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Strax utanför Kalix ligger den lilla byn  
Pålänge. Detta är  Kurt-Lennart på Enboms  
hemmaplan. Tillsammans med Lis-Marie och 
Anki på Mäklarhuset i Luleå, Ulf  och Catari-
na på Husaffären i Luleå samt Hans från Råneå 
hade han planerat en helg full av överraskningar 
för oss som vi sent skall glömma. 

Efter någon timmes bussfärd från Luleå,  
genom ett storslaget och snötäckt Norrbotten 

Det bästa vi varit med 
om på länge!

tas vi emot av Janne Stenman som driver frisk-
vårdsanläggningen Land & Strand. Iförd Cow-
boyhatt och skinnbyxor för han våra tankar till 
en gammal westernserie som gick på sjuttitalet. 
Janne är inte sen att utnyttja osäkerheten och 
nyfikenheten hos oss nyanlända Hallänningar, 
som ännu inte riktigt känner oss hemma i den 
nya miljön, till att ge oss viktig information om 
vad som gäller här uppe.

Våren hade precis anlänt till Halland och alla vi anställda började se fram emot 
sommaren efter kall och stormig vinter. Lennart Simonsson på Tylöprint tänkte 
annorlunda, - ”Nu åker vi till Norrbotten så vi får känna lite på riktig vinter, 
jag tror jag ni medarbetare behöver en riktig friskvårdskonferens” menade Lennart.

Grabbarna från Incentive skoter tar oss med på skotersafari genom en storslagen natur.
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Det bästa vi varit med 
om på länge!

Janne Stenman driver Land och 
Strand med sin familj. För oss 
blev han snabbt Norrbottens 
egen Zeb Macahan.

Gänget från Tylöprint poserar tillsammans med lite vänner från trakten framför Bojen 
som markerar Bottenvikens nordligaste vik.

Vad kan var vara skönare efter en 
vinterpromenad? Ett varmt bad 
med utsikt över Bottenviken.

- ”Här uppe i norrbotten äter vi inne och gör 
våra behov ute, nere hos er har jag hört att det är 
tvärtom” säger Janne med ett varmt leende. –”Vi 
stressar int, det som int hinns med idag det tar 
vi imorgon” fortsätter han på sitt trygga Norr-
bottniska. Sakta känner vi hur stressen börjar 
rinna av oss. Janne berättar för oss att han driver 
företaget med sin familj och att de strävar efter 
att samverka med naturen. Land & Strand är en 
ekologisk anläggning. Stugorna har han till stor 
del byggt själv med virke från egen skog med 
hjälp av arbetslösa ungdomar. 

”I Pålänge tittar varandra i ögonen och är  
aldrig så oartiga att  vi har mobiltelefonen på när 
vi pratar med varandra” avslutar Janne. Skam-
set stänger vi av våra telefoner och kopplar bort  
arbete och vardag, nu ger vi oss hän åt vad  
Pålänge och Land & Strand har att erbjuda.

Vi kastas direkt ut på en friskvårdspromenad i 
vinterlandskapet mot för oss ännu okänd desti-
nation. Promenaden ger oss tillfälle att bekan-
ta oss med lokalbefolkningen som alla verkar 
tycka det är trevligt med besökare från andra 
delar av landet. Väl framme vid målet tar Jan-
ne emot oss i en Kåta där det grillas korv. Efter 
maten skall det badas berättar Janne. Vi Hallän-
ningar som precis hade börjat känna oss bekvä-
ma igen blev omedelbart lite misstänksamma 
mot vad Janne hade i kikaren. - ”Jo men… så är 
det” myser Janne.

Badet skulle visa sig bli dagens höjdpunkt. 
Vid Bottenvikens strand hade Janne byggt en 
vedeldad bastu. På bryggan fanns ett varm-
vatten badkar med plats för upp till 6 perso-
ner. Här kunde man sitta i bastun eller ligga i 
varmt vatten och se ut över ett bottenfruset hav.  
För att svalka sig kunde man sedan rulla i snön  
eller doppa sig i en uthuggen vak. Badet följdes 
av hemlagad middag, som Jannes sambo Gita 
tillagat. Därefter följde en lokal trubadur och 
karaoke till glada skratt från hela gänget.

Efter frukost på lördagen dyker det upp två 
grabbar från Incentive skoter och lastar av inte 
mindre än tio snöskotrar på gården. För er som 
inte känner till det kan jag avslöja att snösko-
ter inte tillhör de vanligare fortskaffningsmed-
len i Halland vilket givetvis föranleder viss upp-

hetsning. På med helkroppsoverall och hjälm,  
genomgång med grabbarna från Incentive och 
sedan bär det iväg på en hel dags skotersafari. 

Vi får snabbt lära oss att en snöskoter bär med 
sig en viss respekt, det är ingen leksak. Till att 
börja med är vi alla lite osäkra, kanske till och 
med smått rädda men eftersom dagen går växer 
både självförtroende och hastighet. Vi får veta 
att det finns mer än 70 mil skoterleder i om-
rådet och  Incentive skoter tar oss med genom 
skog och över hav. Under förmiddagen rundar 
vi Norrbottens nordligaste vik, m.a.o. så högt 
man kan komma havsvägen i vårt land. Därefter 
ger vi gas tvärs över fjärden och ut till en ö där 
Janne tar emot oss för en lunch på halstrad sik  
i tunnbröd. Solen lyser starkt och reflekteras  av 
snön så det gnistar i ögonen. Vi börjar bli lite 
matta av all frisk luft, fysisk aktivitet och nya 
intryck vi varit med om. Lite filosofiskt undrar 
vi nog lite till mans varför man inte gör detta 
oftare. Njuta av naturen, koppla av från en hek-
tisk vardag och umgås med trevliga människor. 
Måtte denna dag aldrig ta slut.  Hursomhelst så 
har till och med de mest skeptiska blivit över-
tygade om att en firskvårdskonferens i Norr-
botten inte var en så dum idé. Nu väntade ännu 
en kväll med Janne, Gita och byborna i Pålänge 
innan vi styr kosan mot Halland och vardagen 
på Tylöprint igen.  


