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Magneten i Krokom drabbat av pandemin
– hoppas på uteserveringen i sommar

Särskoleelevs trygghet rycks undan
när han tvingas byta taxiförare
MÅNSÅSEN (JT) En särskoleelev fick ett halvt dygn på sig
att byta skolskjuts och förare.
För en dryg vecka sedan kom
ett meddelande till Carola
Jacobsson att i morgon kommer
det ett annat fordon med annan
förare och hämtar er son till
skolan.
- Jag fick panik. Detta går
inte. Min son har extremt svårt
för snabba förändringar han
kommer inte att klara detta över
en natt, berättar Carola som bor
i Månsåsen.
Hennes son går på Jämtlands
Gymnasiums särskoleenhet på
Torsta i Ås. Varje dag åker han
de sex milen enkel resa, morgon
som kväll.
- Han har ett handikapp inom
autismspektrat. Detta gör att
han har otroligt svårt att omsätta
snabba förändringar på ett enkelt
och, sett ur andras ögon, normalt
sätt. Han får helt enkelt panik
om cirklarna rubbas det minsta.
Då kan han bara sticka iväg rakt
ut i gatan i värsta fall, berättar
hon.
Det hela grundar sig i att
Länstrafiken har kontrakt med
Taxi Östersund som ska ordna
skolskjutsarna för Jämtlandsgymnasiums del från Månsåsen
till Ås där eleven har sin skolgång. Taxi Östersund i sin tur har
saknat de fordon som ska utföra
körningarna. Hittills har Taxi
Östersund anlitat en lokal taxifirma men den mister nu uppdraget
och då Taxi Östersund inte själva
har rätt sorts bilar tvingar avtalet
dem att anlita ett annat företag

Renate Alstad har märkt en kraftig nedgång i besök och försäljning, hon hoppas på uteserveringen i sommar.

KROKOM (JT) Efter invigningen
2015 utvecklades Magneten
till en populär mötesplats. Där
kunde man fika samt gå på
biblioteket och olika evenemang. Vad har hänt sedan
pandemin utbröt?
Krokoms bibliotek var stängt
från jultid till slutet av januari,
men har i övrigt varit öppet liksom filialerna ute kommunen,
och bokbussen är igång. Nu får
man besöka biblioteken som
vanligt, men högst åtta personer
åt gången. JT frågade bibliotekschefen Tommy Larsson hur
corona har påverkat:
-Sedan coronan inträdde för
drygt ett år sedan så har vi ju
märkt av det på biblioteket. Vi har
nu minskat antal besök med 25
procent under 2020 jämfört med
2019 och det beror ju på coronan
helt enkelt. Så vi märker ju av
att vi har färre besök och när det
gäller utlåningen i kommunen
som helhet, så har vi ju minskat
med fem procent och det har ju
i huvudsak att göra med coronan.
För det är färre personer som törs
besöka biblioteken i kommunen
och vi tar ju dessutom inte emot
skolklasser eller fler än åtta personer i bibliotekslokalen, säger
Tommy Larsson och tillägger att
många har reserverat böcker som

de sedan plockar ihop åt dem och
lämnar ut vid biblioteksentrén.
På det sättet har man kunnat få
böcker på alternativa sätt.
Hur är det med utlåningen av eböckerna då?
-E-böckerna har ju ökat, men
det är inte så mycket, jag tror det
var 2-3 procent, svarar Tommy
Larsson som även vill framhålla
att utlåningsstatistiken totalt sett
ser bra ut i Krokom. År 2020 låg
antalet utlånade böcker per invånare på 7,9, vilket kan jämföras
med att motsvarande siffra både
för Jämtlands del och för landet
som helhet låg på en lägre siffra
år 2019, alltså innan pandemin.
-Det är mindre spontanbesök,
det blir inte den typen av besök
utan man planerar sina besök.
Tidigare kanske man kom hit
och fikade och så gick man på
biblioteket?
-Ja, svarar Tommy Larsson
och det här är en utveckling
som även Renate Alstad beskriver. Hon driver sedan augusti
2019 Renates konditori i direkt
anslutning till biblioteket. Här
säljs italiensk glass (gelato) samt
tårtor och konditorivaror samt
serveras lättare luncher. Det har
skrivits mycket om Glassbaren i
Bräcke och på frågan om de har

liknande utgångspunkter svarar
Renate:
-Jo men det är det, vi har italiensk glass båda två. Det är glass
på det italienska sättet.
Vad innebär det?
-Största skillnaden är att det
är mindre luft i den, den är mer
kompakt och smaken kommer
fram. Sedan är den mindre fet,
svarar Renate och avser då i jämförelse med den gräddglass som
brukar säljas i butik.
Hur har du drabbats av pandemin?
-Jo, för det första är det ju onsdagskvällarna med kulturevenemangen som försvann. Varje onsdag var det föreningar som hade
något. Det kunde ju vara från 20
till 120 personer på en onsdagskväll. Sedan är det många som
jobbar hemifrån, lunchen har jag
tappat jättemycket på. Ja, fikat
gick också ned, säger Renate och
tillägger att hon hoppas på uteserveringen:
-Hoppas att det blir lite värme
i vädret, så att glassförsäljningen
tar sig upp till en bra nivå.
Om man mäter i siffror på antal besökare eller försäljningen,
kan du säga något om det?
-Vi ligger väl på runt 40-50
procent ned, lite upp och ner beroende på tiden på året.

Tommy Larsson som är bibliotekschef i Krokom har märkt en nedgång
i besökare på 25 procent under år 2020 och trenden har fortsatt under
2021. Däremot ligger antalet boklån per invånare fortsatt på en relativt
hög nivå.
Om man tittar på försäljningen alltså?
-Ja och sedan kunderna, det är
största tappet. Sedan kanske de
handlar lite, men nu är jag med
på Reko-ringar runt om i Jämtland och det har ju hjälpt mig att
ta igen lite på försäljning. Man
måste tänka nytt hela tiden, men
40-50 procent har jag nog tappat,
svarar Renate men tillägger att
hon inte har så mycket att jämföra med eftersom hon bara haft
konditoriet i ett och ett halvt år.
Det var väl kanske många som
gick på biblioteket och samtidigt
passade på att fika eller ta lunch?
-Ja, så det var väldigt tråkigt

den här tiden när biblioteket var
stängt. Det var ju helt stängt i januari och då var det nog tråkigt
för alla parter.
Så nu hoppas du på värmen?
-Ja, nu hoppas jag på värmen.
Att man kan träffas lite mer ute
igen. Nu var det många som hemestrade förra sommaren, man
kan hoppas att det blir så i år
också, det ser så ut, säger Renate
som har en väl tilltagen uteplats
redo att fyllas med bord och stolar.
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för att utföra körningarna, allt
enligt avtalet.
- Jag struntar i det, säger Carola som nu är riktigt upprörd
över situationen. Min son kan
inte bara byta förare på nolltid
han måste skolas in i allt nytt.
Att sitta och åka i en större buss
med andra och okända ungdomar fungerar inte heller, säger
hon uppgivet.
Hur ska det lösa sig?
- Jag vet inte, men skolan
säger att ungdomarna som åker
till Torsta ska skolas in veckan
efter påsklovet. Jag har kontaktat
Habiliteringen för att få ett intyg
om att min son inte kan åka med
ungdomar som han inte känner,
utbrister hon. Det halmstrået är
hennes enda räddningen i situationen som uppstått.
Marie Nordmark områdeschef
kollektivtrafik på Länstrafiken.
- Detta har gått fel väg rent
kommunikativt. Vi har bett att
Taxi Östersund ska sätta in bussar av en viss storlekstyp. Anbudet bygger på att de får fast betalt
för körningarna. Kan man inte
köra med rätt buss innebär det
i sak ett avtalsbrott, säger Marie.
Men hur kan det bli billigare
att köra med en större buss än
det som behövs?
- Varje resa kostar idag tusentalskronor mer än de bussar
som ska trafikera dessa turer. Allt
handlar om fasta eller rörliga
kostnader. Taxi Östersund måste
leverera de fordon som är överenskomna i avtalet. Annars blir
resorna otroligt mycket dyrare.
Det handlar om en fördyring på

2,7 miljoner jämfört med vad ursprungsavtalet säger, understryker Marie.
Men borde ni inte upplyst i god
tid, det handlar om barn och
ungdomar med funktionsvariationer?
- Taxi Östersund borde ha
talat med oss om och när de
aktuella bussarna kunde sättas i
trafik. Felet som skett är att Taxi
Östersund talat direkt med vårdnadshavarna. Det handlar inte
om så många barn. Vi har talat
med Jämtlands Gymnasium om
en plan med inskolning för de
berörda eleverna under veckan
före påsklovet. Vi har försökt att
hitta en lösning, säger Marie.
Hur kommer det att lösas rent
praktiskt?
- Vi ber att de kör befintliga
fordon tills det finns en möjlighet att skapa en inskolningsplan,
menar hon.
Vad har du att säga till berörda
elever och föräldrar?
- Jag beklagar att inte gängse
rutiner följts. Vi ska göra vårt
bästa för att ordna situationen,
säger Marie Nordmark områdeschef kollektivtrafik på Länstrafiken, LTR.
Vad händer nu Carola?
- Molunds busstrafik kontaktade mig i onsdags, det är tydligen de som ska köra nu. LTR
har frågat mig varför jag avbokat
veckan efter påsklovet. Jag har
förklarat att min son inte bara
kan börja åka med en ny buss och
chaufför. Ska det var fler chaufförer måste även de inskolas. Det är
inte bara min son som hamnat i

- Min son har ett handikapp inom autismspektrat. Detta gör att han har
otroligt svårt att omsätta snabba förändringar på ett enkelt och, sett ur
andras ögon, normalt sätt. Han får helt enkelt panik om cirklarna rubbas
det minsta. I värsta fall kan han bara sticka iväg rakt ut i gatan, berättar
Carola Jacobsson.
kläm. Vi har bygrannar vars barn
hamnat i samma läge, berättar
Carola.
Vad händer om ni inte får till
en inskolning?
- Får vi inte igenom inskolningen omgående här hemma
i Månsåsen blir min son och
grannpojkarna hemma resten av
terminen, säger Carola Jacobsson
Hur kommer inskolningen att
gå till?
- Det är extra olyckligt när behovet är att ha god framförhållning. Planen för inskolningen

är inte helt klar ännu men vi
ska lösa detta tillsammans med
alla berörda under veckan, säger
Lena Stålemar rektor för Jämtlandsgymnasiums särskola.
Det senaste i turerna runt
skolskjutsarna är att Länstrafiken
erbjuder inskolning under påsklovsveckan. Men Carola Jacobsson har avböjt då familjen har
andra planer under lovet. Även
bygrannen har avböjt eftersom
det är påsklov.
JOHANNES ADOLFSSON

Marie skapar tunna för kallbad
UNDERSÅKER (JT) Marie
Hasselbom bor i Undersåker
och har tidigare figurerat här i
Jämtlands Tidning. Dels för att
hon utvecklat den eluppvärmda
värmebaljan ThermoBar för
hästar.
Den säljer hon idag över hela
världen. Dels för att hon tillsammans med en vän startade isbad
i Indalsälven häromåret, med
meditation före och bastu efteråt,
något som Jämtlands Tidning
var först med att berätta om. Nu
har hon slagit ihop dessa två sidor och skapat en vattentunna
för iskalla bad.

Tunnan är tänkt att användas
av privatpersoner hemma i trädgården. För kalla bad – i isvakar
eller andra kalla vatten – blir allt
populärare. Ja, det har blivit en
riktig boom denna vinter.
–Själv gillar jag kallbad för
att jag känner att jag genom den
extrema närvarokänslan känner
att jag får mer energi och ökad
kreativitet, förklarar Marie.
– Men det är svårt att hitta
iskallt vatten på sommaren för
bad och på vintern är det inte
alla som har tillgång till isvak.
Det var så jag kom på detta med
kallbadstunnan. Som målgrupp
har jag människor som upptäckte

fördelarnas med kallbad; mycket
frilufsfolk men även många inom
yogans värld, säger Marie Hasselbom glatt.
Tanken är att Maries kallbadstunna ska stå utomhus. Den
fungerar som en termos, isolerar
mot värme och kyla. Volymen är
250 liter, som ett vanligt badkar
alltså.
–Man kan så klart varmbada i
den också. Flera som redan köpt
den och använder som badkar på
sina landställen, förklarar Marie.

LOTTE MJÖBERG

Marie Hasselbom i badartagen i sin egen uppfinning
kallbadstunnan. Foto: Gösta Fries

