
PEDER LANDSTRÖM 
 

Peder Landström färsk som Vargträskbo 
 
Han är tillsammans med sin stora familj vår senaste inflyttare i Vargträsk. 
– Jag  var egentligen ute efter en tomt, men tog kontakt med Wåhlins och i höstas var 
affären klar och du kan lita på att jag kommer att tillbringa mycket tid i byn, säger Peder 
Landström. 
 
Peder har logiskt via sin uppväxt i Öredalen och boende i Örträsk haft koll på Vargträsk. 
– Vargträsk var för mig länge främst Storsvartliden, man åkte dit och kikade på utsikten. Jag 
har dock alltid tyckt att det är en vacker by och det intrycket har bara stärkts genom åren, 
berättar Peder Landström vars bror Mikael jagat älg i Vargträsk under lång tid och, som 
bekant, byggde en stuga i byn för ett antal år sedan. 
Nu har Mikael fått brodern Peder som sin närmaste granne. 
– Till hösten blir tredje året som jag är med i älgjakten i Vargträsk efter att tidigare varit 
gästjägare och då har jag tidigare bott hos Mikael, men det är riktigt trångt, konstaterar 
Peder varför han alltså började dras med eget-boende-funderingar i vår by. 
STUGANS FRAMTID OVISS 
Först och främst funderade han på en tomt. 
– Sen hörde jag i fjol ett rykte om att Mikaels grannar Wåhlins skulle ha sålt sin stuga varför 
jag ringde upp dom, det var inte alls sålt varför det blev en rätt snabb affär för mig. 
Detta i höstas… 
– Jag minns inte om det var i oktober eller november, funderar Peder som därefter varit i 
Vargträsk en hel del här under vinter och vår. 
– Stugan är det dock inte så mycket med om jag ska vara uppriktig, dörr och fönster är 
uppruttnade och, ja, vi får se hur det blir. 
Tills vidare så har han nu i vår ställt upp en barack på tomten där de nu kan husera. 
– Stugan får leva ett tag till, sen får jag se hur vi gör, nu när jag har baracken där känns det 
inte som direkt brådskande att ta ett beslut kring det. 
Peder lovar att han kommer att tillbringa mycket tid på sin nya ranch i Vargträsk. 
– Det känns så himla bra allt det här, säger han med eftertryck om sitt Varvträskförvärv i 
viken på norra sidan sjön vid inflödet på det som gammalt tillbaka benämndes Lappvallen. 
UPPVUXEN I ÖREDALEN 
Annars är det i Örträsk och då närmare bestämt på gården Gladaberg den Landströmska 
familjen huserar, men vi spolar tillbaka bandet ännu några snäpp. 
– Jag föddes 1961, växte upp i byn Västerås eller Öredalen som vi säger. Det handlade 
mycket om allehanda sysslor utomhus för oss tre bröder och det fanns mycket ungdomar i 
trakten så man var aldrig sällskapslös, minns Peder. 
Redan i dessa unga år kom jakten in som ett stort intresse. 
– Det var länge harjakt jag sysslade mest med då jag hade stövare, men ska man ha en bra 
hund tar det tid och till sist valde jag att enbart hålla på med älgjakt vilket jag gör i Provåker 
och numera alltså även i Vargträsk. 
– Sen kanske jag tar upp det där med harjakten när jag blir pensionär, det är verkligen skoj, 
Några direkta jakt eller fiskeminnen? 



– Njaa, det kan jag inte säga. Jag har väl varken skjutit den där stora älgen eller dragit upp 
den där jättefisken, det är också mest för friluftslivet och det sociala umgänget jag håller på, 
säger han. 
Peder nämner även trädgården och träsnideri som två starka fritidsintressen. 
– Jag snidar en hel del och då mest knivar och figurer, men det i princip enbart för eget bruk, 
det är som terapi och verkligen en härlig avkoppling. 
EGEN FÖRETAGARE I TIO ÅR  
När gymnasiet skulle påbörjas lämnade han Öredalen och hyrde ett rum i Umeå för att gå 
verkstadsmekanisk utbildning på Dragonskolan i slutet av 1970-talet. 
– Sen jobbade jag i åtta och ett halvt år på Volvo Umeverken. Under den tiden hade jag köpt 
huset på Gladaberg i Örträsk och dagspendlade några år, men tyckte att det började bli väl 
segt att åka mellan Umeå och Örträsk varje dag. 
Varför Peder, som han själv uttrycker det, började ”få vissa funderationer”… 
– Och då rörmokaren Arne Örestig här i Örträsk började närma sig pension sa jag upp mig på 
Volvo för att gå en ettårig VVS-utbildning i Bräcke i Jämtland, därefter väntade en två år lång 
lärlingsperiod hos Lycksele Rör. 
Därefter, 1990, startade han det egna företaget Örträsk Rörservice. 
– Det körde jag i tio år innan just Lycksele Rör köpte upp mig vilket jag inte hade något emot 
då. 
Sen köptes Lycksele Rör upp och… 
– Det har varit flera uppköp och även om jag haft samma arbetsgivare så har det varit under 
flera olika namn som Nordrör och YIT, berättar Peder vars lönecheck i dag är utställd av 
Caverion för vilka han är stationerad i Vännäs. 
SPÄNNANDE PROBLEMLÖSNINGAR 
Att dagspendla mellan Vännäs och Gladaberg tycker han går hur bra som helst. 
– Vill man som jag bo på landsbygden får man vara beredd på att pendla, jag tycker också att 
bilåkandet är ett bra tillfälle till att rensa skalle och tankar, menar Peder som inte bara trivs 
med pendlandet utan också med sina arbetsuppgifter som VVS:are: 
– Det är fritt, jag träffar mycket folk och ställs ofta inför nya spännande problemlösningar att 
ta tag i. Volvo var bra lönemässigt och jag ångrar inte den perioden, men det var verkligen 
upprepning dag ut och dag in, konstaterar Peder Landström, vår färska Vargträskprofil. 
 

Peder Landström 
Ålder: 56 år. 
Bor:  Gladaberg, Örträsk. 
Familj:  Hustrun Cia, barnen Filip och Evelina samt fyra bonusbarn Matilda, Martin, 

Hanna och Runa. 
Intressen:  Jakt, fiske, trädgårdssysslor och träsnideri. 
 


