
Några av Trångsviksbolagets styrelseledamöter

”Framtidsbyn Trångsviken” 

Camilla Olsson
arbetar med tillväxtfrågor 
i Östersunds kommun med 
särskild inriktning på besöks
näringen. Hon sitter också i 
styrelsen för PEAK Innovation 
AB samt är engagerad med ut
vecklingsfrågor i några mindre 
företag och föreningar.

Lars G. Ohlsson
är sedan 1998 aktiv i arbets
givarorganisationen Svensk 
Handel. Lars G. vill skapa ett 
projekt som ska analysera be
hov och föreslå åtgärder för hur 
handel kan fungera i glesbygd. 
Han har varit med i Trångs
viksbolagets styrelse sedan 
företaget bildades 2000. 

Lennart Mörtsell
arbetar med tillväxt och företags
utveckling i olika roller: som ope
rativ chef, delägare eller konsult. 
Lennart har även varit regionchef 
på Handelskammaren. 

Lennart med en fin öring på cirka 
ett kilo tagen i Indalsälven. 

Om Trångsviksbolaget AB
I Trångsviksbolaget AB:s styrelse 
ingår även Carina Asplund, Per 
Åsling, Christina Mattsson och 
Lennie Norrman. Bolaget bildades 
år 2000 och dess huvudsyssla är 
näringslivsutveckling.

Jöran Hägglund
är senior advisor inom 
näringspolitiska frågor hos 
Nordic Public Affairs AB 
och ingår i styrelsen för 
Dina Försäkringar AB. Var 
tidigare partisekreterare för 
Centerpartiet och statsse
kreterare inom regeringens 
Näringsdepartement.

Stig Wiklund
är inspiratör, föreläsare, coach 
och  mental tränare, bland 
annat åt VMhjälten Johan 
Olsson. Stig har skrivit boken 
”Vägen tillbaka” med skid
skyttevärldsstjärnan Helena 
Ekholm. Stig arbetar också 
med chefer, företagsledare, 
team och arbetsplatser.

Roland Söderberg
är nyligen anställd som projektledare 
för ”Framtidsbyn Trångsviken” och har 
kontor på Moviksvägen 14. Kontakta 
Roland om du vill ha hjälp med något som 
rör inflyttning eller Trångsviksbolagets 
verksamhet. Vet han inte svaret så hjälper 
han dig att finna rätt person. Välkommen! 
072-715 24 00

roland.soderberg@trangsviksbolaget.se

Besöksadress: Moviksvägen 14

Postadress: Box 155, 830 47 Trångsviken

info@trangsviksbolaget.se •  www.trangsviksbolaget.se

arifiQ Development blev en 
vinnare genom AB Jämtland
Trångsviksbolaget AB tog för några år sedan initiativet till 
tävlingen AB Jämtland där entreprenörer med idéer kan 
vinna ett aktiebolag och stöd att utvecklas och växa.

Eva Rosén samt Stefan och Carina Karlsson som själva 
driver ett tryckeri, har utvecklat ett webbaserat beställnings
verktyg för trycksaker som kan anpassas till enskilda trycke
riers behov.

– Tryckerier lägger mycket tid på offertarbete. Med vår 
tjänst får kunden ett pris direkt på nätet och kan själv ändra 
exempelvis sidantal och se prisskillnaden, säger Eva Rosén.

Deltagandet gav bra skjuts i utvecklingen
– Vinsten gav oss en avgörande knuff och har väsentligt 
skyndat på förverkligandet av vår idé. Vi fick också en mentor 
som har bidragit både till personlig utveckling och till viktiga 
affärskontakter. Dessutom bidrar Tillväxt kassan AB med ägar
kapital och styrelserepresentation, säger Eva Rosén som nu är 
affärsutvecklare i företaget.

– arifiQ Development AB är ett bolag på en global mark
nad. Vi siktar på en internationell lansering till hösten och en 
omsättning på 40 miljoner kronor om fem år. AB Jämtland 
och Tillväxtkassan har gett oss en föredömlig start och med 
det stödet i ryggen kan vi ta stora kliv ut i världen, säger Eva 
Rosén.

Sedan starten 2010 har AB Jämtland delat ut 11 aktiebolag. 
Listan över företagen finns på www.kadooosch.se och mer 
information om offertverktyget finns på www.arifiq.se

Nu röjs det för nya 
hus vid Storsjön i 
Trångsviken. Det är 
projektet ”Framtids-
byn Trångsviken” 
som markerar sin 
start. 
– Jag tycker att det är viktigt att 
det händer något konkret, så att 
människor ser och hör att pro
jektet är i gång i Trångsviken, 
säger Roland Söderberg som är 
projektledare för ”Framtidsbyn 
Trångsviken”. 

Roland bor själv i Alsen och 
brinner för bygdeutveckling. 

Projektets mål är att det ska 
flytta in familjer, byggas bostä
der och att bygdens attraktions

kraft ska öka. Den utveckling 
som sker i skola, äldreboende 
och service i Trångsviken är 
en bra grund. Nu behövs fler 
bostäder så att nya familjer kan 
flytta in och ta del av all ser
vice i bygden. En viktig del är 
därför aktiviteter som resulterar 
i nybyggnationer av småhus. 

Byggdag 25 maj
– Vi planerar bland annat en 
Byggdag för inflyttare i Trångs
viken lördag 25 maj. Då kan 
besökarna träffa representanter 
för husleverantörer, finansiärer, 
Krokoms kommun med flera, 
säger Roland.  

Trångsviksbolaget AB som 
driver projektet spår att inflytt
ning kommer att resultera i fler 
elever i skolan, bättre kundun

derlag för företag, ett allmänt 
utvecklat entreprenörskap och 
en bredare rekryteringsbas 
för det lokala och regionala 
näringslivet.

En modell att ta efter
Projektet ska bilda en modell 
som kan användas för att 
utveckla andra pendlingsorter 
i länet och därmed bidra till 
en positiv utveckling för hela 
länet. 

– Våra erfarenheter kan 
ligga till grund för processer i 
andra områden med förutsätt
ningar för effektiv pendling, 
exempelvis Pilgrimstad, Fåker, 
Hackås, Lit och Nälden, säger 
Roland Söderberg. 

Styrgruppen har samlat en 
mängd idéer om hur arbetet ska 

bedrivas för att bli lyckat. Här 
är ett axplock:
• Analysera Trångsvikens styr
kor, värden och egenskaper
• Analysera vilka målgrupper 
som vill flytta in till Trångs
viken, med fokus främst på 
boende utanför regionen.
• Skapa ett boendekoncept  
utifrån målgruppsanalysen.
• Inventera kommunikationer 
och transporter.
• Identifiera byggbara tomter
• Undersöka möjligheter att 
finansiera nybyggen.
• Producera faktablad om 
nybyggarförutsättningar i 
Trångsviken med omnejd.
• Planera för att uppfräschning 
av centralorten Trångsviken.

• Utlysa en tävling i bygden 
om vem som kan värva  flest 
inflyttare.
• Skapa roliga fritidsaktiviteter, 
exempelvis en cykeltävling för 
familjer.

Pendlingsorter 
 I ett globalt perspektiv sker 
en allt snabbare förflyttning 
av folk från landsbygden in 
till städerna. Under förra året 
passerades en gräns då antalet 
människor som bor i städer för 
första gången översteg antalet 
som bor utanför städerna och 
på landsbygden. Detta fenomen 
kallas urbanisering och pågår i 
hela världen. 

I Sverige ökar Stockholm 
med cirka 40 000 personer per 
år.  Det finns många goda skäl 

att vända denna utveckling. En 
lösning är att  fler orter agerar 
för att bli pendlingsorter, vilket 
Västerås, Örebro och Nykö
ping redan gör mot Stockholm. 
Norrköping utvecklas som 
pendlingsort till Linköping. 

Rätt i tiden
– Om inget görs i vår region 
finns det risk att uppemot 4 000 
personer flyttar från krans
kommunerna in till Östersund. 
Utarmning av landsbygden 
kan leda till att hela regionen 
tappar lyskraft och påskynda 
en flyttvåg från länet. Därför 
känns det här projektet helt 
rätt i tiden, och det är roligt 
att jobba i Trångsviken där det 
finns sådan framåtanda, säger 
Roland Söderberg. 

en bildtext

Fredrik Sätter som är skog-
vaktare hos Svenska kyrkan i 
Härnösands stift hjälpte till att 
märka ut de träd som skul-
le sparas. Så här såg det ut 
”före”. 

Röjningsmaskinen fick ihop en 
rejäl hög med sly...

en bildtext som är dubbelt så bred här och lite till ryms det

Snart kommer vår och sommar, 
och då blir det aktivitet vid 
bryggan och i Magasinet igen. 
Något att se fram emot nu när 
det snart inte går att njuta ute 
på Storsjöns is längre. 
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Eva Rosén, Carina Karlsson och Stefan Karlsson driver ett 
nystartat bolag med ett egenutvecklat verkyg för priser och 
beställning av trycksaker. 
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ICA Nära har öppet alla dagar
Eldsjälarna i Trångsviken är med all rätt stolta över bygdens 
affär. Den finns tack vare engagemang hos privatpersoner, 
föreningar och företag. 

– Affären är bygdens nav, här möts folk. Den är viktig både 
för servicen och för trivseln. Jag och min familj handlar alltid 
här, av solidaritet med andra som inte har bil. Vi minns hur be
svärligt det var när bygden saknade butik, säger Ulf Jonasson 
som är ordförande i Bygdegårdsföreningen. 

Trångsviksbolaget AB som är hyresvärd har i samråd med 
Pär och hans personal under åren förbättrat lokalerna vilket 
lett till bredare sortiment och ökad försäljning. I sommar står 
fasadmålning och bättre parkeringar på att göralistan.  
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Pär Bergman driver Ica Nära i Trångsviken som även säljer 
frimärken, receptfria läkemedel och Harry Boy samt är 
ombud för Svenska Spel. Öppet vardagar 9-19, lördag 9-16, 
söndag 12-16.
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Kontorslokaler finns att hyra
Trångsviksbolaget har några lediga kontorslokaler på Moviks
vägen i Trångsviken. Bredband via fiber (100 Mbit), bra 
parkeringsmöjligheter, motorvärmare samt del i fikarum. 
Ring 0640-260 30
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Krokoms kommuns nyröjda tomter har nu sol och sjöutsikt igen.  
Vatten och avlopp finns. Fler tomter förbereds på andra platser.

Ur kalendern

Bingo på Bygdegården varje torsdag från 18:45.

Motionsdans på Bygdegården fredag 12 april kl 19 till 
Mittbandet, och fredag 3 maj kl 19 till Per Norlings. Entré 90 
kr. Fika 30 kr.  Välkomna hälsar Bygdegårdsföreningen. 

Månadsmöten i Bygdegården onsdag 24 april kl 19 och  
onsdag 29 maj kl 19. Välkomna hälsar Bygdegårdsförening
en, Trångsvikens IF ochTrångsvikens företagarförening. 

Loppis på Bygdegården söndag 5 maj. Bordshyra 50 kr. 
Boka via Servicekontoret i Bygdegården.  

Byggdag för inflyttare lördag 25 maj. Trångsviksbolaget, 
husleverantörer, finansiärer, Krokoms kommun med flera. 
Mer info: Roland Söderberg, se nedan. 

Korvfest lördag 25 maj kl 1014, Bygdegården. Ramsele 
Trångsviken Chark bjuder på smakprover och säljer korvpåse 
för 99 kr (ord 150 kr). 

VårRuset måndag 10 juni i Östersund. 5 km för tjejer. 
Första start kl 19.00 vid Yrancampingen, Badhusparken.    
Anmälan: www.varruset.se/ Arrangör: Trångsvikens IF.      
Frågor: varruset@trangsvikensif.se

Restaurang och servicekontor i Bygdegården

I Bygdegården finns lunchrestaurangen Kalaskulan som har 
öppet måndagfredag 11.3014.00, samt Servicekontoret som 
är ombud för Posten, DHL, Bussgods, Schenker, Systembo
laget och Apoteket. Här kan du boka lokaler, hyra dator, ta ut 
kontanter och hyra plats på husbilsparkeringen vid Storsjön. 

Trångsvikens Bygdegård,  0640-403 20

bygdegården@trangsviken.nu, www.trangsviken.se 

GPS: N 63.3332 • E 14.0179

Michael Brattlund från Energi-
hagan i Järpen flisade upp 
slyet till bränsle för värmeverk. 

Foto: Roland Söderberg

förbereder för inflyttning

som arbetar ideellt med näringslivsutveckling
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