NORDSKRIBENTEN - ÅRETS LANDSBYGDSFÖRETAG I
BODENS KOMMUN
Av Anna Bergström, Svartlå

I samband med näringslivsgalan i Boden
korades Årets landsbygdsföretag i Bodens
kommun 2013. Det blev Nordskribenten,
Anna Bergström, som tog hem pokalen
till Svartlå och Edeforsbygden, där företaget har funnits sedan 1996.
Jag har blivit ombedd att skriva några rader om mig och mitt företag med
anledning av utmärkelsen Årets landsbygdsföretag. Kort sammanfattat heter jag
Anna Bergström, jag flyttade till Svartlå från Småland 1994 och startade eget
som frilansskribent 1996, då 23 år gammal. Jag startade med kontor på
herrgården här i Svartlå, flyttade det sedan till Industrihuset och finns sedan
2010 i Företagshotellet Tanken i Svartlå tillsammans med fem andra
hyresgäster. Mina uppdragsgivare är tidningar, mediabyråer, offentlig
förvaltning och organisationer. T ex jobbar jag återkommande åt Landstingstidningen, Skogsaktuellt, EDEK, Tillväxtförvaltningen m.fl. Jag har även ett
bokförlag och prispengarna på 10 000 kronor går rakt in i en barnboksidé, som
jag jobbar med där.
Att efter 17 års verksamhet koras till årets landsbygdsföretagare i Bodens
kommun kändes väldigt kul. Framförallt att ett ”enkvinnaslevebrödsföretag” blir
sett och uppmärksammat. Och att få ta med utmärkelsen hem till Edeforsbygden, där så många företagare kämpar och sliter och har så gjort i många,
många år. Jag delar äran med er alla!
För utan den företagaranda och
miljö som råder här, hade jag
nog inte stått där jag är idag. Det
är ni, vi, som lever och verkar
här som lägger till grunden till
att företagsamma människor
trivs, flyttar in eller flyttar
tillbaka hem och stannar kvar
här, och att besökare i området
upplever det så fantastiskt.
Priset delades ut av Bodens Landsbygdsråd
och Bodens kommun
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Jag har fått frågan hur en frilansjournalist kan sitta ute i en by och jobba, ”du
måste ju vara i händelsernas centrum”. Men att ha skogen bakom ryggen, älven
framför mig och höra mina barn skratta och leka på skolgården på andra sidan
gatan när jag sitter och producerar på min arbetsplats, att kunna sitta i ett
företagshotell med andra driftiga människor runt mig och leva i en bygd, som
ger mig positiv energi och livskvalitet - det är väl det som är att vara i
händelsernas centrum?
För det krävs såklart en infrastruktur och viss samhällsservice som gör att det
går att leva här, och där måste vi tillsammans hjälpas åt för att bibehålla det som
finns. Men framförallt krävs en mängd olika faktorer som faktiskt finns i den här
bygden - engagemang, vilja, kraft och mod. Det är det som gör att andra
företagare härifrån också har burit hem pokaler och utmärkelser genom åren,
och väljer att satsa här. I takt med att allmän samhällsservice nedrustas möter en
bygd som vår upp med att själva kavla upp ärmarna och rusta. Det är det som
skiljer döende byar från livskraftiga framtidsbygder att räkna med.
Tack för alla gratulationer och uppmuntran i samband med utmärkelsen!

Edefors
Hembygdsförening
gratulerar!

Anna är även en av Haradsrevyns huvudskribenter
och bekant i bygden som figuren Asta.
Foto: Britta Hedström
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