Vargträskprofil juni 2018 – Anna Falk
I höstas flyttade Anna Falk med familj och pick och pack till Vindeln från
Stockholmsregionen där hon i princip bott och verkat hela sitt hittills 34-åriga liv.
– Norrlandslängtan har länge funnits inom mig och när jag i fjol var mammaledig fick
vi tid att fundera och diskutera och till slut blev flytten verklighet vilket är det bästa vi
har gjort, deklarerar Anna som nu har fått mycket närmare till Vargträsk.
Västerbotten var tidigare inte på något sätt en stor okänd vit fläck på Annas karta vilket har
sin förklaring i att pappa Leif som bekant härstammar från Vargträsk.
– Det är inte speciellt långt från Vindeln och under hela min uppväxt har vi under alla skollov
varit i Vargträsk där jag alltid trivts oerhört bra.
Men från tillfälliga vistelser till att flytta till Norrland är väl ändå ett stort steg för en
stockholmstjej...
– Självklart, men det finns många anledningar till att det blivit verklighet, säger Anna som
växte upp i Rosersberg i Stockholms norra utkant.
Förutom studieåren i Gävle från 2004 och 2008 och ett halvår i Skottland har hon också alltid
bott där i Sigtuna Kommun.
– Det var i sig en mycket bra uppväxt, en familjevänlig mindre ort där jag spelade mycket
fotboll och handboll tills jag slet av korsbandet 14 år gammal.
Korsbandsskadan är en historia för sig då hon fortfarande dras med vissa problem.
– Det positiva med detta var att jag fick sadla om till handbollstränare 15 år gammal och i och
med detta föddes kärleken till ledarskap. Som ung tjej och tränare för barn och ungdomar
stöter man på en hel del utmaningar, inte minst engagerade föräldrar.
Anna läste till civilekonom i Gävle och under den tiden hade hon maken Andreas – de gifte
sig i somras – kvar i Stockholm och de flyttade också ihop på ”riktigt” när Anna kom tillbaka
till Rosersberg.
Anna hann med många arbetsgivare i 08-området – SAS, Stockholms läns landsting,
Danderyds sjukhus, Lantmännen och Stockholms stads stadsbyggnadskontor – men när hon
under våren 2017 var mammaledig med Elsa började allvarliga funderingar ta fart.
– Jag har alltid haft väldigt många bollar i luften vilket så här med lite eftertanke inte varit
klokt. Karriär på heltid, tränare på fritiden, ideella åtaganden, familjebildande, försökt hinna
med egen träning, säger Anna och fortsätter:
– De lugna stunderna har varit sällsynta varför jag började fundera på om vi verkligen vill ha
det så här, bo kvar här nere i det uppskruvade tempot. Jag vill att våra barn ska få växa upp i
en trygg och kärleksfull miljö där ohälsosam stress inte blir vardag.
Att familjen flyttade till just Vindeln hängde bland annat ihop med jobb.
Anna började i höstas en anställning hos Vindelns kommun, men från februari är hon
ekonomichef på Indexator Rotator Systems AB på samma ort.
2017 var ett, milt uttryckt, händelserikt år för Anna och hennes familj.
– Vi fick vårt andra barn i mars, gifte oss i augusti och tog det stora steget att flytta hit i
oktober.
– Vi har trivts mycket bra sedan första dagen, menar Anna och pratar länge om lugnet,
livskvalitén och naturen med dess möjligheter till friluftsaktiviteter.
Att numera kunna cykla till jobbet året runt istället för att brottas i bilköer är balsam för själen
tycker hon.
– Det tar tid att komma in i ett nytt samhälle, men här har vi en granne som ställer upp med
bland annat snöskottning och en annan som ställer upp som barn- och kattvakt. Det här har till
och med blivit bättre än vad vi trodde och hoppades på.
– Jag har verkligen fått ett kvitto på att norrlänningar är fantastiska.

– Vi saknar ingenting i Vindeln, jo, förresten. Handbollssporten saknar jag, men jag får
kanske starta upp den verksamheten vad det lider.
Någon handbollssport finns inte heller i Vargträsk…
- Nej, men där finns så mycket annat härligt och det numera mycket närmare än när jag bodde
i Rosersberg. Vi har varit dit några gånger i vinter men nu under barmarksperioden kommer
det givetvis att bli mycket oftare.
- Jag ser Vargträsk som ”Lapplands Pärla” och är också imponerad av att farmor (Elsy
Edlund) kunde bo där så länge som hon gjorde, säger Anna Falk, Vargträskprofilen.
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34 år.
Ekonomichef på Indexator Rotator Systems AB.
I Vindelns tätort.
Maken Andreas och döttrarna Maja, fem år, och Elsa, ett år.
Familjen, naturen och längdskidåkning som är ett årsfärskt nytt intresse.

