Utgiven av Tillväxt Frostviken

26 januari 2018

Evenemang
Lördag 17 mars
Lilla Flyktingloppet
Första start kl. 11.00
Alla tisdagar fram tom
maj. Öppet 18.0022.00
Café Klippan Storgatan 22

Det var länge sedan det var så
mycket snö som hittills i år.
Vi har pratat med Fredde Jönsson
som har sin första vinter som
åkeriägare och sköter
snöröjningen i Frostviken.
Hur känns det med en sådan
rivstart på ditt uppdrag?
Det känns riktigt bra! Visst är det
väldigt mycket jobb när det
kommer så här mycket snö på en
gång, men samtidigt är det en
utmaning som sporrar.
Det kan vara tufft att hinna med
att ploga alla vägar.
Vi har c:a 17 mil tur och retur som
ska hållas farbara. Dessutom är
det alla gator i Gäddede och
mindre vägar runt om i Frostviken
att ta hand om.
Det blir väldigt långa dagar ibland.
Vi är fyra man som jobbar med
snöröjningen, tre lastbilar och en
hjullastare.
Vi söker för övrigt en chaufför till.
Vi har fortfarande en del
utrustning som är tillverkad på 60
talet!
En del plogar hänger med ännu.
Det var kraftiga men tunga grejor
på den tiden.
Numera finns det plogar som är
tillverkade av kompositmaterial
med endast slitstålet av stål.
Hur känns det att ploga när det är

så mycket snö och stora drivor?
Det känns ordentligt i bilen när
man träffar en driva på 120
centimeter!
Det kan hända att lastbilen kastar
i sidled och ställer sig på tvären.
Man får ha i minnet att så här
mycket snö var mycket vanligare
för 2030 år sedan, så att vi är
ändå relativt lyckligt lottade
numera.
Har du några råd till bilister som
möter en plogbil?
Sakta ner ordentligt och håll åt
höger, eventuellt kan det vara
nödvändigt att stanna på grund av
att plogen river upp en hel del
snörök.

Hur ser du på framtiden, du som
just börjat i branschen?
Jag ser ljust på framtiden!
Så länge det finns snö på vintern
och grus på sommaren så lär vi
ha ordentligt med jobb.

OTTOS MOTOR
begagnade skotrar
25 skotrar i lager
FXR kläder
Välkommen till
Storgatan 913

Nygamla arrendatorer!
Det är med enorm glädje som vi
välkomnar Petra och Umberto
tillbaka till Stora Blåsjön och
Restaurang Fjällripan! För er som
sedan tidigare njutit av deras
fantastiska mat, förstår jag att det
redan nu vattnas i munnen. För er
som aldrig fick möjligheten, missa
inte ett besök på Restaurang
Fjällripan, som kommer att erbjuda
Italiensk mat i världsklass!!!
// Styrelsen för Blåsjöns Framtid
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BILDTÄVLING!
För andra månaden i rad är Maud
och Lennart Lindberg VINNARE i
bildtävlingen! Rätt svar var:
Bild 1: Rolandstorp
Bild 2: Ankarede
Bild 3: Bakom Norgevägen 8
Bild 4: Hermelin i Naturum
Bild 5: Glimmergruvan Väktarmon

1.

Dom vann ett presentkort från
Gäddede Skoterklubb värt 1.000 kr.

frostviksbladet@aggemyr.se
eller SMS till 0702041612

Anta utmaningen och missa inte
chansen att vinna ett presentkort på
R&L bygg värt 1.000 kronor!
För att delta ska du gissa vad
bilderna föreställer och skicka ditt
svar via mail till:

Senast den 13 februari vill vi ha
ditt svar!
Vi tackar för alla svar som inkommit
och välkomnar ännu flera
utmanare!
Denna omgång sponsras av
R&L byggfirma.

Gissa och vinn!
Tag chansen att vinna ett
presentkort från R&L
bygg värt 1.000 kronor!

2.

VAR ÄR BILDERNA TAGNA?
Senast den 13 februari vill vi ha ditt
svar!

3.

4.

5.
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T ill E r F r o s tv ik s b o r
Det var dags för oss att låta livet ta en ny vändning och
det innebar en flytt för oss, närmare bestämt till länets
vinterstad, Östersund. Den 1.a oktober påbörjade vi
övergången och från 1.a december är vi fast boende där.
Om allt går som vi själva önskar , så är ambitionen att
göra bakdagar i Blåsjöns fina bakstuga när vi får
möjlighet, men det innebär väldigt sporadisk insats.
Jag vill framföra mitt varma tack till er kunder som burit
mig under så många år och gjort min mathantverksresa
till det jag knappt vågade tro på när jag startade för 10 år
sen.
Tack och på återseende
Lillian och LeveBrödet

Nästa nummer av Frostviksbladet kommer 23 februari
Deadline för annonser och inlägg 13 februari
Skicka annonser till frostviksbladet@aggemyr.se
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Kom ihåg att vi tar gärna
emot dina berättelser om
sådant som rör Frostviken,
nytt eller gammalt!
Skicka ett meddelande till:
frostviksbladet@aggemyr.se
eller ring 070-2041612
Välkommen in med dina
bidrag!

