor. 
Långforsens kraftstation som 
byggdes 1917 har inte varit i drift 
på senare år, efter att kraftverket 
förstördes i en vårfl od 2010. En-
ergiproduktionen skulle kunna 
ha varit cirka 3,5 gigawattimmar 
per år, vilket motsvarar årsför-
brukning av el för cirka 650 hus-
håll.  

Jämtkraft styrelse fattade be-
slut om avveckling av stationen i 

februari 2020, efter en lång kon-
fl ikt.

Ärendet lämnas in till Mark- 
och miljödomstolen som ska ta 

ställning till Jämtkrafts ansökan. 
Vid ett positivt besked kan Jämt-
kraft därefter börja arbetet med 
utrivning av kraftstation och 

överfallsdamm. Bedömningen är 
att arbeten på plats borde kunna 
starta i augusti 2022.  

Slutet är nära för 
Långforsens kraftstation

Långforsens kraftstation. Foto: Jämtkraft



Barista Milk

Barista Espresso

Sensory
Optimized Taste

Flextaste

Eco Brew

Maskinen gör autentisk
espresso, precis som den du 
minns från italiensemestern.

Maskinen skummar mjölk som 
om den aldrig gjort annat. Perfekt 

kvalité och aldrig varmare
än 65°C för att inte bränna 

mjölken.

Kaffet smakar precis som rost-
mästaren vill. Det är nämligen 

rostmästaren som varit med och 
ställt in smaken.

1 kaffe,
tre olika smaker.

En maskin som gör precis
som du, tänker på miljön 
och inte slösar på energi.

Silent Brew
En tystare maskin, perfekt för

ofentliga miljöer och öppna 
landskap

Bättre kaffe på jobbet!

HÅLLBAR
FRAMTID
JOBMEALS ARBETE

FÖR EN SUND VÄRLD

Vi erbjuder certifierat kaffe
och vi klimatkompenserar för

vår verksamhet.

På många arbetsplatser är kaffe 
fortfarande något man tvingar 
i sig för att bli pigg. Så ska det 
inte behöva vara. JOBmeals 
certifierade kaffeexperter, baris-
tor och sensoriker arbetar hårt 
för att du ska få njuta av riktigt 
gott kaffe varje dag. Det är inte 
lyx utan en mänsklig rättighet, 
tycker vi.

www.jobmeal.se         063-180600

Nu också öppet
på måndagar!

Välkommen till oss!
Hagvägen 35 | 063-663 10 90

Må 11-18
Ti         11-18
On 11-18 
To         11-18
Lör 10-14

För dig som har tid över 
Volontärarbete

Må-fr     8-16
samt när butiken är öppen

Handla det du behöver
Butik

När passar det dig?

Lämna det du inte behöver 
Gåvomottagning

Pingstkyrkan Östersund

vinnare
Bli en riktig
åter-
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Du vet väl att 
du kan teckna 
serviceavtal?

Kontakta oss för  
mer information på  

www.jamtlandsvarme.se eller 
info@jamtlandsvarme.se

info@jamtlandsvarme.se • www.jamtlandsvarme.se

En energileverantör  
som investerar i framtiden!

Efter sju år som anställd 
rörmokare kände Elias Persson, 
Rossön, att det var dags att 
starta eget –  Perssons VVS. Ett 
lyckat drag som innebar både 
arbetstillfällen på hemmaplan 
och att styra över sin arbetstid. 
Sedan två år har Elias även en 
heltidsanställd, Adam Bryntes-
son, vilket varit behövligt 
då jobben inom rörmokeri 
strömmat in.

– Det verkar finnas hur mycket 
som helst att göra, säger Elias.

Perssons VVS är återförsäljare 
för Nibe som enligt en del mark-
nadsundersökningar är ledande 
inom området värmepumpar.

– Värmepumpar rekommen-
deras för att energieffektivisera. 
Det är mycket bra för klimatet, 
säger Elias.

De installerar i snitt 5–6 värme-
pumpsanläggningar om året, för 
bergvärme, jordvärme och sjö-
värme. Det som skiljer vid instal-
lation är kollektorn, det vill säga 

slangen som fångar upp värme.
– Vi hjälper till både ute och 

inne. En kollektor för jordvärme 
kan vi själva lägga i backen. Vid 
bergvärme är det en borrfirma 
som gör allting ute och så kom-
mer vi in i bilden när slangarna 
finns inne i huset, berättar Elias 
och fortsätter:

– Det är en rolig sysselsätt-
ning, det är sällan det krånglar 
utan det brukar gå bra. Lite stör-
re jobb brukar det vara.

Gamla värmepumpar byts ut 
eller så installeras pumpen som 
ny värmekälla. Elias och Adams 
uppgift är att dra ledningar för 
varmt och kallt och vid byte av 
värmepump ansluta den till de 
gamla ledningarna. Ibland kan 
fler element behöva installeras.

– Många byter från exempel-
vis pellets till värmepump. De får 
då mer tid till annat, säger Elias.

– Det är billigare också, tilläg-
ger Adam.

Skyltar för vattenskyddsom-
råden har satts upp i Backe och 
Rossön. Det kan ställa till det för 

den som skulle vilja energieffekti-
visera genom att installera jord- , 
berg-  eller sjövärme.

– I vattenskyddsområdena får 
vi inte borra eller gräva slang, 
då inget tillstånd ges till de som 
bor där. Det enda alternativet för 
de som bor där är en luftvatten-
pump. I vissa kommuner har jag 
hört att det godkänns att gjuta 
igen borrhålen.

Luftvattenpumparna fungerar 
dock inte riktigt optimalt då det 
blir så pass kalla vintrar.

– Att områden har avgränsats 
förlorar både vi som företag på 
och framförallt alla som vill byta 
till värmepump, säger Elias och 
Adam.

Oavsett om det handlar om 
installation av värmepumpar 
eller annat inom rörmokeri så 
råder det ingen brist på arbete, 
snarare tvärtom då kölistan kan 
vara på över en månad.

– Vill vi jobba över kan vi göra 
det, men vi utgår från 7– 16 som 
arbetstid, säger Elias.

Både Elias och Adam trivs 

med sitt yrke.
– Det är ett varierande och 

samtidigt svårplanerat arbete, där 
vi måste prioritera, understryker 
Elias och Adam håller med.

– Vi kanske på en fredag har 
planerat in ett arbete på månda-
gen men så kanske det uppstår 
något hos en kund under helgen 

som är mer akut och då ändras 
allt, förklarar Elias och avslutar 
med orden:

– Det är det här som är tjus-
ningen med jobbet, att ingen dag 
är den andra lik och vi träffar alla 
möjliga.

IDA SUNDIN

Elias och Adam 
installerar värmepumpar

Adam Bryntesson och Elias Persson trivs med varierande uppgifter.



”Vi leder omställningen mot 
en hållbar planet”
OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställning mot en mer 
hållbar framtid.

Vi tar stor hänsyn till miljö- och samhällspåverkan vid utveckling och byggnation av vindparker. Området runt byggplatsen, närboende, 
kulturarv och miljökrav är alla viktiga faktorer som vi väger in och tar hänsyn till. OX2 anser att det är viktigt att tillföra ett mervärde till 
bygden, bland annat genom att anlita det lokala näringslivet och bidra till en bättre lokal miljö genom planerad återväxt och att tillföra 
biologisk mångfald.

Läs mer på www.ox2.com

ludvig.se

Vi kan och vi tror 
på vårt Jämtland
Ludvig & Co är Jämtland och Härjedalens största Ludvig & Co är Jämtland och Härjedalens största 
förmedlare av skogs- och jordbruksfastigheter. förmedlare av skogs- och jordbruksfastigheter. 

Vi hjälper dig också med deklaration, värdering, Vi hjälper dig också med deklaration, värdering, 
generationsskifte och skogsekonomisk rådgivning.generationsskifte och skogsekonomisk rådgivning.

Östersund 063-15 71 66
Strömsund 063-15 71 60
Sveg 0680-71 41 45
Hede 0680 71 41 47

Östersund 063-15 71 22 
Strömsund 063-15 71 60 
Sveg 0680-71 41 45 
Hede 0680 71 41 47
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Vi erbjuder alla företag, elbolag och 
vindkraftbolag, privatpersoner/fastighets
ägare i Krokom, Jämtland, Härjedalen och 
Västernorrland, alla typer av markarbeten.

MarkarbetenMarkarbeten

• Schaktarbeten 
och vägunderhåll

• Entreprenadarbeten
• Kabelgrävningar

Aspåsnäset 143, Krokom
070-546 74 84

• Stolpsättning
• Fiberplöjning
• Transport/förmedling 

av grus, sand, singel, 

makadam m.m.
• Husdränering
• Snöröjning
• Dikning

Nu pekar det mot projektstart i 
höst för länets stora biogasan-
läggning. Sju av åtta kommuner 
som ska vara delägare har sagt 
ja. Östersunds kommunfull-
mäktige har sammanträde 23 
september. Framöver ska alla 
länsbor lära sig att sortera ut 
sitt matavfall – 10 000 ton kan 
det bli.

– Det känns roligt att vi har fått 
enighet. Nu är det inte längre 
frågan om det blir en gemensam 
biogasanläggning, utan när. När 
beslutet är taget har vi en ledtid 
på fyra år, och det är mycket som 
ska förberedas i varje kommun, 
säger projektledaren Peter Tho-
lén.

Östersunds kommun har käll-
sorterat sedan 1996. Här är den 
största nyheten att kommunen 
övergått till papperspåsar och 
under hösten slutar med plast-
påsar av majsstärkelse. För andra 
länsbor är det här helt nytt, och 
det innebär att ett nytt system 
ska sättas i drift.

– Några orter har påbörjat 
matinsamling i papperspåsar. Det 
ser jättefi nt ut, det som vi får till 
Gräfsåsen, säger Peter Tholén.

Redan i september 2020 in-
ledde Vatten och Miljöresurs ett 
test med insamling i Sveg, Rätan, 
Åsarna, Svenstavik och Hackås. 
Våren 2022 bör de fl esta hushål-
len i Bergs och Härjedalens kom-
muner kunna börja.

– Åre kommun samlar in i 
centralorter i dag och det skickas 
till Norge. Även om Östersund 
redan har matinsamling så behö-
ver vi förbättra oss. Den dagen 
anläggningen öppnar ska vi ha 
jättefi nt substrat så att vi får ut 
mycket biogas och gödsel, säger 
Peter Tholén.

En strategi är att ta hjälp av 
barn i skolorna.

– Det här kräver en beteen-
deförändring. Vi behöver skapa 
förståelse bland invånarna för 
fl ödet, hur det fungerar och vart 
det tar vägen. Vi vet av tidigare 
erfarenhet att om vi lär barnen 
så lär de sina föräldrar. De an-
läggningar som är duktiga på det 
här i Sverige lägger mycket tid 
på kommunikation, säger Peter 
Tholén.

Projektet ska nu ta fram un-
derlag för bygget, skaffa miljötill-
stånd och handla upp entrepre-
nörer och processteknik.

– Vi ska också teckna avtal 
med företag som levererar sub-
straten. Ungefär 22 000 ton per 
år kan komma från exempelvis 
lantbrukare, slakterier och fi sk-
odlingar. Invånarnas 10 000 ton 
matavfall får vi från kommuner-
na. Sedan ska gödseln tillbaka ut 
på åkrarna så att vi får ett krets-
lopp.

Anläggningen ska årligen 
producera 26,7 gigawattimmar 
energi i form av fordonsgas, samt 
26 000 ton biogödsel som enligt 
planen ska krav-certifi eras.

KARIN JOHANSSON

Länets kommuner samlas runt biogas

Projektledaren Peter Tholén.

Exempel på våra tjänster är:
• Flytt, frakt och magasinering av bohag
• Försäljning av lösöre
• Köp av bohag
• Värdering inför bodelning och av enstaka 

objekt
• Tömning av bostad
• Flyttstädning med städgaranti
• Hantering och sortering av sopor
• Kontakt med mäklare, jurist och hantverkare  

efter behov
• Styling av bostad inför försäljning
• Gräsklippning och skottning
• Slutbesiktning och återlämning av nycklar

063-12 35 56
info@jabab.se

www@jabab.se
Tjalmargatan 6

HELHETSKONCEPTET
Vårt helhetskoncept innebär att vi hjälper 
dig med allt, stort som smått, i samband 
med ditt flytt- eller dödsbo.

Exempel på våra tjänster är:
Flytt, frakt och magasinering av bohag

med ditt flytt- eller dö

Flytt, frakt och magasinering av bohag

Just nu vill vi gärna trycka 
lite extra på att vi fixar 
flyttning av allt från bohag 
till hela företag.

Dessutom över hela Sverige!

Kontakta oss för mer info 
eller bokning.

Matavfall är inte bara matrester 
utan också allt som blir över när 
du till exempel skalar rotsaker, 
potatis och ägg, och rensar fi sk 
och skaldjur. Du kan även slänga 
kaffesump, tepåsar och hushålls-
papper i matavfallet. Kattsand 
av lera får inte läggas i, men 
djurströ av papper, halm eller 
spån går bra.

Många länsbor får en ny tunna för matavfall.



Vi förmedlar 
transporter & skapar 
transportlösningar 
över hela Norden.

www.mittsverigetransport.se

Kenneth & Britt-Marie Östman 

Transport & Logistik AB

   VÅRA MEDLEMSFÖRMÅNER    

• Årsprenumeration på vår tidning Svensk Vindkraft
• Inbjudan till konferenser och seminarier
• Förmånlig vindkraftförsäkring
• Juridisk rådgivning
• Etablerad remissinstans
• Ramavtal för elhandel
• Förmånliga priser på rapporter och marknadsanalyser

Bli medlem du också! Läs mer och registrera dig på  svensk-vindkraft.org

Tillsammans 
för en framtid 
i medvind

SVENSK VINDKRAFT är en kunskapsbank för framtidens energiförsörjning.
Vi företräder ett nätverk av allt från mindre vindkraftsägare till stora energibolag 
och institutionella investerare. Vi samverkar med myndigheter och organisationer, 
både nationellt och internationellt. Vårt gemensamma mål är att verka för en 
effektiv utveckling av vindkraften i Sverige. Med mer än 30 års erfarenhet företräder 
vi idag över 1000 medlemmar. Tillsammans är vi starkare!

Tillsammans 
för en framtid 
i medvind

SVENSK VINDKRAFTFÖRENING är en kunskapsbank för framtidens energiförsörjning.
Vi företräder ett nätverk av allt från mindre vindkraftsägare till stora energibolag
och institutionella investerare. Vi samverkar med myndigheter och organisationer,
både nationellt och internationellt. Vårt gemensamma mål är att verka för en
effektiv utveckling av vindkraften i Sverige. Med mer än 30 års erfarenhet företräder 
vi idag över 1000 medlemmar. Tillsammans är vi starkare!

Bli medlem du också! Läs mer och registrera dig på svenskvindkraft.com

Våra medlemsförmåner

Företag1  Företag utan produktion     Företag2   Företag med produktion

Årsprenumeration på vår tidning Svensk Vindkraft

Rabatt på annonsering i vår tidning

Rabatt på föreningens konferenser och seminarier

Förmånlig vindkraftsförsäkring (MARSH)

Rabatt på försäkringslösning för återställandegaranti (MARSH)

En timmes fri juridisk rådgivning (MAQS)

Rabatt på tillkommande juridiskt arvode (MAQS)

Förhandlat ramavtal för el, elcertifikat, och ursprungsgarantier 
samt rådgivning vid bindningar (Bixia)

Rabatter på olika marknadsföringsrapporter och marknadsanalyser

Privat Företag1 Företag2

Potatis, frukt, grönt, sylt m m 
säljes från lastbil

King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Amandine, Cherie, Gul mandel m. fl. sorter. Sv äpplen, 
morötter, lök, rödbetor, solrosfrö, fodermorötter. Nykokt sylt flera sorter (60-70% bärhalt). 

SÖN 26/9, 24/10, 21/11, 12/12: Dorotea torget 18, Hoting bakom posten 18.30, Backe bakom f d OK 19.30.
MÅN 27/9, 25/10, 22/11, 13/12: Junsele torget 7, Edsele bygdegård 10.45, Ramsele torget 11.45, 

Strömsund busstn 13.15, Hammerdal k:a 14, Häggenås Preem 15, Lit stn 15.30, Östersund travbanan 16.15, 
Krokom rastpl 17.30, Ytterån Brunnsparken 18, Mattmar rastplats 18.30.

TIS 28/9, 26/10, 23/11, 14/12: Duved jvstn 7, Åre intill Konsum 7.30, Undersåker Bygården 8.30, 
Järpen kiosken 9, Mörsil fiket 9.45, Lillsjöhögen 11.30, Stugun däckv 12, Krångede kraftverket 12.45, 

Hammarstrand Folkets hus 13.30, Kälarne stn 14.15, Nyhem miljöstn 15, Bräcke grillen 15.45,  
Gällö OK 16.30, Pilgrimstad hpl 17, Brunflo rondellen 17.30, Tandsbyn Korgstigen 18, Fåker 18.30,  

Hackås Hovsliden 19, Myrviken baren 19.30, Vigge macken 20. 
ONS 29/9, 27/10, 24/11, 15/12: Åsarna stn 8.15, Klövsjö KIF-lokalen 9, Vemdalen kiosken 9.45,  
Hede OK 11, Långå 12, Funäsdalen P Risnäset 13.30, Tännäs g:a macken väg 84 kl 14.30, Linsell 16, 

Glissjöberg 16.30, Sveg Såifa 17.30-18, Lillhärdal intill värdshuset 18,
TORS 30/9, 28/10, 25/11, 16/12: Älvros klockst 7.30, Ytterhogdal Folkets hus 7.45,  

Överhogdal busshpl 8.30, Rätan OKQ8 9, Kårböle 8.15.  

Ej kort. • 070-353 41 86, 070-298 39 40 • www.potatisbilarna.se

Behöver du ny flis- eller 
vedpanna, eller service av 
din oljepanna? Ring oss!

BRUNFLO VVS
& PANNTEKNIK AB

VVS:
Henry Ivarsson 070-636 94 00
Värmeanläggningar:
Tomas Adolfsson 073-060 60 01 brunflovvs.se

Målning av tak
30% rabatt 
på målning av plåttak, betongpannor m. m. 
vid bokning senast 31 oktober.
5 års garanti! Nyttja ROT-avdraget!
Ring Tommy: 076-588 70 24

MÄTNING GEOTEKNIK LAB MILJÖ

Attmäta

är att veta

Mitta ärmarknadsledare som

producent och bearbetare av

topografi inom infrastruktur-

sektorn i Sverige och Finland.

Mittas passion är att samla in och

undersöka information ommark,

vatten och luft för att gemervärde

och nytta för våra kunder.

Vårt erbjudande inkluderar tjänster

relaterade till mätning, geoteknik

och miljö samt laboratorietjänster.

Välkommen att läsamer på vår

hemsida - mitta.se

Läsmer påwww.mitta.se
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www.arise.se

Vi utvecklar förnybar energi 
för en hållbar framtid!
Vår affärsidé är att vi ska vara den självklara partnern för investerare 

i vindkraft genom att skapa mervärde genom hela livscykeln. Vi ska 

maximera värdet av vår gröna elproduktion genom professionell drift, 

förvaltning, försäljning och finansiering.

Åsbacksvägen 6 • 063-10 48 60

i samarbete med

Det är CJ Motorteknik som representerar 
följande märken i Norrland:

Vid frågor och funderingar ang nya och beg maskiner, 
service och reservdelar hör ni av er till oss.

CJ Motorteknik AB
063-10 48 60

Mer info www.cjmotorteknik.se

Om förnybar el omvandlas 
till vätgas, så kan ren energi 
transporteras i containrar via 
Inlandsbanan till energislu-
kande industrier som stålverk – 
och dieseldrivna lok kan byggas 
om till vätgasdrift. Så tänker 
sig ledningen för Inlandsbanan 
möta framtiden.

Inlandsbanan AB och tågtill-
verkaren Alstom bjöd nyligen 
in till den allra första provturen 
med vätgaståg i Sverige, och det 
skedde i Östersund. När den vät-
gasdrivna motorvagnen Coradia 
iLint rullade iväg mot Lit var 
Mats Portinson inte med.

– Nej, tyvärr kunde jag inte 
vara med, eftersom jag hade 
möte med Energimyndigheten 
om vätgas. De tar fram en vätgas-
strategi på uppdrag av regering-
en, och ville höra vad vi tänker. 
Inlandsbanan AB är i startgropar 
med fl era vätgasprojekt, säger 
Mats Portinson som är tillförord-
nad vd och infrastrukturchef vid 
Inlandsbanan AB.

Han nämner två inriktningar:
– ”Vätgas i inlandet” handlar 

om att etablera anläggningar 
för produktion av vätgas vid 
vindparker och vattenkraftverk i 
anslutning till Inlandsbanan, och 
att använda banan som distribu-
tionsväg för vätgasen. Poängen är 
att utveckla anläggningar som re-
dan fi nns. När det är lägre efter-
frågan på el, då ska de producera 
vätgas, och containrar används 
för lagring och frakt.

– Det andra projektet som har 
kommit längre, är en offentlig 
upphandling av en vätgasdriven 
kraftvagn, med bränsleceller, bat-
teri och vätgaslager i container-
form.  

Sådana mobila kraftstationer 
kan ersätta dieseldrivna elverk, 
exempelvis för att kyla varor 
under transport, för att försörja 
stora evenemang med el eller 
som reservkraft för olika behov.  

Hittills har det varit svårt att 
få lönsamhet i vätgasproduktion 
men Mats Portinson är överty-
gad om att politiska beslut snart 

kommer att leda till storskalig 
produktion.

– Jag tror inte att det ligger så 
långt bort, kanske ser vi produk-
tion runt 2027-2028? Det är en 
stor omvälvning på gång inom 
transporter, både på landsväg 
och järnväg.

– Inlandsbanan kör i dag på 
fossilfri diesel och det är vi en-
samma om, inget annat järnvägs-
bolag gör det – men det är inte 
gott nog om vi ser till klimatmå-
len. Det är inte så långt till 2030. 
Vi ser att  vätgas är en väg att gå, 
istället för att elektrifi era banan.

– De produktionsanlägg-
ningar som fi nns i Sverige i dag 
är väldigt små. Mariestad brukar 
lyftas fram som exempel men 
det som produceras där räcker 
till några få fordon. Stålproduk-
tionen vid  Malmberget behöver 
oerhörda mängder vätgas för att 
bli fossilfri.

Kostnaden för vätgaspro-
jekten beräknas till 6 miljarder, 

Inlandsbanan siktar 
mot fl era vätgasprojekt

Mats Portinson tror på lokal 
vätgasproduktion.

Alstoms Coradia iLint är 
världens första passagerartåg 
som drivs av en vätgas-bräns-
lecell som producerar elektrici-
tet. Tåget är näst intill ljudlöst 
och släpper endast ut ånga och 
kondenserat vatten. Maxfart 
är 140 kilometer i timmen, och 
räckvidden på en tankning är 
100 mil.

Coradia iLint belönades 
med European Railway Award 
2021 och tillverkaren Alstom 
har beställningar på över 50 
vätgaståg.
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www.arise.se

Vi utvecklar förnybar energi 
för en hållbar framtid!
Vår affärsidé är att vi ska vara den självklara partnern för investerare 

i vindkraft genom att skapa mervärde genom hela livscykeln. Vi ska 

maximera värdet av vår gröna elproduktion genom professionell drift, 

förvaltning, försäljning och finansiering.

vilket inkluderar ombyggnad av 
befi ntliga fordon.

– Vi har stora partners: ABB, 
Statkraft som är Norges motsva-
righet till Vattenfall, och Green 
Cargo som har drygt 100 diesel-
lok. Vi har lämnat en gemensam 
ansökan till ett EU-program och 
får besked under hösten, säger 
Mats Portinson.   

Coradia iLint  gjorde en tur till Lit 
med nyfi kna provåkare.



NYPREMIÄR!

TINGSHUSET RAGUNDA
VI ÖPPNAR ÅTER DÖRRARNA TILL 
TINGSHUSET FÖR ALLMÄNHETEN

2-3 OKTOBER KLOCKAN 11.00-15.00
OCH BJUDER IN TILL:

FOTOUTSTÄLLNING:
RAGUNDA AV RAGUNDAFOTOGRAFER

William Falk  •  Andreas Göransson  •  Nicklas Lindström
Rosita Moe  •  Sören Olsson  •  Roger Strandberg

DESSUTOM: VISNING AV TINGSHUSET OCH DESS KONST,
FIKAFÖRSÄLJNING, INTÄKTERNA GÅR OAVKORTAT

TILL TINGSHUSETS RENOVERINGAR

VÄLKOMMEN!
Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma vid förkylningssymtom

NYPREMIÄR!

Konferens
Hotell och lägenheter
Restaurang och pub

Familjesammankomster
Julbord

Förfrågning och bokning: Kerstin 070-219 49 48, Stefan 072-704 92 00
Gåxsjö 300, Hammerdal

Ät gott och må bra  
i natursköna Gåxsjö!

Energi på väg!
Din kompletta leverantör av eldningsoljor, diesel, 
kem och smörjmedel.
Vi levererar direkt till dig med egna tankbilar; auto-
matfyllning med eldningsolja till ditt hus, eller driv-
medel till din maskin varje vecka.
Vårt samarbete med Skelleftebränslen gör att vi 
verkar lokalt i Norrland.

Robin 070-314 48 81 Sollefteå-Strömsund 
Kontor Ö-vik 0660-846 00

Lars-Olov 070-651 38 12 • Pernilla 070-651 01 58

© PS-Truckphotos 2014

magnussonstransport.se
Smörjmedel 

Fuchs & Mobil

TAR ETT  
STÖRRE KLIV

Känner du till Variator sedan tidigare? Då vet 
du kanske att företaget fick nya ägare i våras. 
Vi heter Mikael Grinde och Robert Dahlberg 
och driver sedan tidigare Legotech i Hede AB 
och Dahlberg & Grinde Fastigheter AB. 

När vi fick chansen att köpa Variator tänkte vi ”Yes, 
äntligen!”. Vi har sneglat på företaget under en 
längre tid och tänkt att just den här produkten vill 
vi jobba med. Vi känner oss ivriga, fulla av driv och 
längtar efter att få Variator att blomstra. I och med 
ägarbytet har Variator fått större muskler – i form 
av en stabil ledning och kapital som gör det möjligt 
att växa.   

Mikael Grinde och Robert Dahlberg

System Variator är ett elfördelningssystem av riktigt 
hög kvalitet. Produktens tålighet gör den perfekt för 
montering i exempelvis tunnlar, tunnelbanor, energi- 
och kraftverk, hamnar och gruvor. 

Vi vill såklart att ännu fler ska testa vår häftiga produkt. 
Är du en av dem?

SYSTEM VARIATOR GRUNDADES REDAN 1964 och än idag 
dyker riktigt gamla enheter upp som vi bara behöver byta någon enstaka 
reservdel i. Snacka om hållbarhet på riktigt. Dessutom finns det nog ingen 
annan lösning på marknaden som är så flexibel. 

NYA ÄGARE GER FÖRETAGET MUSKLER

variator.se

Variator är ett litet jämtländskt 
företag med stor flexibilitet  
och lång erfarenhet
Vi tillverkar ett flexibelt elfördelningssystem för krävande miljöer 
och passar för montering i tunnlar, tunnelbanor, energi- och 
kraftverk.

Våra uttagsstolpar är den idealiska lösningen för eldistribution 
vid parkeringsplatser, båtbryggor, torg, campingplatser och villor. 

Odenskogsvägen 38 L Östersund
063-12 49 10 • www.variator.se
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På ett garagetak i Östersund 
fi nns åtta solfångare som 
ger både värme och el. Här 
har Anna-Karin Näslund vid 
Absolicon nyss instruerat 
Anas Ghra i hur systemet ska 
underhållas. X10 är en tidig 
modell som har bidragit med 
mycket erfarenheter till 
utveckling.

– Absolicon har lärt mycket av 
X10, framför allt att det enkla är 
det bästa. Värmesystemet fung-
erar bra, men el är mer osäkert, 
och det beror oftast på sönder-
brända solceller. Vi lär oss fort-
farande, konstaterar Anna-Karin 
Näslund.

Solfångarna på garagetaket 
är bara en del av systemet. Inne 
i teknikrummet går rör åt olika 
håll, och det fi nns pumpar, vär-
meväxlare, expansionskärl och 
elinstallationer. I det slutna syste-
met cirkulerar cirka 200 liter vat-
ten som blandats med propylen-
glykol så att det inte ska frysa på 
vintern. Anas får krypa på golvet 
för att komma åt att kontrollera 
förtrycket i expansionskärlet, och 
Anna-Karin har med en liten 
kompressor ifall det behöver fyl-
las på.

Anläggningen i Östersund är en 
av Absolicons första installatio-
ner och har varit i drift i cirka tio 
år. I Sverige fi nns X10-modellen 
även i Indal, Smedjebacken, 
Uppsala, Sollefteå, Stöde och för-
stås i Härnösand, men också på 
många ställen i världen. Det är en 
norrländsk innovation.

– Stödebadet har den största 
anläggningen, 400 kvadratmeter. 
Solfångarna används för att vär-
ma bassängerna både inomhus 
och utomhus.

Utvecklingen inom solel har 

gått fort. Absolicon har numera 
släppt elproduktionen och spe-
cialiserat sig på värme och ånga 
för fjärrvärme och industriellt 
bruk. Några fl er X10 blir det inte. 
Den senaste modellen som heter 
T160 kan leverera varmvatten 
och ånga upp till 160 grader och 
är anpassad för världsmarknaden.

– Tidigare använde vi ett egen-
utvecklat styrsystem. I nya model-
len använder vi ett styrsystem från 
Siemens, nämner Anna-Karin.

Anläggningen i Östersund är 
den enda som ägs av en bostads-

rättsförening. Brf Delfi nen är en 
liten förening med 20 lägenheter, 
och installationen skedde i sam-
band med att föreningen bytte 
från direktverkande el till vatten-
buren fjärrvärme. Snabbt stod det 
klart att styrelsen haft för stora 
förväntningar på solvärmen.

– Det är lätt hänt att man tittar 
på vad den kan ge vid 100 pro-
cent drift, men solinstrålningen 
räcker inte till full effekt alla da-
gar, och det kan bli stillestånd av 
olika skäl, vid strömavbrott eller 
om en pump går sönder.

De senaste fem åren har an-
läggningen som är på samman-
lagt 80 kvadratmeter gett cirka 
12000 kilowattimmar värme 
årligen, huvudsakligen under 
vår och sommar. Värme som 
bostadsrättsföreningen inte an-
vänder levereras till Östersunds 
fjärrvärmenät.

Föreningens styrelseledamot 
Ewa Nilsson är tacksam över att 
Absolicon tar så stort ansvar för 
att få solfångarna att fungera så 
bra som möjligt.

– Absolicon övervakar anlägg-

ningen kontinuerligt via två styr-
system, och utför årligt underhåll 
där vi kontrollerar kvalitet på 
värmemediet, tryck i systemet, 
status på batterier samt kontroll 
av glas, refl ektor och stativ.

– Med rätt underhåll kan sol-
fångare hålla bra effekt i minst 20 
år. Ett av problemen med drift 
av X10 har varit att internetupp-
kopplingar ofta ändras, när avtal 
byts eller det installeras en ny 
brandvägg, konstaterar Anna-
Karin.

KARIN JOHANSSON

En norrländsk uppfi nning 
som gett mycket kunskap

Anas Ghra fi ck instruktioner av Anna-Karin Näslund om hur systemet underhålls.

Samarbetar med 

DIN LOKALA FÖNSTERINSTALLATÖR
Curt Forslund, 070-312 50 68

curt.forslund@jamtonster.se

063-22 400
kontakt@jamtfonster.se
www.jamtfonster.se

Boka ett gratis hembesök på 063-22 400
Välj Jämtfönster till dina fönster och dörrbyten
Fönster och dörrar monterat och klart med egna proffsmontörer. 
Tryggt för dig och ditt hus. 10 års garanti på fönster och montage.
Räntefri delbetalning

v

Spara energi!
RABATT

30%
på fönster och dörrar.

Gäller vid köp av minst Gäller vid köp av minst 
5 st dörrar/fönster
Monterat & klart!

SpaSpara energi!SpaSpara energi!rSpara energi!rSpara energi!
RArRAa energi!Spara energi!a energi!Spara energi!
RAa energi!RABAa energi!BATTa energi!TT
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Utnyttja 
ROT-avdraget

30%
på arbete

Vi säljer och monterar dina nya fönster!



BILVERKSTAD
Tillbehör och reservdelar

Krångevägen 1 Ramsele • 0623-107 60
Mån-tors 7.30-16.30, fre 7.30-15.00. Lunch 12-13.

Ramsele Rep & Mek AB

Vi utför  
stengravering 
stensäkring,  

renovering  och 
komplettering  

av text,  
omförgyllning, 
målning, tvätt.

Även nya stenar.

Aspås Bygg AB
070-313 18 94

snickarejens@gmail.com

Boka ett kostnadsfritt möte   mockfjards.se  /  020-43 00 00

* Vår rabatt lämnas på materialet. Kampanjen gäller  
 t.o.m. 10 oktober 2021 och vid köp av minst fem  
 öppningsbara fönster med montage. 

Hos oss ingår alltid ett komplett fönsterbyte, från ett 
kostnadsfritt möte till färdigt montage. Just nu ger vi dig  
en rabatt som motsvarar 30% av din montagekostnad.* 
Ett erbjudande du inte vill missa!

 Montagekampanj! 

Motordriva takskjuts- 
portar i högsta kvalitet med  

montage i mästarklass. 

Nu byter vi
garageportar!

NYHET  av montage-
kostnaden

30%

Vatten- och energiborrning
Vattenfilter

Pumpservice

www.brunnsborrarna.nu • info@brunnsborrarna.nu • 0642-31 11 30

Vikbäckens industriområde
Hammarstrand • 070-545 25 72

tom.edstrom@telia.com

Lastbilstransporter 
samt entreprenadverksamhet  

med fokus på effektiva 
lösningar för kunden

Har kommunen underkänt din avloppsbrunn eller infiltration? Vi kan hjälpa 
dig med en ny. Är det berg eller sten i vägen kan vi hantera dessa, även i 
närheten av känsliga ledningar och grunder. 
Entreprenören är godkänd av Bergs kommun.

Nedslag på din avloppsbrunn? 

Ring 070-629 02 04

Anas Ghra fi ck instruktioner av Anna-Karin Näslund om hur systemet underhålls.

• Service och reparationer på 
bilar och mindre maskiner.

• Försäljning av LED extraljus. 
• Montering av extraljus.

Dags att se över  
extraljusen innan vintern!

Riséns mek & snöröjning
Strand 130 Strömsund • 076-840 50 47
Mån-tors 8-16. Lunchstängt 11-12.

• Polering plaststrålkastare.
• Trimmar Mercedes diesel 

om 603/606.

Installerar värmepumpar i hela länet!
Vi kan förutsättningarna i området och ger dig 
råd om det lönar sig att borra, dra värme från 
sjöbotten eller installera en luft/luft-värmepump.

hedlert.se
063-57 16 60
Voltvägen 24 Östersund

1
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sid 4

Jämtlands Tidning

14-åriga Lina ställer 

ut sin konst i Strömsund
sid 30

Lina går i åttan och är 14 år, sensationellt mogen med färg och form. Helt självlärd tar hon för sig av 

dukar och akryl, men visar också vad hon kan genom att måla digitalt.

sid 8

v. 44

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYA OCH BEG 

TRANSPORT-PERSONBILAR

STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETER

NYHETER

Politiskt bråk 
om ny 
fjärrvärme-
anläggning
i Gällö

sid 8

Ingen snöröjning 

i Bräcke
snöröjare saknas 

efter tvist 

Nya ägare till
Höglekardalen

Märkliga turer

kring Krokoms

vindkraftplaner

Få nyttjar
komposttunnor

i Berg

29 OKTOBER 2020     LÖSNUMMERPRIS 15 kr  A-POSTTIDNING Lokala nyheter varje 
vecka i din brevlåda!
www.jamtlandstidning.se
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Behörighetskrav:
• Gymnasieexamen
• B-körkort
• Tjänstbarhetsintyg med godkänd hälso-

kontroll samt arbets-EKG (AFS:2000:6)

Läs mer!
www.hjalmar.nu/vindkraft

Ansökan öppnar januari 2022
Utbildningsstart augusti 2022

YH Vindkrafttekniker
utbildning, Strömsund 

Ett yrke inom service, drift och underhåll 
i en klimatsmart och expansiv bransch!

Om utbildningen:
• Utbildningslängd tre terminer
• Flexibla studier
• En tredjedel LIA (praktik) i vindkraftpark
• CSN berättigad
• Studiebesök och nära samarbete med vind-

kraftbranschen
• Goda jobb- och karriärmöjligheter  

nationellt och internationellt!

Bengt Nilsson i Östersund är en 
engagerad energiomställare 
med koll på sina kilowattim-
mar. Han cyklar gärna till 
jobbet och är ständigt nyfi ken 
på tekniska lösningar: solceller, 
elbilar, smarta hem och appar. 
Men han har också insikt om att 
vi gärna undviker obehagliga 
åtgärder och samtal.

– En stor besparing vore möjlig 
om jag satte mig med familjen 
och kom överens om att sluta 
med långa, varma duschar. Det 
har inte hänt än. ”Måste vi ta det 
där samtalet nu, jag orkar inte?!” 
Om alla stänger duschen medan 
man tvålar in sig, och sedan bara 
snabbt sköljer av sig, så gör det 
skillnad på riktigt, säger Bengt.

Varmvatten står för cirka 20 
procent av energiförbrukningen i 
ett villahushåll med fyra personer 
och kan motsvara en årskostnad 
på 6000 kr.

Om det inte bara är energi, 
utan även koldioxidutsläpp man 
vill spara, så har forskarna iden-
tifi erat de fyra livsstilsval som är 
mest effektiva: att äta en växt-

baserad kost, undvika fl ygresor, 
leva utan bil och ha färre barn. 
Flaskvatten och klädkonsumtion 
är andra potentiellt känsliga sam-
talsämnen.

– Vi måste komma till ett läge 
där vi kan ha riktigt ärliga samtal, 
och det gäller det mesta, säger 
Bengt.

När Bengt och hans fru satte 
solceller på villataket var det 
många som frågade om investe-
ringen och när den skulle vara 
intjänad.

– Jag är mer intresserad av de 
stora dragen, att det här är gan-
ska bra för miljön. Våra solceller 
kostade 150 000 kronor. Sedan 
pratar folk om att de har fi xat 
en relaxavdelning för 300 000 
kronor och ingen ifrågasätter det. 
För att sitta på en stol och ha det 
lite gött?

– Varje gång jag kommer hem 
och ser solcellerna så blir jag 
glad. Jag får el som jag slipper be-
tala för, och får jag överskott så 
säljer jag det. Summan av det jag 
sparar och det jag säljer är mer 
än summan jag betalar till ban-
ken med ränta och amortering, 

så det var lönsamt redan dag 1, 
räknar Bengt.

Ett motiv att skaffa solceller 
kan vara att ladda en elbil med 
egen el. 6 solpaneler på vardera 
320 watt ger tillräckligt med el för 
att köra 1260 mil om året. Bengt 
har haft elbilar på privatleasing 
sedan 2015, men har ingen just 
nu. Han var drivande i elbilsträf-
farna som hölls på Stortorget för 
att folk skulle få titta och ställa 
frågor, gjorde informationsblad 
som spreds via fl era kanaler, och 
vill gärna hjälpa till att lösa saker.

– På jobbet behövdes ladd-
platser och det var frågan om 
vem som skulle bekosta ström-
men och stolparna. Vi satte 
mätare på våra och första året 
kom vi fram till att laddningen 
per laddplats kostade 70 kronor 
i månaden; nu blir det lite mer. 
Det är inte jättebra laddning men 
tillräckligt för den som pendlar, 
och för fastighetsägare är det 
obetydligt dyrare än en gam-
maldags motorvärmarstolpe. Det 
fi nns dessutom generösa stöd att 
söka, konstaterar Bengt.

KARIN JOHANSSON

Ändrade beteenden kräver 
ärliga samtal

Bengt Nilsson har koll på vad solcellerna på taket ger.

Om du har rätt förutsättningar kan du från och med 2021 få 
ett skatteavdrag på upp till 50.000 kr per år och person vid 

investering i grön teknik.  

Detta gäller för installation av solceller, batterilagring för 
egenproducerad solenergi och laddningsstation för elbil.

Kontakta oss för att veta mer om vad som gäller för just din 
solcellsanläggning! 

Om oss:
JN Solar säljer nätanslutna 
solcellsanläggningar för 
elproduktion till företag och 
privatpersoner. Vi har byggt 
solcellsanläggningar i Jämtland 
sedan 2012 och har fram till idag 
levererat över 1000 st anläggningar.

JN Solar
solcellsanläggningar

SKICKA EN FRI OFFERTFÖRFRÅGAN 
PÅ WWW.JNSOLAR.SE

Kontakt: 
Sven, 070-662 98 02, sven@jnsolar.se

INSTALLERA SOLCELLER

MED SKATTEAVDRAG

FÖR GRÖN TEKNIK!



I våra butiker erbjuder vi ett brett sortiment av smörjmedel,
bilkem och tillbehör av hög kvalitet där vi ser till att du får

rätt produkt för ändamålet.

Genom vårt nationella stationsnät tankar du snabbt, smidigt
och med stort fokus på hållbarhet!

Ansök om tankkort och hitta närmaste station på vår
hemsida.

Vi utför även omfattande bulkförsäljning!

www.alltank.se

BUTIK
ÖSTERSUND NIFSÅSVÄGEN 9A Tel:063-10 91 08

Butik HOTING STORGATAN 42

TELEFON
Butik 060- 18 01 80

Order (Östersund) 063-10 91 08
Hoting 0671- 103 27

E-POST
info@alltank.se

Yrkesförarens naturliga val

Bra redovisning 
ger resultat!

Låt oss ta hand om bokföring, löner, 
deklarationer med mera

Vi är den kompletta ekonomifunktionen för små 
och medelstora företag och föreningar

Kontakta oss redan idag!

Östersund 063-10 98 00 • Sollefteå 0620-566 30 • Hudiksvall 0650-996 30
info@contrado.se • www.contrado.se

Vi älskar 
redovisning!

Gör du?
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Tibber är ett av världens första digitala 
elbolag och lockar användarna med 
billig, förnybar el och enkel styrning 
av hemmet – men grundarna vill även 
fl ytta förbrukningen till tider när 
det fi nns överskott på el i nätet, och 
därigenom balansera elnätet.  Bengt 
Nilsson i Östersund har testat tjänsten.

– Det började med att jag fi ck en länk: 
”glöm allt du vet om elbolag”. Jag läste på 
och det här är ett bolag som vuxit fram ur 
idéer om smarta hem, att styra och mins-
ka sin elkonsumtion. De har en öppen 
integration och det går att se i appen vad 
som går att styra. Om jag till exempel är 
borta en vecka så kan jag dra ner värmen 
i sovrummen och styra luftvärmepumpen 
via mobilen, förklarar Bengt.

Tibber grundades 2016 av Daniel 
Lindén och Edgeir Vårdal Aksnes, och 
lanserades i Norge 2017, i Sverige 2018, 
i Tyskland 2020 och senast i Nederlän-
derna. Bolaget har 200 000 kunder och 

säljer el med timprisavtal.
På plussidan sätter Bengt Nilsson att 

Tibber endast handlar med förnybar el, 
erbjuder automatisk laddning av elbilar 
när priset är som lägst, skickar intressanta 
nyhetsbrev och ger personlig, snabb sup-
port.

– När jag gick med i Tibber kunde jag 
inte fortsätta sälja solel till Vattenfall där 
jag tidigare hade ett bra avtal. Tibber vill 
både sälja och köpa el på timpris och det 
var inte alltid fördelaktigast för mig, men 
de ligger bra till över längre tid, och jag 
är nöjd med allt jag kan göra via appen, 
det är en grym app med god överblick, 
säger Bengt.

Bengts senaste intresse är lastbalanse-
ring. Ojämn belastning av de tre faserna i 
ett elsystem kan innebära att man behö-
ver en onödigt stor och dyr huvudsäkring 
i sitt elnätsabonnemang,

– Tibber Pulse är en liten grej som man 
sätter på elmätaren, och då kan man i re-
altid se belastningen per fas. När jag slår 

på ugnen ser jag hur förbrukningen går 
upp och ner. Det är mest för min egen 
förståelse, vilka optimeringar kan jag göra 
i huset, och hur mycket kan jag spara? Nu 
ska jag investera i en liten pryl så att jag 
kan styra luftvärmepumpen via Tibber-
appen.

Jacob Dalton vid Tibber menar att vi 
behöver bli bättre på att stänga av när 
det är många som använder el. Han tror 
att batterier i hem och bilar kommer att 
kunna jämna ut topparna över dygnet, 
genom att laddning sker när det är gott 
om el. Det är alltså tjänsten att fl ytta pri-
vatpersoners elförbrukning som är Tib-
bers affärsidé gentemot Svenska Kraftnät.

KARIN JOHANSSON

Ett digitalt bolag 
som vill sälja mindre el

Har du eller ditt företag behov av städhjälp?
Flyttstädning | Hemstädning | Kontorsstädnign | Mattstädning | Företagsstädning | Trappstädning | Golvvård | Fönsterputsning

RUT-AVDRAG
PÅ ARBETSKOSTNADEN

Besök vår hemsida för mer information: www.galaxystad.se
070-4034779 | 076-7129370

Tibber Pulse visar belastningen på faser i 
realtid. Mest ekonomiskt är när staplarna 
är lika höga.

 I appens startsida går det att lägga upp de 
värden man vill ha koll på.  

Appen visar hur mycket el Bengt köper från nätet och hur mycket de egna solcellerna 
producerar.

Elpriset kan gå upp på 
kvällen om det förväntas 

blåsa mindre då.
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sid 3

sid 2

Publiksuccé för 
Älghälga i Svenstavik

sid 17

Det var succé för 30-årsjubilerande Älghälga i Svenstavik den gångna helgen. Uppskatt-ningsvis var det mellan 6000-8000 besökare under fredag och lördag.

v. 36

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER
NYHETER

Rekordsommar
på Bräcke 
camping

I april lämnade
han posten som
kommunalråd
nu lämnar han 
(s)

Nu kan man
hämta paket
i Lillhärdal

7 SEPTEMBER 2021    E-TIDNINGSNUMMER ENDAST FÖR  PRENUMERANTER  

Fräck 
revolverkupp
misslyckades i 
Åre

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Försvarsmakten
flyttar in
på Grytan

sid 3

sid 2

Locka getter, kärna 
smör och blåsa näverlur
-lockade många intresserade till Jamtli

sid 17

Locka på djuren och göra messmör var två sysslor som besökare kunde få prova på om 
de besökte fäbodmiljön på Jamtli i söndags. Det bjöds även på föredrag och stilenlig 
folkmusik.

v. 36
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER NYHETER

sid 4

Bredbands-
utbyggnad
hotad i Ragunda
– Nya turer i 
konflikt med 
Servanet

Turister kritiska
mot Skistar
– Övergavs 
på Skutan

Inga uppköpare
av björnkött
-grävs ned

9 SEPTEMBER 2021       LÖSNUMMERPRIS 25 KR  A-POSTTIDNING

Dundersuccé
för Dunderjakten
i Strömsund

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jäm
tlands Tidning Odensalagatan 39 D 831 47  Östersund

Skrotbilar
del av organiserad
brottslighet?

Länets lokalaste tidning! 

Namn*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adress* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Postadress* �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Födelsedag* (År, mån, dag)�������������������������������������������������������� Tel* ����������������������������������������������������������������

E-post ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
* Obligatoriska uppgifter. Samtliga priser inkl 6% moms.

Kontakta mig angående en taltidningsprenumeration

Papperstidning + e-tidning Enbart e-tidning

macrovector: Freepik.com

800 kr/helår 500 kr/helår
70 kr/mån Löpande pren. med autogiro.

450 kr/halvår 250 kr/halvår

Skicka portofritt! 
Fyll i talongen, klipp ur 
och lägg i kuvert och 
skriv: Jämtlands Tidning, 
Svarspost 20660362, 
831 20 Östersund 
på kuvertet.



Varje vecka i brevlådan och som e-tidning!

Bara lokala nyheter 
och reportage!

1

sid 3

Jämtlands Tidning

Spöktågen i skogen i Härjedalen
sid 30

Över hundra järnvägsvagnar står tillsynes övergivna mellan Ytterhogdal och Överhogdal. 

På ett stickspår står ett stort antal godsvagnar står mer eller mindre bortglömda. Sakta men säkert har 

buskar och träd börjat ta över området.

sid 3

v. 34

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 463236
1

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETER

NYHETER

WWF säljer 

skogsmark i 

länet för stöd 

till rovdjur

sid 4

Sjuksköterske-

uppror
på sjukhuset

Saila driver

glesbygds-

frågor
i riksdagen

Föräldrar kritiserar 

nytt förslag

till skolskjutsar i Åre

Myhrbodarna fick 

högsta betyg av 

Rättviks kommun

20 AUGUSTI 2020     LÖSNUMMERPRIS 15 kr  A-POSTTIDNING

sid 3

Jämtlands Tidning

Spöktågen i skogen i Härjedalen
sid 30

Över hundra järnvägsvagnar står tillsynes övergivna mellan Ytterhogdal och Överhogdal. 

På ett stickspår står ett stort antal godsvagnar står mer eller mindre bortglömda. Sakta men säkert har 

sid 3

v. 34

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETERNYHETER

WWF säljer 

skogsmark i WWF säljer 

skogsmark i WWF säljer 

länet för stöd skogsmark i 

länet för stöd skogsmark i 

till rovdjur

sid 4

Sjuksköterske-

uppror
på sjukhusetuppror
på sjukhusetuppror

Saila driver

glesbygds-

frågorglesbygds-

frågorglesbygds-

i riksdagenfrågor
i riksdagenfrågor

Myhrbodarna fick 
Myhrbodarna fick 

högsta betyg av 
högsta betyg av 

Rättviks kommun
Rättviks kommun

20 AUGUSTI 2020     LÖSNUMMERPRIS 15 kr  A-POSTTIDNING
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sid 5

Jämtlands Tidning

Nu skördar äppelodlarna 
i östra Härjedalen

sid 4

För sju år sedan planterade vi drygt 40 äppelsorter, berättar Sara Wallin. Nu skördar hon och Mikael 
bokstavligen frukterna.

Det är inte bara äppleträd utan vi har även några päronträd, ett par plommonträd, lite körsbär och 
några björnbärsbuskar.

sid 3

v. 38Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETER NYHETER

Boende i 
Undersåker
kräver bättre bro

sid 8

Rekordmånga 
besökare
vid Dammåns 
fisktrappa
under sommaren

Jämtland 
förlorar
tillväxtstöd

Unga ingenjörer 
lockades till länet 
av Jämtland Calling

Vindkraft-
protester
i Backe/Rossön

17 SEPTEMBER 2020    LÖSNUMMERPRIS 15 kr  A-POSTTIDNING

sid 3

sid 2

Idrottens dag vill 
locka till rörelseglädje
– många unga provade på

sid 18

I lördags gick Idrottens prova-på-dag av stapeln för första gången någonsin i Jämtlands län. – Det handlar om glädje, att främja rörelseglädje och en kärlek för idrott, berättar Susanne Olsson, en av de huvudansvariga för Idrottens prova-på-dag och idrottskonsult på RF-SISU, Riksidrottsförbundet och Sisu Idrottsutbildarna, som tillsammans med kommunerna anordnar dagen. 

v. 35

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER
NYHETER

sid 4

Kommunalråd i
Krokom anmäler
egna kommunen
till domstol

Skolskjutskaos
i Krokom

Unga företagare fick
Sven O Perssons
stipendium

31 AUGUSTI 2021       E-TIDNINGSNUMMER   ENDAST FÖR  PRENUMERANTER

Hyresgäster
ilskna över
dålig information
kring 
renoveringar

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Skolklass
räddades från
Fjället

sid 3

sid 2

Högt belånade spökhotell i 
Härjedalen förfaller

sid 5

Förfallna hotell Tänninge i västra Härjedalen har varit en följetong i media. Nu 
förfaller även grannhotellet, Tänndalens Fjällgård. Ägarna är det svårt att få kontakt 
med. Bolagen som äger hotellen har stora underskott och en av fastigheterna är högt 
belånad

v. 35
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER NYHETER

Många 
anställda
flyttade
från länet när
Dollarstores
lager flyttade

Kraftig 
elevökning
på Gällö skola

Hotellet
öppnat i
Stora Blåsjön

2 SEPTEMBER 2021       LÖSNUMMERPRIS 25 KR  A-POSTTIDNING

Plank på 
äldreboende
i Kälarne
stör boende

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jäm
tlands Tidning Odensalagatan 39 D 831 47  Östersund

Skotertävling på 
vatten drog 
många i Backe

sid 2

sid 8

sid 6

Många björnar skjutna 
under första jaktdagarna

sid 2-3

I länet sköts det totalt 44 björnar de första två dagarna, varav 16 var i Strömsunds, av Länsstyrelsen tilldelade, tre jaktområden. I Risselås och Lit har Länsstyrelsen satt upp besiktningsstationer för märkning och provtagning. 

v. 34

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER
NYHETER

sid 4

Rakt upp
för lopp
i Rossön

Flera kandidater
till att efterträda
Per Åsling

Brutus sövd
och flyttad till
myskoxhägn i Tännäs

24 AUGUSTI 2021       E-TIDNINGSNUMMER   ENDAST FÖR  PRENUMERANTER

Gudstjänst
hölls i byn
som försvann

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Fiskodling i Vattudalen 
boende anmäler risker 
förenade med livsfara 

sid 5

sid 3

sid 2

Trafikverket kapade lada - stod 
i vägen för bygge av cykelbana

sid 26

Det beror på att Trafikverket och fastighetsägaren inte kunde komma överens. 
Ladan, som delvis stod där cykelvägen skulle anläggas, klövs därför av 
Trafikverkets entreprenör.

v. 34
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER NYHETER

70 procent av alla 
enskilda avlopp 
dömdes ut 
i Bräcke kommun

Hallström vill ha 
combiterminal för 
fossilfria transporter 
i Östersund

Brutus sövd
och flyttad
till Tännäs

26 AUGUSTI 2021       LÖSNUMMERPRIS 25 KR  A-POSTTIDNING

Kaninuppfödare 
anklagar 
Länsstyrelsen 
för maktmissbruk
Vägrar betala 
290 000 kr i avgifter

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jäm
tlands Tidning Odensalagatan 39 D 831 47  Östersund

Många björnar
skjutna i länet

sid 3

sid 2

Veteranbilscafé lockade över tvåhundra klassiska bilar

sid 8

Fru Julianas Gårdscafé i Brynje ställde till med vetaranbilscafé.Det blev en välbesökt tillställning med ungefär 450 personer på plats, 203 veteranbilar och ungefär femtio nyare ekipage.

v. 33

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER
NYHETER

Trafikavstängningar
efter omlednings-
väg när cykelväg 
anläggs

Strömsunds 
Hyresbostäders 
fastigheter i Backe 
ska värderas på 
nytt

Myskoxen Brutus 
i Oviken
attackerade tamkor

17 AUGUSTI 2021       E-TIDNINGSNUMMER   ENDAST FÖR  PRENUMERANTER

Kaos och olyckor 
på omledningsväg
trafikanter kör över 
avstängd 
Strömsundsbro 

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Glassigt 
sommarjobb för 
unga i Ytterån

sid 3

sid 5

sid 2

Brutus attackerade tamkor 
och människor i Oviken

sid 25

Thomas och hans kor fick fly för livet när de attackerades av myskoxtjuren Brutus.
Brutus som igen dykt upp i Ovikenområdet.
Telefonerna har de senaste dagarna gått varma hos Länsstyrelsen när rädda bybor 
frågat efter vad som kan göras.

v. 33
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER NYHETER

sid 4

Krokoms 
kommun
JO anmälda

Unik 
kräftpremiär
i Rossön

Rekordmånga
inflyttade barn
i Kälarne

19 AUGUSTI 2021       LÖSNUMMERPRIS 25 KR  A-POSTTIDNING

Bispgårdens
centrum 
förfaller

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jäm
tlands Tidning Odensalagatan 39 D 831 47  Östersund

Sågverk
förgiftade
bäck i  Stugun

sid 3

sid 2

Här kolliderar husbilarna– Kaos när strömsundsbron stängdes

sid 14-15

Många trafikanter på väg norrut missade skyltningen om att strömsundsbron var avstängd och tvingades vända och köra tillbaka från Strömsund.Omledningen via väg 759 var tidvis kaosartad med långa köer, småkrockar och lastbilar som fick krypa fram och mötas med milimetrar mellan sig.

v. 32

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER
NYHETER

sid 4

Företagarna
oroade inför
Postnords
varannandags-
utdelning

Långa köer 
på banken
kunderna 
tvingas vänta
utomhus

Åres hemvård 
blir testpilot 
för mobila larm

10 AUGUSTI 2021  E-TIDNINGSNUMMER   ENDAST FÖR  PRENUMERANTER

Avtalslöst kring 
dragning av 
S:t Olavsleden 
upprör 
markägare 

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Marie satsar
på yta och djup
i utställning

sid 7

sid 3

sid 2

Rozzo får rehabilitering 
på djursjukhuset

sid 12

På Östersunds Djursjukhus jobbar Alicia Robertsson. Sedan 2018 är hon certifierad 
fysioterapeut och arbetar med rehabilitering av hundar och katter. Dagens rehabpatient 
är Rozzo, en sjuårig Spansk Vattenhund.

v. 32
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER NYHETER

Krokoms 
kommun 
annonserade 
för 1,2 miljoner
i bla Örebro,
Södertälje
och Nynäshamn

Nya grottfynd
vid Korallgrottan

Ambulans vägrade
köra pojke
med skallskada

12 AUGUSTI 2021       LÖSNUMMERPRIS 25 KR  A-POSTTIDNING

Chockhöjning 
väntar i 
Östersundshem
– hyran upp 
30-50 procent 

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jäm
tlands Tidning Odensalagatan 39 D 831 47  Östersund

Landstingsbostäder
ska sälja fastigheter
för 80 miljoner

sid 5

sid 2

Rekord för skogens guld – en inköpare har fått in 100 ton hjortron

sid 16

Av bäruppköparen Ulf Eliassons cirka 200 bärplockare i Strömsund finns det dem som i år har plockat mellan 600 och 700 kilo hjortron. I år har det nämligen varit ett rekordår för hjortronen.

v. 31

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER
NYHETER

Länstrafiken
räknar med 
tapp på 
11 miljoner

Nya covidutbrott
bland 
bärplockare

Äntligen
publik på
Ovikentravet

3 AUGUSTI 2021       E-TIDNINGSNUMMER   ENDAST FÖR  PRENUMERANTER

Storsjöcupen
nära en miljon
insamlad

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Problem när
färjturer
halveras?

sid 2

sid 5

sid 4

Tveksamma förhållanden för 
jordgubbsplockare anser fackförbund

sid 19

Povilas Astasaukas från Litauen tycker att det är bra att jobba som plockare på 
Jordgubbslandet på Rödön. Lohla Persson på fackförbundet Kommunal, sektion 
Krokom, tycker däremot att situationen är bedrövlig.

v. 31
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER NYHETER

sid 14

Rasrisk
för damm
i Gimån

Tyska familjer
flyttar till
Borgvattnet

Skärgårdsvägen 
- EU-projektet
kostade 2,5 miljoner

5 AUGUSTI 2021       LÖSNUMMERPRIS 25 KR  A-POSTTIDNING

S:t Olavsleden
ett 10-årigt
PR-trick

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jäm
tlands Tidning Odensalagatan 39 D 831 47  Östersund

Dålig affär för
andelsköpare i
lokal solelpark

23 FEBRUARI 2021     E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alice sopade hem allt vid helgens Snowracer Cup i Gällö
sid 13

På lördagen genomfördes den fjärde upplagan av Snowracer Cup i Mickelbacken i Gällö. På grund av rådande pandemi och ett besvärligt väglag var det inte lika många deltagare detta år.

v. 8

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETER
NYHETER

Bergs kommun
sågar gruv-
utredning

Rönnögården
startar
temaresor

Maria hjälper 
människor 
att växa

Digital revy
gisslar
Kindberg

Socialnämnden 
i Strömsund back 
23,5 miljoner förra året

sid 4

sid 2

sid 5

16 FEBRUARI 2021    E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alla hjärtans dag i Sveg
sid 18Karl och Mimmi sammanträffade på blomsterhandeln när de skulle köpa blommor till varandra. Och då 

passade de på att mer handfast visa sin kärlek till varandra.

v. 7
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETER NYHETER

Landöns 
förskola blev 
Månadens 
förskola i 
Sverige

Företaget
som har
hundliv
i Norråker

Curling-
klubbens 
framtid i Järpen 
hotad
- bara två 
ungdomar kvar

Isvägen via
Håkansta
öppen

Geopark i
Ragunda
fick miljoner

sid 8

sid 3

sid 4

23 FEBRUARI 2021     E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alice sopade hem allt vid helgens Snowracer Cup i Gällö
sid 13

På lördagen genomfördes den fjärde upplagan av Snowracer Cup i Mickelbacken i Gällö. På grund av rådande pandemi och ett besvärligt väglag var det inte lika många deltagare detta år.

v. 8

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETER
NYHETER

Bergs kommun
sågar gruv-
utredning

Rönnögården
startar
temaresor

Maria hjälper 
människor 
att växa

Digital revy
gisslar
Kindberg

Socialnämnden 
i Strömsund back 
23,5 miljoner förra året

sid 4

sid 2

sid 5
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sid 18Karl och Mimmi sammanträffade på blomsterhandeln när de skulle köpa blommor till varandra. Och då 

passade de på att mer handfast visa sin kärlek till varandra.

v. 7
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 
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NYHETER NYHETER

Landöns 
förskola blev 
Månadens 
förskola i 
Sverige

Företaget
som har
hundliv
i Norråker

Curling-
klubbens 
framtid i Järpen 
hotad
- bara två 
ungdomar kvar

Isvägen via
Håkansta
öppen

Geopark i
Ragunda
fick miljoner

sid 8

sid 3

sid 4
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På lördagen genomfördes den fjärde upplagan av Snowracer Cup i Mickelbacken i Gällö. På grund av rådande pandemi och ett besvärligt väglag var det inte lika många deltagare detta år.

v. 8

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361
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NYHETER
NYHETER

Bergs kommun
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Rönnögården
startar
temaresor
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Digital revy
gisslar
Kindberg

Socialnämnden 
i Strömsund back 
23,5 miljoner förra året

sid 4

sid 2

sid 5
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v. 7
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23 FEBRUARI 2021     E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alice sopade hem allt vid helgens Snowracer Cup i Gällö
sid 13

På lördagen genomfördes den fjärde upplagan av Snowracer Cup i Mickelbacken i Gällö. På grund av rådande pandemi och ett besvärligt väglag var det inte lika många deltagare detta år.

v. 8

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 463236955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.
Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETERNYHETER
NYHETERNYHETER

Bergs kommun
sågar gruv-
Bergs kommun
sågar gruv-
Bergs kommun

utredning
sågar gruv-
utredning
sågar gruv-

Rönnögården
startar
temaresor

Maria hjälper 
människor 
Maria hjälper 
människor 
Maria hjälper 

att växa

Digital revyDigital revy
gisslargisslar
KindbergKindberg

Socialnämnden Socialnämnden 
i Strömsund back i Strömsund back 
23,5 miljoner förra året23,5 miljoner förra året

sid 4

sid 2

sid 5

sid 16

sid 2

Båtbingo i Orrmosjön
sid 18

Båtbingo är ungefär som gåbingo fast med båt och sjökort. Under Härdalsveckan testade man för första gången båtbingo och det blev stor efterfrågan på bingobrickor. 

v. 30

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER
NYHETER

sid 4

Tunnbrödsquiz 
i Svenstavik

Dumpade 
skrotbilar allt 
vanligare längs 
vägarna – vem 
städar upp?

Thaimassören 
Somphit har 
fått nog!

27 JULI 2021       E-TIDNINGSNUMMER   ENDAST FÖR  PRENUMERANTER

Marttis pappa 
tränade Gunder 
Hägg

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Järnbruksmuseet  
höll öppet på 
Rönnöforsdagen

16 FEBRUARI 2021    E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alla hjärtans dag i Sveg
sid 18Karl och Mimmi sammanträffade på blomsterhandeln när de skulle köpa blommor till varandra. Och då 

passade de på att mer handfast visa sin kärlek till varandra.

v. 7
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 463236955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETERNYHETER NYHETERNYHETER

Landöns 
förskola blev 
Månadens 
förskola i 
Sverige

Företaget
som har
Företaget
som har
Företaget

hundliv
i Norråker

Curling-
klubbens 
Curling-
klubbens 
Curling-

framtid i Järpen 
hotad
framtid i Järpen 
hotad
framtid i Järpen 

- bara två 
ungdomar kvar

Isvägen viaIsvägen via
HåkanstaHåkansta
öppenöppen

Geopark iGeopark i
RagundaRagunda
fick miljonerfick miljoner

sid 8

sid 3

sid 4
sid 7

sid 5

Bergtäkt på gång men de fast bosatta 
i närheten har inte fått veta något

sid 3

Swerock vill bryta morän och berg på samma fastighet där Göran Nordkvist bor på 
den 200 år gamla släktgården. Han blev aldrig kontaktad av företaget. Såväl Ohredahke 
sameby som Jämtlands ornitologiska förening är starkt kritiska till planerna.

v. 30
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER NYHETER

sid 4

Professor om 
Krokoms 
kommun: 
”Politikerna har 
abdikerat”

Arvid, 8 år, ska 
vänta ensam 
invid E14: ”Vård-
nadshavarnas 
ansvar”

Flertal thailändska 
bärplockare med 
Covid19 i Bispgården

29 JULI 2021       LÖSNUMMERPRIS 25 KR  A-POSTTIDNING

Dålig täckning i 
Renån skapar stor 
oro och företags-
nedläggning 

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jäm
tlands Tidning Odensalagatan 39 D 831 47  Östersund

Hedemässa 
i rekordvärme

23 FEBRUARI 2021     E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alice sopade hem allt vid helgens Snowracer Cup i Gällö
sid 13

På lördagen genomfördes den fjärde upplagan av Snowracer Cup i Mickelbacken i Gällö. På grund av rådande pandemi och ett besvärligt väglag var det inte lika många deltagare detta år.

v. 8

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 463236955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.
Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETERNYHETER
NYHETERNYHETER

Bergs kommun
sågar gruv-
Bergs kommun
sågar gruv-
Bergs kommun

utredning
sågar gruv-
utredning
sågar gruv-

Rönnögården
startar
temaresor

Maria hjälper 
människor 
Maria hjälper 
människor 
Maria hjälper 

att växa

Digital revyDigital revy
gisslargisslar
KindbergKindberg

Socialnämnden Socialnämnden 
i Strömsund back i Strömsund back 
23,5 miljoner förra året23,5 miljoner förra året

sid 4

sid 2

sid 5

sid 3

sid 2

Åre Bike Festival bjöd på allt från show till midnattscykling

sid 17

Åre Bike Festival är nu över för i år och de fem dagarna blev mer lyckade än någonsin. Det berättar en av de fyra i arbetsgruppen för festivalen,  Hanna Lexell.–Det var större och med fl er besökare än någonsin, konstaterade Hanna

v. 29

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER
NYHETER

Älghälga
blir av i år

Anstormning
till hotellen

Jan vann 
25000
på ankrace

20 JULI 2021       E-TIDNINGSNUMMER   ENDAST FÖR  PRENUMERANTER

Nytt 
världsrekord
på Hotingtravet

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Invasiv
bäckröding
snart utrotad

sid 2

sid 2

sid 2

Aktiv motorbåtsklubb i Storsjön 

– Östersunds motorbåtsklubb 
snart 100 år

sid 12

1925 beslöt en grupp hängivna båtägare att bilda ÖMK – Östersunds motorbåtsklubb 
som 95 år senare fortfarande vill verka för ett aktivt båtliv på Storsjön. 
 Sju båtklubbar bidrar till att båtlivet lever. En av dem är ÖMK.

v. 29
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER NYHETER

sid 4

Förbundsjurist - 
ta hänsyn till 
hyresgästerna i 
Föllinge 

Bågedeöringen
nästan utrotad

Brist på jobb
får ordningsvakter
att sluta

22 JULI 2021       LÖSNUMMERPRIS 25 KR  A-POSTTIDNING

Markägare
överklagar
nej till vindkraft
i Bräcke

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jäm
tlands Tidning Odensalagatan 39 D 831 47  Östersund

Idrottsförening 
säljer tomtområdet 
vid slalombacken i Hede

23 FEBRUARI 2021     E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alice sopade hem allt vid helgens Snowracer Cup i Gällö
sid 13

På lördagen genomfördes den fjärde upplagan av Snowracer Cup i Mickelbacken i Gällö. På grund av rådande pandemi och ett besvärligt väglag var det inte lika många deltagare detta år.

v. 8

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 463236955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 
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NYHETERNYHETER
NYHETERNYHETER
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Bergs kommun
sågar gruv-
Bergs kommun
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sågar gruv-
utredning
sågar gruv-

Rönnögården
startar
temaresor

Maria hjälper 
människor 
Maria hjälper 
människor 
Maria hjälper 

att växa

Digital revyDigital revy
gisslargisslar
KindbergKindberg

Socialnämnden Socialnämnden 
i Strömsund back i Strömsund back 
23,5 miljoner förra året23,5 miljoner förra året

sid 4

sid 2

sid 5

sid 8

sid 3

Rusning till jordgubbs-
plockning på Rödön

sid 12

Sällan har det varit ett sådant tryck på självplocket på Rödön. Hundratals människor har dagligen vallfärdat för att plocka de färska jämtgubbarna.

v. 28

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER
NYHETER

sid 4

Kommuner blev
strömlösa
hundratals
elmätare slogs ut

Furugränd igen
nedläggningshotat
får inte ta in 
fler boende

Högt tryck på drop 
in-vaccination 
på Stortorget

13 JULI 2021       E-TIDNINGSNUMMER   ENDAST FÖR  PRENUMERANTER

Restaureringen 
av kägelbanan i 
Backe har börjat 

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Var är Storsjöodjuret?
få iakttagelser
de senaste åren

16 FEBRUARI 2021    E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alla hjärtans dag i Sveg
sid 18Karl och Mimmi sammanträffade på blomsterhandeln när de skulle köpa blommor till varandra. Och då 

passade de på att mer handfast visa sin kärlek till varandra.

v. 7
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 463236955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETERNYHETER NYHETERNYHETER

Landöns 
förskola blev 
Månadens 
förskola i 
Sverige

Företaget
som har
Företaget
som har
Företaget

hundliv
i Norråker

Curling-
klubbens 
Curling-
klubbens 
Curling-

framtid i Järpen 
hotad
framtid i Järpen 
hotad
framtid i Järpen 

- bara två 
ungdomar kvar

Isvägen viaIsvägen via
HåkanstaHåkansta
öppenöppen

Geopark iGeopark i
RagundaRagunda
fick miljonerfick miljoner

sid 8

sid 3

sid 4

sid 5

sid 2

Stort intresse för draghunds-
tävlingar i skidtunneln

sid 21

Gällö blir i höst värd för världens första draghundstävling – inomhus. 
– Intresset är superstort. Det blir som en uppvärmning inför VM i Östersund, säger 
Jerry Ahrlin, sportchef för MidSweden 365. 

v. 28
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER NYHETER

sid 4

Sonen chockades
Polisen lämnade 
besked på telefon
Din mamma ligger
i vattnet och är 
död

Krokoms kommun
om 90-åriga 
hyresgäster - ska 
inte tvingas fl ytta

Krokoms 
kommun
JO anmäld

15 JULI 2021       LÖSNUMMERPRIS 25 KR  A-POSTTIDNING

Nu laddas det
för elfl yg
Östersund/Umeå

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jäm
tlands Tidning Odensalagatan 39 D 831 47  Östersund

Ingen el
ingen sprit
i Svenstavik

23 FEBRUARI 2021     E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alice sopade hem allt vid helgens Snowracer Cup i Gällö
sid 13

På lördagen genomfördes den fjärde upplagan av Snowracer Cup i Mickelbacken i Gällö. På grund av rådande pandemi och ett besvärligt väglag var det inte lika många deltagare detta år.

v. 8

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETER
NYHETER

Bergs kommun
sågar gruv-
utredning

Rönnögården
startar
temaresor

Maria hjälper 
människor 
att växa

Digital revy
gisslar
Kindberg

Socialnämnden 
i Strömsund back 
23,5 miljoner förra året

sid 4

sid 2

sid 5

16 FEBRUARI 2021    E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alla hjärtans dag i Sveg
Karl och Mimmi sammanträffade på blomsterhandeln när de skulle köpa blommor till varandra. Och då 

passade de på att mer handfast visa sin kärlek till varandra.

v. 7
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETER NYHETER

Landöns 
förskola blev 
Månadens 
förskola i 
Sverige

Företaget
som har
hundliv
i Norråker

Curling-
klubbens 
framtid i Järpen 

Isvägen via
Håkansta
öppen

Geopark i
Ragunda
fick miljoner

sid 8

sid 3

sid 4

23 FEBRUARI 2021     E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alice sopade hem allt vid helgens Snowracer Cup i Gällö
sid 13

På lördagen genomfördes den fjärde upplagan av Snowracer Cup i Mickelbacken i Gällö. På grund av rådande pandemi och ett besvärligt väglag var det inte lika många deltagare detta år.

v. 8

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETER
NYHETER

Bergs kommun
sågar gruv-
utredning

Rönnögården
startar
temaresor

Maria hjälper 
människor 
att växa

Digital revy
gisslar
Kindberg

Socialnämnden 
i Strömsund back 
23,5 miljoner förra året

sid 4

sid 2

sid 5

16 FEBRUARI 2021    E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alla hjärtans dag i Sveg
sid 18Karl och Mimmi sammanträffade på blomsterhandeln när de skulle köpa blommor till varandra. Och då 

passade de på att mer handfast visa sin kärlek till varandra.

v. 7
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETER NYHETER

Landöns 
förskola blev 
Månadens 
förskola i 
Sverige

Företaget
som har
hundliv
i Norråker

Curling-
klubbens 
framtid i Järpen 
hotad
- bara två 
ungdomar kvar

Isvägen via
Håkansta
öppen

Geopark i
Ragunda
fick miljoner

sid 8

sid 3

sid 4

23 FEBRUARI 2021     E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alice sopade hem allt vid helgens Snowracer Cup i Gällö
sid 13

På lördagen genomfördes den fjärde upplagan av Snowracer Cup i Mickelbacken i Gällö. På grund av rådande pandemi och ett besvärligt väglag var det inte lika många deltagare detta år.

v. 8

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETER
NYHETER

Bergs kommun
sågar gruv-
utredning

Rönnögården
startar
temaresor

Maria hjälper 
människor 
att växa

Digital revy
gisslar
Kindberg

Socialnämnden 
i Strömsund back 
23,5 miljoner förra året

sid 4

sid 2

sid 5

16 FEBRUARI 2021    E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alla hjärtans dag i Sveg
Karl och Mimmi sammanträffade på blomsterhandeln när de skulle köpa blommor till varandra. Och då 

passade de på att mer handfast visa sin kärlek till varandra.

v. 7
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETER NYHETER

Landöns 
förskola blev 
Månadens 
förskola i 
Sverige

Företaget
som har
hundliv
i Norråker

Curling-
klubbens 
framtid i Järpen 

ungdomar kvar

Isvägen via
Håkansta
öppen

Geopark i
Ragunda
fick miljoner

sid 8

sid 3

sid 4

23 FEBRUARI 2021     E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alice sopade hem allt vid helgens Snowracer Cup i Gällö
sid 13

På lördagen genomfördes den fjärde upplagan av Snowracer Cup i Mickelbacken i Gällö. På grund av rådande pandemi och ett besvärligt väglag var det inte lika många deltagare detta år.

v. 8

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 463236955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.
Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETERNYHETER
NYHETERNYHETER

Bergs kommun
sågar gruv-
Bergs kommun
sågar gruv-
Bergs kommun

utredning
sågar gruv-
utredning
sågar gruv-

Rönnögården
startar
temaresor

Maria hjälper 
människor 
Maria hjälper 
människor 
Maria hjälper 

att växa

Digital revyDigital revy
gisslargisslar
KindbergKindberg

Socialnämnden Socialnämnden 
i Strömsund back i Strömsund back 
23,5 miljoner förra året23,5 miljoner förra året

sid 4

sid 2

sid 5

sid 5

sid 3

sid 2

10 000 träspånor ger 
Myhrbodarna nya tak

sid 14

Två erfarna, professionella byggnadsvårdare från Röros leder veckans dugnadsarbete. En av dem, Johanna Henriksson, visar sig ursprungligen komma från Lit.Det är dels bustugan, dels en lada, som får nya tak. Varje spån som spikas på är handspäntat, till skillnad från de som nu byts ut. De lades på 1995 och var hyvlade.–Det var dags att byta ut dem helt enkelt, de var ruttna och slitna, säger byggnadsexperten Stig Nilsson som arbetat med såväl Jamtli som Länsstyrelsen.

v. 27

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER
NYHETER

IT-attack 
stängde
länets Coop-
butiker

Kape Yeel 
från Bjärme 
har ny musik 
på hyllan

En person häktad
efter mordbrand
i Backe

6 JULI 2021       E-TIDNINGSNUMMER   ENDAST FÖR  PRENUMERANTER

Nu lagas
asfalten vid
Solbacken

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Äntligen
Jämtgubbarna
är mogna

16 FEBRUARI 2021    E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alla hjärtans dag i Sveg
Karl och Mimmi sammanträffade på blomsterhandeln när de skulle köpa blommor till varandra. Och då 

passade de på att mer handfast visa sin kärlek till varandra.

v. 7
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 463236955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETERNYHETER NYHETERNYHETER

Landöns 
förskola blev 
Månadens 
förskola i 
Sverige

Företaget
som har
Företaget
som har
Företaget

hundliv
i Norråker

Curling-
klubbens 
Curling-
klubbens 
Curling-

framtid i Järpen 

Isvägen viaIsvägen via
HåkanstaHåkansta
öppenöppen

Geopark iGeopark i
RagundaRagunda
fick miljonerfick miljoner

sid 8

sid 3

sid 4

sid 5

sid 7Veteranlastbilar på topp 
- kul-tur för entusiaster

sid 42

Stora gamla lastbilar bromsade in, förare och passagerare hoppade ut och njöt av 
luften, utsikten och kolbullar.

–Det här är verkligen ”top of the road” sa Stina och Långben Johnsson när de njöt 
av utsikten från Flatruet.

v. 27
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER NYHETER

sid 4

Brandpost
fungerade inte
vid Backebrand
brandbilar 
körde i 
skytteltrafik

Oro kring
vägomledning
vid renovering
av bro

Storsjöyrans 
Lars Sillrén 
har avlidit

8 JULI 2021       LÖSNUMMERPRIS 25 KR  A-POSTTIDNING

ÅVC Lit
byggs ut
får elektronisk
inpassering

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jäm
tlands Tidning Odensalagatan 39 D 831 47  Östersund

Krokomsbostäder
tvingar 90-åringar
att flytta

48 sidor

23 FEBRUARI 2021     E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alice sopade hem allt vid helgens Snowracer Cup i Gällö
sid 13

På lördagen genomfördes den fjärde upplagan av Snowracer Cup i Mickelbacken i Gällö. På grund av rådande pandemi och ett besvärligt väglag var det inte lika många deltagare detta år.

v. 8

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 463236955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.
Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETERNYHETER
NYHETERNYHETER

Bergs kommun
sågar gruv-
Bergs kommun
sågar gruv-
Bergs kommun

utredning
sågar gruv-
utredning
sågar gruv-

Rönnögården
startar
temaresor

Maria hjälper 
människor 
Maria hjälper 
människor 
Maria hjälper 

att växa

Digital revyDigital revy
gisslargisslar
KindbergKindberg

Socialnämnden Socialnämnden 
i Strömsund back i Strömsund back 
23,5 miljoner förra året23,5 miljoner förra året

sid 4

sid 2

sid 5

sid 5

sid 2

Trots pandemin - traditionellt midsommarfirande på flera håll

sid 12

Vid Brunflo hembygdsgård dansades det kring midsommarstången på fredags efter-middagen. Nära tvåhundra personer hade samlats för att fira sommarhalvårets stora högtid.
Strax efter 13 på midsommaraftonen restes stången vid Hembygdsgården i Brunflo. 

v. 26

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER
NYHETER

sid 4

Dammrenovering
för 95 miljoner
i Burvattnet

Destinationerna
och Härjedalens 
kommun går 
samman för att 
värna fjällmiljön

38 miljoner i 
budgetöverskott 
för Krokoms kommun

29 JUNI 2021       E-TIDNINGSNUMMER   ENDAST FÖR  PRENUMERANTER

Pandemistöd 
till skolan
Östersund
får mest i länet

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Spänning
när elskåp
blir konstverk

16 FEBRUARI 2021    E-TIDNINGSNUMMER Endast för prenumeranter

Jämtlands Tidning

Alla hjärtans dag i Sveg
sid 18Karl och Mimmi sammanträffade på blomsterhandeln när de skulle köpa blommor till varandra. Och då 

passade de på att mer handfast visa sin kärlek till varandra.

v. 7
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 463236955664 4632361

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

NYHETERNYHETER NYHETERNYHETER

Landöns 
förskola blev 
Månadens 
förskola i 
Sverige

Företaget
som har
Företaget
som har
Företaget

hundliv
i Norråker

Curling-
klubbens 
Curling-
klubbens 
Curling-

framtid i Järpen 
hotad
framtid i Järpen 
hotad
framtid i Järpen 

- bara två 
ungdomar kvar

Isvägen viaIsvägen via
HåkanstaHåkansta
öppenöppen

Geopark iGeopark i
RagundaRagunda
fick miljonerfick miljoner

sid 8

sid 3

sid 4

sid 5

sid 2

Många hemlösa katter 
omhändertas av Djurskyddet i länet

sid 15

Sverige uppskattas ha omkring hundratusen hemlösa katter, vilket gör dem till landets 
största djurskyddsproblem. På Djurskyddet Jämtlands Läns Katthem och Pensionat 
finns stadigt 40-50 omhändertagna katter.

v. 26
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER NYHETER

sid 4

Hedemässa
i sommar

Äntligen
gårdsauktion
igen

Nya stödpengar 
glädjer Bräcke 
Sportklubb

1 JULI 2021       LÖSNUMMERPRIS 25 KR  A-POSTTIDNING

Stora potthål 
utanför 
äldreboende 
hindrar äldre 
i Strömsund 
komma ut

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jäm
tlands Tidning Odensalagatan 39 D 831 47  Östersund

Flis blir deg
Grotklipp i
Jämtlands Nyby

sid 5

sid 2

Fiske som sommaraktivitet - barnen i Rossön får gratis metspön 

sid 18

Under sommarlovet har skolbarnen i Rossön möjlighet att hämta ut metspön på sportbutiken i byn. I ett initiativ för att uppmuntra barn till fiskeaktiviteter har två fiskeföreningar, sportaffären i Rossön och minnesfonden BackaAsp gått samman. 

v. 25

Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER
NYHETER

sid 4

Politisk
oenighet om 
tomtaffärer
i Åre

Nu kommer 
forskning om 
Projekt Kaxås

Ung länsåkare 
till Lager 157 
Ski Team

22 JUNI 2021       E-TIDNINGSNUMMER   ENDAST FÖR  PRENUMERANTER

Kraftig höjning av 
bygdemedel för 
att kompensera 
ortsbor för 
vindkraft föreslås

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILARSTRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Warg ger 
ut ny skiva

sid 8

sid 2

Övergivna rävungar 
hittade efter väg 315

sid 31

Några övergivna rävungar hittades i dike längs väg 315 några kilometer väster om 
Handsjöbyn i söndags vid lunchtid.

Nu matas de av Rudi Andersson som hoppas att de klarar sig.

v. 25
Tidningen är politiskt obunden men engagerad i länets utveckling!

955664 4632361

NYHETER NYHETER

sid 4

Klassisk
mötesplats
i Stugun byggs om 
till lägenheter

Sveriges största 
vattenvårds-
projekt inventerar 
Rörströmsälven 
och Ammerån

Nu startar
bilbingon på
Furuparken

24 JUNI 2021       LÖSNUMMERPRIS 25 KR  A-POSTTIDNING

Över hundra
sommarjobbare
i Östersund 
missade en detalj
nära att mista 
jobben

Jämtlands Tidning

NYA OCH BEG 
TRANSPORT-PERSONBILAR
STRÖMSUND-VILHELMINA 

Länets enda lokaltidning. Utkommer tisdag och torsdag.

Jäm
tlands Tidning Odensalagatan 39 D 831 47  Östersund

Svårt påverka 
elkostnad – mest 
nätavgift och skatt

Prenumerera!
Utkommer tisdag som E tidning, torsdag som E tidning och papperstidning


