”Att flytta hem är det
				 bästa jag gjort”
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Ett enklare liv, tid för familjen och en tryggare uppväxtmiljö för barnen
var de främsta skälen till att Julia Öhman Persson och hennes man Stefan
valde att lämna Stockholm och flytta till Ljusdal. Att Julia dessutom blev
erbjuden att ta över delar av familjeföretaget Seglet Fastigheter gjorde att de
vågade ta steget. Ett beslut de inte ångrat en sekund.
Julia, du är född och uppvuxen i Ljusdal. Varför flyttade du härifrån?

Hela detta uppslag är en annons från Ljusdals Näringslivskontor
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Hur går det att driva företag i Ljusdal?

Fördelarna är att man kan bo och verka här men ha kunderna någon annanstans. Dagens teknik
gör det möjligt att både arbeta och hålla kontakt med kunder via mail och telefon.
Företagarklimatet i kommunen är gott och det finns många väletablerade företagarföreningar
som träffas regelbundet. Jag själv är med i Företagarna och Ljusdal i Centrum och hoppas kunna
engagera mig ännu mer när barnen blivit större.

Finns det något du saknar?

Som många andra unga ville jag ut och upptäcka världen och se mig omkring. Jag läste
ekonomi i Örebro och Storbritannien och sedan gick flyttlasset till Stockholm där jag
arbetade i olika roller inom bank- och finansvärlden. 2003 träffade jag min man Stefan
och några år senare kom vårt första barn, Sigge.

Givetvis är det så, men så är det nog var man än bor. Mina vänner saknar jag och en riktigt bra
restaurang. Å andra sidan så ligger Stockholm bara tre timmar bort så när jag längtar för mycket
så sätter jag mig bara på tåget och åker dit. Jag har mycket hellre min vardag här och åker till
Stockholm de gånger jag vill känna storstadspulsen än tvärtom – att bo mitt i stressen och åka ut
på landet någon gång per år för att koppla av.

2007 flyttade ni till Ljusdal. Varför just hit?

Hur ser du på framtiden?

Vi längtade efter en trygg plats med nära till det mesta. Då jag är uppvuxen i Ljusdal och
har stora delar av min familj kvar här så föll sig valet naturligt. Min pappa skulle dessutom
sälja delar av familjeföretaget i Ljusdal som ägts och drivits av vår familj i generationer. Han
ville att jag skulle utveckla bolaget tillsammans med mina syskon Johanna och Jon. Jag såg
att det fanns stora möjligheter, både att utveckla familjeföretaget men också att använda min
kompetens och erfarenhet inom andra områden. Just nu ägnar jag i stort sett all tid åt att
starta upp ett nytt företag som erbjuder redovisningstjänster.
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Min man Stefan hade inget jobb klart när vi flyttade. Hans skidintresse gjorde att han sökte
jobb i Järvsöbacken. Det fick han och stannade där i två säsonger. Däremellan var han pappaledig med Janna, vårt andra barn. Nu jobbar han på Knappens Prefab som gör prefabricerade
avlopp och stormtrivs med både arbete och kollegor.

Närheten till naturen och årstidernas skiftningar är påtaglig när man bor här. Snörika
vintrar och varma somrar och däremellan ljuvliga vårar och höstar. Badsjöar, skidbackar,
längdspår och mängder av aktiviteter för barnen att välja på är andra fördelar.

Var bor ni?
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2010 flyttade 768 personer till Ljusdals kommun. Blir det kanske du och din familj
som flyttar hit härnäst?

Fika i Järvsöback
en

”Det absolut bästa är enkelheten. Allt man behöver finns runt knuten.”

Vad är det bästa med att bo i Ljusdals kommun?

Det absolut bästa är enkelheten. Allt man behöver finns runt knuten. Jag skjutsar barnen
till dagis och skolan som ligger bara några minuter hemifrån och är på jobbet tio minuter
senare. Det känns också som att Ljusdal är en trygg plats för barnen att växa upp på.
Fördelen med att bo på en mindre ort är att man känner till de flesta och har koll på vilka
ens barn umgås med. Det känns jätteviktigt.
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Vi kommer att bli kvar i Ljusdal. Om inte annat så för barnens skull, de har rotat sig ordentligt.
Vi har dessutom fått ett tredje barn sedan vi flyttade hit och Beppe hade inte kommit till världen
om vi bott kvar i Stockholm, det lovar jag, säger Julia och skrattar. Skämt åsido, vi stormtrivs och
ångrar inte en sekund att vi tog beslutet att flytta.

Vad sysslar din man med?
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Vi bor i centrala Ljusdal i en drygt 200 kvm stor villa. Vi köpte den för 1,8 miljoner. Med
Ljusdals mått mätt så är vårt hus dyrt men jämfört med prisnivån i våra storstäder så är det
väldigt prisvärt.

I Ljusdal tycker vi om entreprenörer och välkomnar företagare med öppna armar. Flytta med dig din befintliga verksamhet, starta eget eller sök något
intressant jobb på orten. Attraktivt boende, bra skolor, frisk luft och tid för familjen får du på köpet. Ta steget och gör verklighet av dina drömmar.
NärLjus är Ljusdals kommuns näringslivskontor. Vi finns till för dig som vill starta eget, utveckla en befintlig verksamhet eller etablera en ny.

Har du frågor om företagande?
Telefon: 0651-188 00
E-post: narljus@ljusdal.se
www.ljusdal.se/foretagare
Vill du också flytta hit?
Telefon: 0651-18038
E-post: inflyttarservice@ljusdal.se
www.ljusdal.se/flyttahit

ljusdal.se

