
Nära till allt
CARIN OCH JOEL HITTADE 
MITTPUNKTEN I VIGGE

BERGSGÅRDEN 
jobbar för mångfald

En 
liter 
mjölk 
tack!

Henock, Mussa och Gisele lär sig både språk och yrke

Mjölkautomaten 
öppen dygnet runt

Vill du ha nåt att 
göra i sommar?

Kolla in evenemangsguiden

Ett magasin om att bo och 
leva i Bergs kommun

JUNI 2017



Vi blir fler. Vi bygger hus. Arbetslösheten är låg. Tre  
konkreta och positiva skäl till att jag är glad och stolt över 
det arbete vi gör tillsammans i Bergs kommun. Näringsli-
vet och kommunen, unga och äldre, svenskar och nyan-
lända – alla bidrar vi till den fina kommun vi lever i. 

Antalet invånare i kommunen ökar men vi behöver bli 
ännu fler. För att skapa förutsättningar för det behöver vi 
skapa fler boendemöjligheter. Därför bygger vi hyres-
lägenheter i Hackås. Det är för första gången på över 20 
år som kommunen bygger hyresbostäder. I Svenstavik har 
vi byggt om offentliga lokaler till lägenheter och vi tittar 
på möjligheterna till fler bostäder i Myrviken, Myre och 
Klövsjö. Vi har också byggt en helt ny förskola och  
planerar ytterligare en.

Men ensam är inte stark. Bergs kommun är beroende av 
näringslivet. Berg är en småföretagarkommun med cirka 
1 300 företag och 7 100 invånare. Det privata näringslivet 
sysselsätter många och är en viktig drivkraft för utveckling 
i kommunen.

I Åsarna har engagerade lokala företagare skapat ett lokalt 
fastighetsbolag som utvecklar orten på alla sätt, alltifrån 
bostäder till affär och infrastruktur. Det är ett extra- 
ordinärt engagemang som skapar framtidstro och visar att 
Berg är ett bra ställe att bo på. 

Utveckling av fibernätet i kommunen sker nu på riktigt. 
I slutet av nästa år ska 95 procent av alla Bergsbor vara 
erbjudna fiber, enligt IP-Only som köpt BTEAs fibernät 
och är den aktör som kommer att bygga ut nätet i 
kommunen. Ett väl utvecklat fibernät är en förutsättning 
för att bo och verka i kommunen.

Det är med stolthet, glädje och tillförsikt jag ser vad vi 
åstadkommit tillsammans. Men jag är också ödmjuk 
inför framtida utmaningar med behov av ännu fler 
bostäder, vi behöver både fler invånare och företag.
 Det är ett arbete som tar tid men jag fast övertygad 
om att vi tillsammans kan nå hur långt som helst.

Tillsammans 
bygger vi Berg

Therese Kärngard
Kommunalråd Bergs Kommun
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Med reservation för ändringar eller felskrivningar.

INNEHÅLL

4

12

Alli är 2 år och bor i Vigge med brorsan Ebbe, mamma Carin och pappa Joel.  
Att flytta är inget alternativ. Här finns allt man kan tänka sig för ett bra liv.

Äldreomsorgen behöver personal. Nyanlända vill ha jobb. 
Det har korttidsboendet Bergsgården i Svenstavik tagit fasta på 

och och välkomnar alla som vill jobba inom äldreomsorgen.

LIVET PÅ LANDET

BERGSGÅRDEN VISAR VÄGEN

6

21-27

Kusinerna Jo och David är sommarlovsentreprenörer. 
Deras feriejobb är att driva sitt eget företag för en sommar.

Bergs kommun erbjuder fantastiska vandrings- och 
fiskeupplevelser. Men för den som hellre lyssnar på musik 

eller tittar på trav så hittar du några gobitar ur sommarens 
evenemangskalender.

SOMMARJOBBAR SOM FÖRETAGARE

TURIST I BERG

Kossan i Berg är resultatet av två mjölkgårdar som valde att satsa framåt.  
Tio procent av mjölken går till egen förädling, resterande till Arla. 

MJÖLKAUTOMATEN ÖPPEN DYGNET RUNT

16

Nya elevbostäder, ny butik och ny genomfart, läs om Åsarnas storsatsning på 
utveckling i bygden.

ÅSARNA SATSAR FRAMÅT

18

ANSVARIG UTGIVARE

Bergs kommun, Anders Englund
FOTOGRAFER
Göran Strand, Jessica Brander, Bertil Glansberg, Karl Vertergård 
Vemdalen Foto, Jonas Lagerlid, Marie Birkl, Sandra Lee Petersson,
Johan Broman

PRODUKTION
Trampolin PR

UPPLAGA

15 000 ex
TRYCK
V-TAB 3



CARIN OCH JOEL

HAR NÄRA  
TILL ALLT

BERGSFAMILJEN
Carin Mohage 27 år, Joel Edström 29 år,  
Ebbe 4 år och Alli 2 år.

BOR
I ett utbyggt torp i byn Vigge utanför  
Hoverberg.

SYSSELSÄTTNING
Carin jobbar på Mohages i Svenstavik och 
Joel driver egen bilverkstad.

SMULTRONSTÄLLEN I SVENSTAVIK
Persåsbacken på vintern. Båthamnen i  
Hoverberg på sommaren.

– I Vigge flyter Bergslivet på
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”VÄLKOMMEN HEM TILL OSS” står det 
på ringklockan. Mamma Carin Mohage 
öppnar dörren och direkt kikar en liten 
tvååring fram. Nyfiken och med stor 
förväntan. Det vankas nämligen kladd-
kaka när Bergslivs reporter och fotograf 
kommer. Vi bjuds in i köket. Modernt och 
trevligt med vita luckor och grått kakel. 

– Vi bor här för att det är lugnt och 
skönt. Det är nära till skogen, vi har djur 
inpå knuten, vi har nära till sjön och 
skoteråkningen. Ja, nära till allt. Och med 
lugnet och närheten håller vi stressen på 
avstånd, säger Carin Mohage.

Sju kilometer från Vigge ligger Hover-
berg, eller Berg, som Carin säger. Där är 
hon själv uppvuxen. I villa på landet med 
två entreprenörsföräldrar.

– Mamma och pappa driver Moha-
ges i Svenstavik. Mamma har kläd- och 
inredningsbutiken och pappa byggföreta-
get. Själv jobbar jag i butiken fyra dagar i 
veckan. Fredagar är det familjeliv på heltid 
som gäller, berättar Carin.

KÖVRA SKOLA VÄRT EN OMVÄG
Kladdkakan kommer fram på bordet och 
Alli, 2 år och Ebbe, 4 år, är på hugget. Att 
äta kladdkaka inne vid köksbordet verkar 
inte tillhöra vardagen. Istället är det ut-
omhusaktiviteter som familjen ägnar den 
mesta tiden åt.

– Jag gillar att köra fyrhjuling på lägdan. 
Nu fastnar jag inte längre. Förr fastnade 
jag lätt i snön, berättar Ebbe.

Båda barnen går på Kövra skola som 
sedan åtta år drivs i privat regi. Varje 
morgon kör mamma Carin eller pappa 
Joel bilen sju kilometer åt ”fel” håll för att 
lämna barnen vid förskolan. Sedan fortsät-
ter föräldrarna till sina jobb i Svenstavik.

– Det är värt omvägen. Skolan är så 
personlig och vi upplever att våra barn får 
en trygg start på livet i Kövra skola, säger 
Joel Edström som själv gått på Kövra skola 
när han var ung.

MOTORER OCH POLISDRÖMMAR 
Efter att ha pendlat och jobbat i Norge har 

pappa Joel nu landat hemma i Vigge. Han 
har startat JE Fordonsteknik, en verkstad 
i Svenstavik, och vi förstår snabbt varifrån 
fyraårige Ebbe fått sitt motorintresse.

– Vi tar skotern direkt från tomten och 
kan ta oss i princip var som helst. Vi åker 
till Persåsen, till Glen, Arådalen, Ljung-
dalen eller bara ut på en tur i skogen, 
berättar Joel.

Carin är 26 år. Hon har bott i Hover-
berg och Vigge i hela sitt liv förutom 
en avstickare till Östersund för att gå 
gymnasiet. 

– Jag ville bli polis när jag var liten, få 
hjälpa människor. Jag är fortfarande lite 
sugen på det och jag har verkligen tänkt 

tanken på att utbilda mig vidare så små-
ningom. Men just nu är det oklart till vad.

Men att hon av den anledningen skulle 
lämna Vigge och söka nya äventyr finns 
inte på kartan.

– Nej inte alls. Allra helst vill jag bara 
bo kvar här i Vigge. Skulle jag behöva 
flytta så kanske inom kommunen, men 
inte utanför, säger Carin.

Om Joels stora intresse är motorer 
så är Carins fotboll. Att ÖFK gått upp i 
allsvenskan firar hon med att besöka varje 
hemmamatch. Och resten av familjen får 
hänga med.

– Jag är själv gammal fotbollsspelare 
och att vi har ett lag i länet som är så 
framgångsrika är ju helt otroligt. Jag för-

söker verkligen omvända hela familjen till 
att också gilla fotboll.

Just nu handlar hennes och Joels dröm-
mar om att bygga färdigt sitt hus, att alla 
får vara friska och att barnen får gå kvar 
i Kövra skola. Dessutom en förhoppning 
om att vägen utanför huset ska dras om.

– Vi bor längs genvägen till Åre. Vissa 
tider på året är det kaotiskt. Runt påsk- 
och sportloven kör bilarna som galna förbi 
vårt hus och det är inte kul, säger Joel.

DET ÄR LUGNET SOM DRAR
Familjen är mitt i bygga-bo-åldern.
Torpet de bor i hade Carin sett från vägen. 
Tomten var igenvuxen och huset förfal-
let, men hon såg ändå charmen när hon 
stannat och kikat in genom häcken. Några 
månader senare fanns en till salu-skylt 
och känslan av att det bara måste bli deras 
infann sig direkt.  De har renoverat i 
många år. Det mesta förutom stommen är 
utbytt. Nästa etapp är en utbyggnad, ett till 
badrum och ett nytt tak.

Livet i Vigge är lugnet själv. Här njuter 

Carin och Joel av livet mest varje dag.
– Jag älskar att åka till storstäder men 

längtar alltid efter att komma hem till 
lugnet. Här finns ytor att röra sig på, här 
får man vara ifred, säger Carin.

Men familjen trivs också för det 
sociala umgänge de har. Många vänner 
bor i närheten och bägge föräldraparen 
bor i grannbyarna. Och som Carin själv 
säger, ”det är nära till allt”. Många kanske 
reagerar på det. Det är sex mil till stan och 
ÖFK-matcherna, det är runt en mil till 
kompisar och barnens kompisar, det är sju 
kilometer till förskolan och 10 kilometer 
till jobbet. Men för Carin och Joel är det 
nära, och det som gör att livet i Vigge är 
det bästa liv de kan tänka sig.

Vi glider in genom byn Vigge. Här ligger gårdar, torp och villor på rad och idyl-
len känns påtaglig. När gps:en blinkar ”framme” och det sammanfaller med ett 
vitt hus omringat av barncyklar, snowracers och en studsmatta förstår vi att vi 
kommit rätt. Rätt i vår jakt på det äkta Bergslivet. Vad är det som gör att man 
bor, lever och verkar i Bergs kommun? För att ta reda på det har vi stämt träff 
med familjen Edström-Mohage.

Familjen Mohage-Edström är samlade i köket för kladdkaka. Ebbe 4 år och Alli 2 år vill gärna ha en 
bit till.
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– Vår morfar har skog, vi gillar att vara ute 
och att jobba i skogen. Dessutom finns det 
mycket spillvirke att ta vara på. Vi tänkte 
att det kunde vara en bra kombination för 
att testa vår affärsidé, säger David Rodhe. 

Han går Naturvetenskapsprogrammet 
och Jo Kilberg går Fordons- och trans-
portprogrammet på Jämtlands Gymna-
sium i Östersund. Deras affärsidé är att 
tillverka, sälja och bygga upp gärdsgårdar 
av eget material. 

GÅ SIN EGEN VÄG
Ett tjugotal ungdomar har anmält sig till 
Sommarlovsentreprenör 2017. De har 
lämnat in affärsidéer som handlar om allt 
från; gärdsgårdar, att sy tygpåsar med eget 
designat tryck där en del av förtjänsten 
ska gå till Barncancerfonden, tillverka och 
sälja arabiskt godis till allt i allo service 
med gräsklippning med mera. För David 
Rodhe är projektet ett sätt att prova på att 

vara egen företagare.
– Jag är nyfiken och vill testa, se om 

företagande kan vara något för mig i 
framtiden. Jag planerar att läsa vidare och 
kommer att flytta från Skålan men som jag 
känner nu vill jag gärna komma tillbaka 
efter utbildningen. Jag trivs här, säger 
David Rodhe. 

För Jo Kilberg handlar det också om att 
hitta möjligheter att bo kvar i hembygden.

– Jag trivs verkligen i Skålan och vill 
bo kvar i byn, att driva eget är ett sätt att 
göra det möjligt. Jag vill styra mitt liv i den 
riktning som passar mig. Så småningom 
funderar jag på att starta eget inom åke-
ribranschen, berättar han.

Det är just dit Bergs kommun vill nå 
med Sommarlovsentreprenör 2017.

– Vi vill visa på möjligheterna att kunna 
bo kvar och hitta en egen försörjning. Att 
man kan skapa sitt eget jobb utifrån hur 
man väljer att leva sitt liv. Förhoppning-

en är att hjälpa ungdomarna att se sig 
omkring i sin hembygd och hitta kreativa 
lösningar att försörja sig på i framtiden, 
säger Maria Wikén, ungdomssamordnare 
Bergs kommun.

NÄRINGSLIVET BERGS PULS 
Bergs kommun är en av landets mest fö-
retagstäta kommuner. Näringslivet är oer-
hört viktigt för kommunens utveckling.

– Vår förhoppning är att de här veckor-
na kan ge en grund för fortsatt företagan-
de senare i livet. Vi har oerhört många 
kreativa drivna företagare i kommunen 
och vi behöver ännu fler i framtiden. Utan 
företagen stannar kommunen, säger Maria 
Wikén. 

FAKTA OM SOMMARLOVS- 
ENTREPRENÖRERNA

För ungdomar mellan 15 och 20 år.

Ungdomen får 3 500 kr i starta eget bidrag.

Den första veckan är en gratis uppstartsvecka på 
Birka folkhögskola med föreläsningar, workshops med 
mera. Ungdomarna får bland annat lära sig enkel 
ekonomi, idéutveckling, bokföring, digital kommuni-
kation och marknadsföring.

Jo Kilberg och David Rodhe från Skålan är två av flera  
sommarlovsentreprenörer 2017. Jo och Davids affärsidé är att 
tillverka, sälja och bygga upp gärdsgårdar av eget material.

Att driva företag är ett sätt att forma sin egen framtid. Under fyra 
sommarlovsveckor får ungdomar prova att driva egna företag, genom 
att vara sommarlovsentreprenörer. Kusinerna Jo Kilberg och David 
Rodhe från Skålan planerar att bygga och sälja gärdsgårdar.

UNGDOMAR 
skapar sina egna jobb
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Arbetet har pågått det senaste året och 
snart går planen ut på samråd och det är 
dags för invånarna att tycka till igen.

– Vi vill ha in så många åsik-
ter som möjligt. Det är viktigt 
att alla som vill tycker till, 
både positivt och negativt, 
annars kan något som de 
flesta tycker är bra riskera att 
försvinna, säger Cilla Gauffin, Miljö- och 
byggchef i kommunen.

För att alla som vill ska kunna lämna sina 
synpunkter tar kommunen hjälp av alla 
bibliotekarier i Bergs kommun så att även 
de som inte har dator ska kunna lämna sina 
synpunkter. Översiktsplanen är nämligen 
kartbaserad och helt digital.

Översiktsplanen är en långsiktig plane-
ring för hur kommunen ska utvecklas. Till 
exempel drar den upp riktlinjer för hur 
mark ska användas, och inte användas. 
Cilla Gauffin beskriver arbetet som roligt 
och lärorikt, särskilt att få träffa människor 
ute i byarna för att prata om just deras bys 
utveckling.

– Att få träffa ungdomar på ungdomsde-
mokratidagen och höra deras tankar och 
idéer och var de vill bygga hus när de blir 
äldre, det var nästan det roligaste.

Skolskogar, bostäder och industriom-
råden. Det finns många intressen att ta 
hänsyn till för Bergs kommun när den 
nya översiktsplanen tas fram.

VIKTIGA BEVARANDEOMRÅDEN:
”Vi har kartlagt förskole- och skolskogar vilket ger oss 
bättre möjlighet att skydda dessa områden i framtiden. 
Kartläggningen har vi gjort tillsammans med ungdomar 
på ungdomsdemokratidagen och personalen på skolorna. 
Storsjön är viktig för vår kommun, både för friluftslivet och 
för att vi ska vara attraktiva. Många av ställningstagandena i 
Vattenplan Storsjön är nu med i översiktsplanen. Dessutom 
motsätter den sig planerna på en gruva i Myrviken och all 
gruvverksamhet i radonhaltiga områden som skydd för 
dricksvattnet.”

HÄR PLANERAS DET FÖR BOSTÄDER:
”Vi ser ett intresse för bostadsbyggande på många platser i 
kommunen, främst i Klövsjö, Hackås och Oviken. I Klövsjö 
har vi hittat två aktuella områden och på övriga platser letar 
vi efter attraktiva tomter. Vi vill möjliggöra för så kallade 
LIS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, för 
att kunna erbjuda fler tomter nära vatten.”

OVIKEN

HACKÅS

KLÖVSJÖ

Skogar och bostäder  
får samsas i nya planen

Under juni, juli och augusti finns översiktsplanen ute 
på samråd på www.berg.se/oversiktsplan och vi vill 
veta vad DU tycker!

Nu behöver vi just DIN åsikt  
om översiktsplanen!
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Ny förskola  
UNDERLÄTTAR SAMARBETE

– Vi har väntat länge och det har varit 
många turer, nu är vi väldigt glada över 
att vara här. Det bästa är att vi är tillsam-
mans, att all personal och barn är under 
samma tak, säger Marianne Jansson 
förskollärare på Lägdan.

Behovet av en ny förskola har funnits 
i flera år. De tidigare lokalerna var 
provisoriska och opraktiska samtidigt 
som behovet av förskoleplatser har ökat. 
Det har skett en inflyttning i bygden och 
antalet barn har blivit fler. 

– Det känns bra med helt nybyggda 
ändamålsenliga lokaler. Arbetsmiljön är 
bättre men framförallt blir det mycket 
lättare att träffas och samarbeta mellan 
avdelningarna, säger Helena Pettersson, 
förskollärare på Lägdan.

NÄRA SKOLAN
Lägdan har fem avdelningar med om-
kring 80 barn. Förskolan är placerad på 

just lägdan, i nära anslutning till Myrvi-
kens skola och Mötesplats Oviken.

– För de äldre barnen är det en klar 
fördel att ha tillgång till biblioteket och 
idrottshallen på Mötesplats Oviken. 
Mycket är bra här men jag måste nog 
säga att vi saknar skogen som fanns intill 
tidigare förskolan Myre, säger Helena 
Pettersson.

Förskolan har extra fokus på språkut-
veckling och matematik. Personalen job-
bar med matematik i alla sammanhang 
det passar och använder tecken som stöd 
för alla barn.

– Personalen är väldigt bra med bar-
nen. Våra barn behöver extra stöd med 
språket eftersom vi inte pratar svenska 
så bra. Personalen använder bilder och 
tecken som hjälper barnen med språket 
på ett bra sätt, säger Lora Msdi och John 
Shmoun, föräldrar till tvååriga tvilling-
arna Marianne och Kristian.

Bergs kommun planerar nu att bygga 
ytterligare en förskola.

– Nästa steg är en ny förskola i Sven-
stavik, den kan förhoppningsvis vara 
klar inom ett par år. Bergs kommun 
satsar på barn och unga, två nya försko-
lor inom loppet av några år tycker jag 
är tydliga exempel på det, säger Anneli 
Olofsson, barn- och utbildningschef i 
Bergs kommun.

Lora Msdi och John Shmoun, föräldrar till tvillingarna Marianne och Kristian, uppskattar att  
förskolan jobbar extra mycket med språkutveckling.

På förskolan Lägdan har man extra fokus på språkutveckling och matema-
tik. Förskolläraren Marianne Jansson tar hjälp av både bilder och tecken 
för att Kristian ska utveckla språket.

FAKTA LÄGDAN:

• Fem avdelningar 

• Omkring 80 barn

• 15-tal personal

• Invigdes februari 2017

• Kostnad cirka 25 miljoner kronor

Efter åratal i provisoriska utspridda lokaler har barn och personal flyttat in i den nya förskolan Lägdan i 
Myrviken. Förskolan har extra fokus på språkutveckling och matematik, vilket föräldrarna Lora Msdi och 
John Shmoun är positiva till.
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Bergs kommun planerar en ny sporthall i 
Svenstavik. En tillgänglighetsanpassad fullstor 
hall för de flesta sporter.

I Svenstavik går drygt 450 barn och unga i 
skolan, de behöver en fungerande sporthall att 
hålla till i.

– Sporthallen blir ett lyft för idrotten, fram- 
förallt under skoltid men också för förening-
arna i hela bygden. Med en fullstor idrottshall 
finns det utrymme för ett bredare utbud av 
sporter. Nuvarande lokal är för liten för till ex-
empel innebandy och volleyboll, säger Anneli 
Olofsson, Barn- och utbildningschef i Bergs 
kommun.

De två nuvarande hallarna är byggda på 60-ta-
let, den äldsta av dem ska rivas och ersättas 
med en ny på samma ställe. Den nya hallen 
ska även kunna användas till evenemang och 
därför planerar man även för läktare. 

Platser runt om i Bergs kommun där det idag 
finns befintlig service och naturliga mötes-
platser utökas till så kallade servicepunkter. 
Servicepunkterna håller öppet minst fem dagar 
i veckan året om, erbjuder caféhörna för köp av 
fika, trådlöst internet, kommunal information 
och tillgänglighetsanpassade lokaler. 

Servicepunkterna beräknas komma igång 
under hösten 2017.

GODKÄNDA SERVICEPUNKTER 2017: 
Frendo Myrviken, OkQ8 Svenstavik, Handlarn 
Åsarna, Tempo Rätan, Bygdegården Skålan, 
Storsjö lanthandel och Turistföreningen 
Ljungdalen.

NY SPORTHALL LYFT FÖR IDROTTEN 

SPONTANA MÖTEN  
GENOM SERVICEPUKTER

BJÖRN ÄR ÅRETS SERVICEPERSON
Björn Moqvist fick 2016 Årets guldstjärna i 
kategorin Årets serviceperson. Björn jobbar på 
återvinningscentralen i Brånan sedan 13 år till-
baka och motiveringen till vinsten var lika kort 
som tydlig: Positiv, glad och hjälper till. Något 
som i samma mening både beskriver hans jobb 
och personlighet. 

– När jag öppnar på morgonen har jag kunder 
direkt. Sen hjälper jag till med o-ordningen 

som de har på släpen. Det bästa med mitt 
jobb är att jag får träffa mycket folk 

och skoja med dem, säger Björn 
med glimten i ögat.

SPÄNNANDE JOBBUTSIKTER
– Vi arbetar ständigt för att stärka kommu-
nens varumärke och bli en ännu attraktivare 
arbetsgivare. Vi vill att fler ska söka sig hit 
samtidigt som vi ska ta hand om vår befintliga 
personal, säger John Estvik, rekryterare på 
Bergs kommun.

I och med pensionsavgångarna inom skola, 
förskola och äldreomsorg finns ett stort behov 
av behörig personal inom dessa områden. John 
lyfter möjligheterna till ett spännande och 
utmanande arbete inom kommunen.

– På många positioner behöver vi personer 
som är beredda på att ta ett större ansvar och 
vill ha ett varierande arbete. 

LÄR KÄNNA OSS PÅ INSTAGRAM 
Varje vecka får en anställd på Bergs kommun 
sköta kommunens Instagramkonto.

Följ hur kommunen växer och utvecklas, hur 
vardagen ser ut och vilka människor vi möter.
 
Vi heter @bergskommun på Instagram.

SKOLKÖREN HYLLAR SKOLAN
Kampanjen Skolkören är en satsning av länets 
kommuner, Region Jämtland Härjedalen 
och Jämtlands gymnasium där de under två 
år arbetar för att lyfta skolan och läraryrket. 
Skolkören vill 
bygga stolthet 
bland medarbe-
tare och skapa 
ett intresse för 
andra att börja 
jobba som lärare 
i länet. Du kan 
också vara med 
och hylla skolan 
genom att besöka skolkoren.nu och skicka in 
en personlig hyllning till en lärare, elev, kollega 
eller kompis.

Skolkören har spelat in en låt som heter ”Oum-
bärlig” och en musikvideo tillsammans med 
lärarambassadörer länet över. Låten finns på 
både Spotify och Youtube.

www.skolkoren.nu
#skolkören
Instagram: @skolkoren
Facebook: skolkoren
Youtube: Skolkören Jämtland  
Härjedalen

NOTISER

Simon Bengtsson var under en vecka Bergs 
kommuns Instagramambassadör.
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Efterfrågan på fritidshus i fjällen är fortsatt stor. Längs väg 315 mellan Klövsjö och Storhogna startar nu en 
husfabrik. Målet är att tillverka ett 30-tal nyckelfärdiga och ett 100-tal stomresta hus per år.

Husfabrik i fjällen

– Vi vill göra det enkelt för de som vill 
bygga i området. Vi har sett att de som 
köper tomter av oss även vill ha hjälp med 
husbygget. Med lokal tillverkning kan de 
som bygger komma till fabriken och följa 
husbygget, välja fönster, dörrar, kakel och 
klinker och så vidare, säger Peo Conic, 
delägare i Storhogna Fjällhus AB som ägs 
tillsammans med Bengt Hamberg och 
Peter Engberg.

Peo Conic är entreprenör och driver 
anläggningen Storhogna M samt är  
markägare i Storhognaområdet. Peo Conic 
äger via bolag totalt 750 hektar mark och 
har 500 tomter detaljplanelagda. Målgrup-
pen för husförsäljningen är privatpersoner 
från framförallt Mälardalen och södra 
Norrland.

– Vi kommer att prioritera de kunder 
som köper tomter av oss. Till dem erbjud-
er vi nyckelfärdiga hus, det vill säga att vi 
sköter allt från byggstart till färdigt hus. 
I andra hand säljer vi stomresta hus för 

kunder som vill inreda själva och kanske 
redan har en tomt, säger Peo Conic.

FÖRETAGSVÄNLIG KOMMUN
Husfabriken Storhogna Fjällhus AB 
kommer inledningsvis att tillverka ett 
tiotal olika husmodeller, från 70 till 180 
kvadratmeter. Det är traditionella trähus 
med timrad panel som är anpassade till 
den detaljplan som kommunen tagit fram 
för området. 

– Det har varit lätt att samarbeta med 
kommunen och kommunikationen har 
varit rak och snabb. Om inte Bergs  
kommun hade varit så företagsvänlig hade 
vi kanske inte vågat satsa på en husfabrik i 
det här området, säger Peo Conic. 

NYA JOBB  
Företaget har idag tio anställda, två 
tjänstemän och åtta snickare. Inom snar 
framtid planerar de att anställa ytterligare 
ett tiotal snickare. Peo Conic hoppas att 

verksamheten kan ge ringar på vattnet 
inom andra näringar.

– Fabriken bidrar med arbetstillfällen 
till Bergs kommun. Jag tror också att 
verksamheten gynnar även andra när- 
ingsidkare och entreprenörer, det kan 
handla om allt från inredning till eldrag-
ning. Jag vill och hoppas att vi, genom 
att visa att det går att starta en sådan här 
verksamhet, kan inspirera fler att våga 
satsa, säger Peo Conic.

Storhogna och Klövsjö är de områden 
i Bergs kommun där byggboomen har 
märkts allra tydligast de senaste åren och 
Peo Conic ser en fortsatt stor potential i 
området.

– Storhogna har potential att bli en 
åretruntdestination. I närområdet finns 
utmärkt fiske, vandring och golf. Vi 
tittar dessutom på att erbjuda paketresor 
inom de områdena och att utveckla fler 
sommar- och vinteraktiviteter, säger Peo 
Conic.

FAKTA OM FABRIKEN  
STORHOGNA FJÄLLHUS AB

Planerad start för fabriken: Juni 2017.

Tillverkningskapacitet: Cirka 30 nyckelfärdiga 
hus och 100 stomresta hus per år.

Storlek på husen: Mellan 70-180 kvadratmeter.

Huspris: Från två miljoner kronor och uppåt 
beroende på husmodell och standard.

Hustyp: Traditionella trähus med timrad panel. 
Husen byggs av naturmaterial som går att 
återvinna.

10



PEO CONICS VISION  
FÖR STORHOGNAOMRÅDET:

• Utveckla torget kring M-huset med matbutik, bageri 
och lokala delikatessbutiker. 

• En sexstolslift från M-huset upp på Storhognafjället. 
• Utveckla längdspåren med elljusspår.
• Att bli en åretruntdestination.
• Fler kommersiella bäddar. Bland annat planeras ett 

sexvåningshus i direkt anslutning till M-huset. Huset 
ska rymma ett 40-tal uthyrningsrum med egna kök. 
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Äldreomsorgen behöver personal. Nyanlända vill ha jobb. Det har korttidsboendet Bergsgården i 
Svenstavik tagit fasta på och har välkomnat många som velat jobba hos dem.

BERGSGÅRDEN 
visar vägen för mångfald

Gisele Kayitesi är språkombud på Bergsgården. Syftet med 
språkombuden är att ge arbetsplatserna bättre förutsättningar att 
arbeta språkutvecklande.
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Henock Mekonen började som praktikant, 
utbildade sig till undersköterska och har 
nu fast jobb.

– En fast tjänst har betytt mycket för 
mig. Jag kan planera mitt privatliv och jag 
har kunnat köpa ett hus och skapat mig ett 
liv här, säger Henock Mekonen.

Efter några års praktik och utbildning 
fick han jobb på Bergsgården för två år se-
dan, en bra väg in i samhället för honom. 

– Jag har lärt mig både språket och det 
mesta om hur svenska samhället fungerar 
här på Bergsgården. Här hör jag och övar 
svenska språket hela tiden. När jag pratar 
med de äldre och personalen lär jag mig 
allt möjligt om samhället, om jakt, bröllop, 
begravningar, Försäkringskassan, semester 
och mycket annat, säger Henock Meko-
nen.

Korttidsboendet Bergsgården i Svensta-
vik har tagit emot ett 15-tal praktikanter 
med utländsk bakgrund. Syftet med prak-
tikarbetet är tvådelat, både att underlätta 
integration och rekrytering.

– Vi välkomnar alla som vill jobba 
inom äldreomsorgen. Alla resurser måste 
tas till vara, det spelar ingen roll varifrån 
man kommer, säger Berit Moe, enhetschef 
Bergsgården. 

FÖRST MED SPRÅKOMBUD
Bergsgården jobbar målmedvetet och 
konsekvent för att få in fler nyanlända i 
äldreomsorgen och är först i kommunen 
med att utbilda språkombud. Språkom-
budsutbildningen var en ögonöppnare för 
personalen och betydelsefull för utveck-
lingen enligt Gisele Kayitesi, som är en av 

dem som gått utbildningen.
- Efter att jag gick språkombudsutbild-

ning upplever jag att det blivit en föränd-
ring i attityd hos personalen. Vi pratar 
mycket om integration och på vilka olika 
sätt man kan jobba med det. Personalen 
har också fått mer kunskap om hur det 
är för oss som kommer hit. Det finns helt 
enkelt en ökad medvetenhet om integra-
tion överhuvudtaget, säger Gisele Kayitesi, 
vårdbiträde och språkombud. 

Att vara språkombud kan handla om 
allt ifrån att hjälpa kollegor med frågor 
om vardaglig språkanvändning till att 
stödja dem som har ett annat modersmål 
än svenska. Syftet är att ge arbetsplatserna 
bättre förutsättningar att arbeta språkut-
vecklande såväl på individuell som på 
organisatorisk nivå. Bergsgården har till 
exempel skapat en handlingsplan som 
innefattar allt från förenkling av check-
listor och rutiner till arbete med attityder 
och schemalagd handledningstid. 

– Från början var vi i personalen lite 
reserverade. Det fanns en oro över hur det 
skulle gå med språket, om vi skulle förstå 
varandra. Nu när vi jobbat medvetet och 
strukturerat med att ta emot praktikanter 
är all oro borta. Vi ser att det fungerar. 
Hela arbetsgruppen har mycket roligt 
tillsammans! Praktikanterna berikar både 
mig personligen och arbetsplatsen, säger 
Marlene Sundh, undersköterska och 
handledare.

Gisele Kayitesi har jobbat på Bergs-
gården i tre år och alltid känt sig väl 
mottagen men hon har också mötts av oro 
hos de äldre.

– Jag blev lite förvånad när jag skulle 
hjälpa en vårdtagare och personen ropade 
rakt ut: Nej, jag vill inte ha hjälp av dig! 
Varför då undrade jag. Du är ju svart! Jag 
svarade; ja, jag är svart men jag är snäll. 
Men det var bara i början, när allt var nytt 
för oss allihopa. Nu känner vi varandra 
och jag blir jättebra bemött av alla, säger 
Gisele Kayitesi.

Lilly Hammargård bor mestadels hem-
ma i Rätansböle men bor också periodvis 
på Bergsgården, hon är positiv till arbetet 
med praktikanter.

– Det är jättebra att de får jobb. För mig 
spelar det ingen roll varifrån personalen 
kommer, huvudsaken är att jag får hjälp, 
säger Lilly Hammargård.

SFI + PRAKTIK BRA KOMBO  
Mussa Said Anwar har praktiserat i ett 
drygt halvår och hoppas få en tjänst så 
småningom. Han går två dagar i skolan på 
SFI-undervisning (Svenska för invandra-
re) och tre dagar på Bergsgården.

– Kombinationen med SFI-undervis-
ning och praktik är bra. På skolan lär 
jag mig läsa och skriva teoretiskt och på 
Bergsgården får jag öva praktiskt, det är 
bra för mig. Det var svårt att förstå allt i 
början men jag har fått bra stöttning av 
personalen, nu kan jag hjälpa vårdtagar-
na med i stort sett allt. Jag jobbade som 
vårdbiträde i Eritrea och vill fortsätta med 
det här, säger Mussa Said Anwar.

Trots att Bergsgården har behov av att 
rekrytera skyndar man långsamt med att 
anställa praktikanter. 

– Vi har sett att de nyanlända måste 
få gott om tid på sig. De själva vill helst 
börja jobba som ordinarie personal på en 
gång, från dag 1. Men jag har varit noga 
med att det måste få ta tid att komma in 
i jobbet, de måste förstå uppdraget helt 
och hållet och kommunicera på svenska. 
Det är jätteviktigt att de både kan prata 
och skriva svenska om de ska kunna jobba 
självständigt, det är bland annat därför vi 
satsar så mycket på både handledare och 
språkombud, säger Berit Moe, enhetschef 
Bergsgården.

Henock Mekonen tror att det skulle 
vara bra om flera arbetsplatser arbetade 
som Bergsgården.

– Det är det bästa sättet att snabbt lära 
språket och komma in i samhället. När vi 
som börjat som praktikanter sedan får fast 
anställning kan vi också vara stöttande 
förebilder för nya praktikanter, säger 
Henock Mekonen.

Henock Mekonen och Marlene Sundh har jobbat tillsammans i flera år, de uppskattar Bergsgårdens välkomnande 
inställning till både boende och nya medarbetare.
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KOMMER NI KLARA AV HELA KOMMUNENS FIBERUTBYGGNAD? 
– Vi kommer inte att kunna börja bygga förrän om ungefär ett år, alltså våren 
2018. Det handlar om tillstånd, markavtal och liknande. Dessutom måste vi bygga 
ut strukturerat där vi utgår från ett område och sedan går vidare till nästa. Just nu 
tar vi med hjälp av kommunen fram en utbyggnadsplan där befintligt nät och nytt 
nät ses över samt hur prioriteringarna inom Bergs kommun bör ske.

ÄR DET HÄR ETT BRA ALTERNATIV FÖR MEDBORGARNA?
– Vi har visat att vi på allvar vill finnas i regionen då vi redan investerat 110 miljo-
ner kronor och anslutit ungefär 2500 kunder under första året. Vi går inte in och 
bara tar russinen i kakan, vi vill ta ett helhetsåtagande och bygga fiber i både tätort 
och glesbygd.Det vill vi göra.

VAD HÄNDER NU?
– Alla kommer att få ett erbjudande hem i brevlådan, men det kan dröja för vi 
bygger ut i etapper och skickar därmed ut erbjudandena eftersom. För att vi ska 
kunna genomföra byggnationen krävs att 60 till 65 procent av fastighetsägarna 
tackar ja. 

HUR SKER PRISSÄTTNINGEN?
– Vi har en solidarisk prissättning som gäller för hela regionen. Grundpriset är 22 
900 kr men som regelverket ser ut just nu kan den som har möjlighet göra rot- och 
rutavdrag och då hamnar priset på 19 015 kr. Den som väljer att avvakta och vill 
ansluta sig senare kommer dels att hamna sist i kön, dels få ett dyrare pris.

SNABBT INTERNET TILL ALLA
INFRASTRUKTUR

Vid utgången av 2018 ska 95 procent av 
alla fastighetsägare vara erbjudna fiber. 
Det är målsättningen när IP Only köper 
BTEAs fibernät och blir kommunens 
stora aktör vad gäller leverans av fiber. 
Därmed ska telefoni, datatrafik och TV 
erbjudas kommunens invånare med 
snabb hastighet.

– Vi har tidigare haft Jämtkraft i norr 
och BTEA i söder, nu får vi en aktör i 
hela kommunen, IP-Only. Dessutom 
ett företag som kan satsa kapital för 
att få fart på utbyggnaden och det tror 
vi är bra för invånarna, säger Anders 
Englund, näringslivschef.

Tanken är att det ska bli enklare för 
den enskilde individen. Nu kommer en 
kommersiell aktör att ställa frågan, är 
du intresserad eller ej. Tidigare har by-
borna varit tvungna att skapa fiberför-
eningar och söka pengar, det kommer 
nu inte att behövas.

Håkan Lundgren är statsnätschef för 
IP-Only i region norr.

VILL DU VETA MER?
LÄS MER  
www.ip-only.se

RING KUNDTJÄNST
0200-43 00 00

MAILA DINA FRÅGOR
kundservice@ip-only.se

14



Väg 315 mellan Utanbergsvallarna och Rätan håller på att iord-
ningställas och ska asfalteras under sommaren 2017.  Den har 
förutom ny beläggning också fått några kurvor uträtade, breddats 
på några ställen samt fått nytt dike. Dessutom kommer en gång- 
och cykelväg att dras genom Rätansbyn under sommaren.

Längs väg 321 finns en fastställd plan och 170 miljoner budge-
terat till sträckan Svenstavik–Månsåsen. Planen är att påbörja 
sträckan Svenstavik–Kövra under 2018 där bland annat en gång- 
och cykelväg från Svenstavik till Hoverberg ska se dagens ljus. 
Nästa steg är sträckan Kövra–Månsåsen och där finns en gång- 
och cykelväg planerad från Fröjdholmen till Myrviken centrum.

För E45 samt Inlandsbanan tas just nu fram en åtgärdsvalsstudie. 
Man ser över fel och brister längs hela Inlandsstråket och ser hur 
och när de behöver åtgärdas. Har du synpunkter, kontakta Bergs 
kommuns representant Anders Olof Öhlén.

Trafikverket planerar att justera hastigheten längs E45. Bland 
annat kommer hastigheten mellan Brunflo och Åsarna att sänkas 
från 90 till 80. Tyvärr drabbar det många pendlare både med bil 
och buss då restiden ökar. Kommunen hade hellre sett en höjning 
från 90 till 100 längs samma vägsträcka för att gynna ett pendlan-
de till Östersund.

FÖRBÄTTRINGSVÄGAR
INFRASTRUKTUR

I Bergs kommun finns två sorters vägar. Trafikverkets vägar och 
vägföreningarnas vägar. Från kommunens sida lyssnar man av 
och tar in åsikter kring vägnätet. Bergs kommun, liksom alla 
andra kommuner gör en politisk vägprioritering som meddelas 
Region Jämtland Härjedalen och Trafikverket. Därefter skapas en 
tioårsplan för hela länet där alla kommuners prioriteringar vägs 
mot varandra.

– Att väg 315 äntligen får sig en upprustning känns bra. Vi gjorde 
redan 2013 en skrivelse till Trafikverket om att skynda på åtgär-
der för väg 315 och nu verkar det bli av, säger Anders Englund, 
näringslivschef i Bergs kommun.

VÄGPRIORITERINGAR VÄGPROBLEM?
ENSKILDA VÄGAR  
Ta kontakt med din vägförening.

TRAFIKVERKETS VÄGAR
Ta kontakt med Trafikverket.

Hos Bergs kommun är det Anders Olof Öhlén 
tel. 0687-161 00 som är ansvarig för infrastrukturfrågor.

Vill du som medborgare vara med och påverka? 
Engagera dig gärna och tyck till. Tillsammans hjälps vi 
åt att skapa en bättre infrastruktur!
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MJÖLKAUTOMAT 
gav näring till företaget
Ur ett allt strängare ekonomiskt klimat för mjölkbönder landet över växte mikromejeriet Kossan i 
Berg fram. I Hoverberg håller Bob, Anki, Sven och Anita alltid dörren öppen till mjölkautomaten. 
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Håkan Einebrant kliver in genom dörren på Kossan i Berg med 
en kylväska och tre tomma flaskor. Det är dags att fylla på mjölk-
förrådet hemmavid. Han vet precis hur det funkar, han åker hit 
en till två gånger i veckan. Han tar fram sitt betalkort och stoppar 
in det i automaten, sedan följer han anvisningarna och fyller sina 
tre flaskor som han omsorgsfullt ställer tillbaka i kylväskan för 
att skydda dem mot ljus och värme.

– Den här mjölken är mycket godare. Dels vet jag att den är 
äkta och dels är den ju mycket fetare. Vi använder den hemma 
till allt. Att dricka, till kaffet och till matlagning, säger en nöjd 
Håkan Einebrant och åker hem med mjölken.

RÖDA SIFFROR SKULLE BLI SVARTA
Idén till Kossan i Berg kläcktes för två år sedan när gårdarna slet 
med röda siffror. De såg bara två lösningar och den ena var att 
lägga ner verksamheten och den andra var att förädla produkten 
och sälja den själva. I somras sålde de ungefär 150 liter mjölk per 
dygn, nu ligger det på runt 70–80 liter och efter bara ett år har de 
planer på expansion.

– Från och med midsommar hoppas vi kunna göra vår egen 
glass! Innan har vår glass tillverkats i Bräcke men nu vill vi göra 
den själva och vi kommer koncentrera oss på ett fåtal smaker. 
När glassproduktionen drar igång kommer 15 procent av mjöl-
ken gå till vår egen produktion, säger Bob Jonasson, delägare av 
Kossan i Berg. 

ÅRETS SERVICEFÖRETAG
Kossan i Berg är resultatet av att två mjölkgårdar som gått ihop. 
Tillsammans får Bob Jonassons och Anki Svenssons gård i Ho-
verberg med Sven Olofssons och Anita Anderssons gård i Vigge 
fram 1 miljon kilo mjölk per år och just nu går 10 procent av 
mjölken till dem själva och resten till Arla. Lennart Danielsson 
på Danielssons bussar är också en av delägarna och han bidrar 
med sin breda erfarenhet av att driva aktiebolag.

– Vi vill sälja lokalproducerade produkter till bra priser och 

vi märker att vi ligger rätt i tiden. Folk vill veta vad de stoppar i 
sig. Vi har verkligen blivit mottagna av kunder och kommunen 
med öppna armar. Fyra månader efter att vi öppnade i fjol fick vi 
ta emot Guldstjärnan som Årets serviceföretag. Vi har inte fattat 
det här än! säger Bob Jonassson. 

På drygt 7 000 invånare har kommunen över 1 300 registrera-
de företag. Statistiken vittnar om en hög företagsamhet där var 
femte invånare är företagare och Berg ligger på plats 10 i landet 
med 20 procent företagsamhet. 

– Det är de små företagen som genererar nya jobb. Det ska 
vara enkelt att starta ett nytt företag här. Kunskap och infor-
mation ska finnas för företagen och vi hjälper till att stötta upp 
nystartade företag, de som funderar på det eller redan har en 
verksamhet. Vi strävar ständigt efter att bli bättre och just nu 
är vi rankade sjua i landet på nyföretagsamhet enligt Statistiska 
centralbyrån och UC, säger Anders Englund, näringslivschef på 
Bergs kommun. 

Sven Olofsson (bakgrunden) och Bob Jonasson är redo att jobba i mejeriet. 
Tillsammans driver de företaget Kossan i Berg.

FAKTA OM FÖRETAGANDE I BERGS KOMMUN

Under rubriken Företagande och utveckling på berg.se hittar du informa-
tion om hur du kan starta ditt företag och förverkliga dina idéer, hur du kan 
etablera ditt företag i Berg och vilka möjligheter det finns för att utveckla 
just din verksamhet.

Företagslotsen hjälper dig som företagare i mötet med kommunens olika 
verksamheter. 

Nyföretagarcentrum ger dig konkret hjälp med rådgivning, att utveckla din 
affärsidé, analysera marknaden, upprätta en affärsplan med mera.

Prenumerera på nyhetsbrevet från Näringslivs- och utvecklingsavdelningen 
för att få veta vad som är på gång och tips på kurser i företagande för att 
nämna några. 
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LOKALT FASTIGHETSBOLAG
rustar Åsarna

– Vi vill utöka servicen till alla som bor 
här. Vår målsättning är att samhället ska 
utvecklas vidare med skidåkningen som 
bas. Skidgymnasiet är oerhört viktigt, utan 
eleverna skulle den här utvecklingen inte 
vara möjlig i Åsarna, säger Lars Nilsson, vd 
Åsarna Fastighets AB. 

Bakom fastighetsbolaget står elva lokala 
entreprenörer. De bygger en ny matbutik, 
är med och driver arbetet med en ny 
genomfart i Åsarna och bygger nya elevbo-
städer. Agnes Mattsson från Tandsbyn går 
skidgymnasiet och är en av eleverna som 
fått flytta in i egen lya.

– De ideella krafterna i Åsarna betyder 
jättemycket, alltifrån att det finns boende 
för oss som kommer utifrån till att det dras 
skidspår. Det är förutsättningar för att vi 
ska kunna satsa på skidåkningen så hårt 
som vi gör och välja Åsarna som studieort, 
säger Agnes Mattsson.

ATTRAKTIV STUDIEORT
Bolagets utvecklingsarbete har pågått 
sedan början av 2005. Under den tiden har 
skidinriktningen på Fjällgymnasiet utökats 
med fler grenar, förutom längd finns nu 
också skidskytte och alpint. Eleverna har 
blivit fler och behovet av bostäder ökar.

– Att bygga lägenheterna är ett sätt att 
visa att man vill ha hit ännu fler elever. Det 
betyder mycket att ha ett eget boende. Det 
ger trygghet och det är lättare att sätta sig 
och plugga när man kan styra helt själv, 

säger Agnes Mattsson.
Investeringarna har till stor del finan-

sierats genom ideellt arbete. Bolaget köpte 
pensionärslängor av Statens Bostadsom-
vandling och ett gammalt hyreshus av 
kommunen och har sedan totalrenoverat 
med egna medel och krafter. Vinster från 
fastighetsbolaget återinvesteras för utveck-
ling av Åsarnas samhälle.

– Åsarna har haft bostadsbrist sedan 
början av 2000-talet och vi vill göra något 
åt det. För att vara en attraktiv studieort 
behöver vi boenden. Kommunen har inga 
pengar att bygga bostäder för i Åsarna, då 
gör vi det själva. Kommunen stöttar med 
annat, till exempel; juridik, ansökningar, 
handläggning och så vidare, säger Lars 
Nilsson. 

NY BUTIK  
Nästa steg efter elevbostäderna är att bygga 
ut matbutiken. Den nya butiken byggs i an-
slutning till nuvarande lokal och ska vara 
klar i juni 2017. Satsningen görs gemen-
samt av fastighetsbolaget och butiksägaren 
Ann-Liz Persson. 

– För att ta nästa steg är det nödvändigt 
med större lokaler och en uppfräschning. 
Det blir en större butik jämfört med tidi-
gare, ny inredning och nytt koncept med 
Tempo. Vi kommer att få ett bättre sorti-
ment och utökad valfrihet för kunderna. 
Utbyggnaden känns som en nystart, säger 
Ann-Liz Persson.

I Åsarna tätort bor omkring 330 per-
soner, cirka 60 av dem är gymnasieelever 
som kommer från hela Sverige. Butiken är 
hjärtat i samhället.

– Vi såg en fara i att butiken inte 
skulle bli kvar. Då hade servicen till våra 
hyresgäster försämrats radikalt. Många 
av ungdomarna har inte körkort och de 
måste kunna handla mat här, det gäller 
självklart också alla som bor i samhäl-
let. Butiken är central för oss som bor 
i Åsarna, säger Lars Nilsson vd Åsarna 
Fastighets AB.

Ann-Liz Persson ser stora 
fördelar med att utvecklingen drivs 
lokalt.

– Det är en win-win 
situation. Satsningarna 
gynnar alla, de företagare 
som driver fastighetsbola-
get, eleverna och boende i 
närområdet. Utveckling-
en är också positiv för 
genomfartstrafiken och 
de som turistar här. 
Fastighetsbolaget 
bygger bostäder 
för ungdomarna 
och då måste det 
också finnas 
service, vilket 
även är en 
förutsätt-
ning för att 
arrangera 
aktiviteter 
och täv-
lingar.

Nya elevbostäder, ny butik, ny genomfart – Åsarna storsatsar!  
Det lokala fastighetsbolaget Åsarna Fastighets AB skapar och driver 
utvecklingen.
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SNYGGARE &
SÄKRARE I ÅSARNA

– Vi är jätteglada att Trafikverket tar ett 
helhetsgrepp om genomfarten i Åsarna. 
De fokuserar inte bara på vägbanan utan 
på hela miljön runt omkring, säger Lena 
Håkansson, näringslivsutvecklare i Bergs 
kommun.

Det är sträckan mellan norra och 
södra infarten, cirka en kilometer mellan 
50-skyltarna, som ska göras om. Idag är 
området inte inbjudande, bilisterna kör 
för fort genom samhället och säkerheten 
för cyklister och fotgängare brister.

– Det handlar bland annat om att 
anlägga trottoarer och göra säkrare över-
gångar så att människor lättare ska kunna 
röra sig och vistas i närområdet av vägen. 
Tomma ytor byggs bort, träd planteras, 
vägen ska smalnas av med mera, säger 
Lena Håkansson.

ÅSARNA FÖREBILD
Trafikverket i Borlänge driver föränd-
ringsarbetet i Åsarna som ett pilotpro-
jekt. Målsättningen är att myndigheten 
ska kunna jobba på liknande sätt på 
andra orter som, precis som Åsarna, 
har en större väg som går rakt igenom 
samhället. Trafikverkets utredningar för 
genomfarten blir klara våren 2017 men 
datum för byggstart är inte satt.

– Finansieringsbiten är inte klar. Det 
här projektet hamnar i kön bland flera 
vägprojekt som beslutas och prioriteras 
av både regionpolitiker och Trafikverket 
nationellt, säger Lena Håkansson.

Butiksägare Ann-Liz Persson ser po-
tential i en ny genomfart. 

– Förutom att det blir bättre för oss 
som bor i bygden kanske fler stannar till 
hos oss. Jag hoppas att den nya butiken 
tillsammans med en ny mer inbjudande 
miljö i byn leder till att fler genomre-
sande stannar till och handlar här, säger 
Ann-Liz Persson.

En ny genomfart ska göra Åsarna 
mer välkomnande och säkrare för 
både trafikanter och fotgängare. 
Trafikverket driver projektet 
tillsammans med kommunen.

Sträckan mellan norra och södra infarten ska göras om för en 
säkrare och mer inbjudande miljö. Bland annat planerar man för 
att bygga trottoarer och säkra övergångar, vägen smalnas av, tomma 
ytor ska byggas bort och träd planteras.

DET HÄNDER I ÅSARNA:

Ny matbutik, klar juni 2017.

Tio nybyggda elevbostäder, blev inflyttnings-
klara december 2016. Totalt har fastighetsbo-
laget 41 studentlägenheter. 

Ny genomfart i Åsarna.
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Det finns fler människor som vill bo i 
Bergs kommun än det finns bostäder. 
Mest efterfrågat är bostäder i Hackås, 
Myrviken och Svenstavik. Kommuncen-
trat brukar alltid vara attraktivt, oberoen-
de storlek, så det är inte konstigt att många 
söker i Svenstavik. Att just Hackås under 
senare år blivit så hett är mer oväntat.

– Det beror nog på närheten både till 
Svenstavik och till Östersund. I Hackås får 
man del av två bra arbetsmarknader sam-
tidigt som man får den lantliga känslan, 
säger Hans Green, vd på Bergs Hyreshus.

Och just den lantliga känslan har Bergs 
hyreshus tagit fasta på vid byggnation av 
nya bostäder. I augusti 2017 står sex nya 
lägenheter i form av parhus klara i Hackås. 
Det är tvårummare på 58 kvadratmeter 

med egen tvätt- och diskmaskin, och det 
är framförallt markplan som efterfrågas. 

– De som vill bo på landet vill också 
åt den lantliga känslan även om det är en 
lägenhet. Att få markplan med en liten 
uteplats är intressant för många. Därför 
känns det kul att kunna erbjuda flera såda-
na lägenheter nu, säger Hans Green.

LOKALER BLIR LÄGENHETER  
Efterfrågan på lägenheter har varit hög, 
och för ett år sedan fanns ett behov av 50 
nya bostäder. 

– Vi är en bra bit på väg. Vi har precis 
byggt om ett före detta HVB-hem i 
Svenstavik till lägenheter och parhusen 
i Hackås är snart klara. I Myrviken och 
Myre ser vi över möjligheten att bygga om 

kommersiella lokaler till boende. Klövsjö 
är också ett område vi för diskussioner 
kring då efterfrågan är stor.

Bergs hyreshus bytte själva lokaler i 
augusti eftersom deras egna lokaler blev 
intressanta för en annan hyresgäst. Nume-
ra huserar bostadsbolaget på IT-gården i 
Hackås.

– Jag har avverkat många lokaler i 
mitt yrkesliv och denna är är den mest 
högkvalitativa jag suttit i. Det är ett äkta 
trähus med timmerstomme vilket ger ett 
fantastiskt inomhusklimat med bra ljud-
miljö. Dessutom är det en vacker utsikt 
över sjön, säger Hans Green som hoppas 
få fler företagsgrannar i huset. 

Än är nämligen inte alla lokaler i huset 
uthyrda.

Lantlig känsla, vackra vyer och närhet till både Svenstavik och Östersund. Det har fått Hackås att segla upp som ett 
nytt favoritställe för de som söker bostad hos Bergs Hyreshus. Snart står sex nya lägenheter inflyttningsklara i byn.

Heta Hackås     får nya hyreslägenheter

FAKTA SÖKA BOSTAD 

Vill du söka bostad hos Bergs Hyreshus är det enklast att registrera sig i bostadskön 
på bergshyreshus.se. Då kan du se lediga lägenheter och anmäla intresse direkt på 
webben. En ledig lägenhet tilldelas den sökanden som har längst kö-tid.

I dagsläget finns cirka 600 personer anmälda i bostadskön.
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Här finns ett varierat fiskeutbud från fjällfiske till ström- och sjöfiske inom 19 kort- 
fiskeområden. Många fiskeplatser är lättåtkomliga men tycker du om att fiska i ensamhet i 
lugn och ro har du stor möjlighet att få din önskan uppfylld.

FISKA I BERG

Gäddfiske  
– allt mer populärt
Att fiska gädda betyder ofta en kamp innan fångsten ger sig och 
det gör den väldigt eftertraktad. Sportfisket efter gädda har fått 
ett rejält uppsving. Drömmer du om att fånga ”gammelgäddan” 
har du kommit helt rätt, här finns flera bra gäddvatten!

Gäddan är vanligast i skogslandets sjöar och strömmande vatten. 
Här är hösten bästa tiden för gäddfiske. Våren kan också ge rejäla 
hugg. Då är det lektid och hannarna finns ofta i grunda vikar där 
de väntar på honorna. Under högsommaren finns de på djupet i 
svalare vatten och nås på kvällar och nätter då de söker de sig till 
grundare vatten.

Bra fiskevatten för gäddfiske:  
Handsjön, Galvattnet, Horten i Övre Hoan, Källstaströmmarna i 
Gruckarna, Norra Näkten

Abborre: Åsarna, Övre Hoan, 
Råssjön och Klövsjö

Harr: Börtnan, Nästelströmmen, 
Skålan, Storsjö,  
Tossåsen och Dammån

Röding: Börtnan, Ljungdalen, 
Näkten, Tossåsen, Storsjö  
och Oviksfjällen

Sik: Rätan, Klövsjö och Gruckarna

Öring: Dammån, hela Ljungan 
och Oviksfjällen

Bäckmete: Åsarna, Högån/Hover-
moån och Övre Hoan

Mer information finns på:  
www.fiskaiberg.se

Berg återigen med 
i fiskeprogram 
Populära Tv-programmet ”Fiskedestination” kommer spelas in 
längs Inlandsbanan i sommar. Fisketåget passerar flertalet fiske-
vatten från Gällivare till Härjedalen, varav Bergs kommun blir ett 
stopp. Här möter lokala entreprenörer upp och guidar. Det blir 
fyra avsnitt som sänds under vintern 2017/2018. Programmet 
leds av fiskeprofilen Johan Broman som tidigare spelat in flera 
avsnitt i Berg. 

Samtliga TV program finns att se på www.fiskaiberg.se

HÄR KAN DU FISKA ANDRA SORTERS FISK: 
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PÅ VANDRING  
med lätt packning
I Bergs kommun finns en härlig blandning av genuin fjällmiljö, skogs-
bygd och landskapet kring Storsjön. De mest kända turistområdena i 
Berg är Ljungdalsfjällen, Gräftåvallen i Bydalsfjällen, Klövsjö och Stor-
hogna i Destination Vemdalen och Södra Storsjöbygden. 

Både skogen och fjället erbjuder ett lugn som blir som balsam för 
själen. Det är sällan sträckan som är viktig, det är upplevelsen. Skogs-
vandringen blir ofta ett familjeäventyr där myrstackar, blåsippor och 
svampar lockar till nyfikenhet och spring i benen. 

Att vandra i fjällen ger en frihetskänsla utöver det vanliga då vidderna 
och vyerna ofta blir påtagligt mäktiga. Vandringssäsongen är lång och 
bjuder på varierade äventyr. Upplev knoppande fjällbjörkar i maj, hjort-
ronen som lyser på myrarna i juli, mogna blåbär i augusti och i septem-
ber finns möjlighet att fylla korgen med både lingon och kantareller.

Fjällvandring till  
toppen av Helags
I Sveriges sydligaste högfjällsområde finns fantastisk 
vandring. Helags, 1797 meter över havet, är Sveriges 
högsta topp söder om polcirkeln och här finns också 
landets sydligaste glaciär. En topptur till Helags betyder 
storartade vyer och goda chanser till att se Sveriges enda 
arktiska rovdjur –fjällräven. Mellan Kläppen och Helags 
passerar du Kesudalen, här växer 18 olika orkidéarter 
tack vare den unika jordmånen. För dig som vill fiska är 
Kesusjön en utmärkt fiskesjö. 

TIPS
Bastu och trerättersmiddag 
på Helags fjällstation är 
något alldeles extra efter 
en dags vandring. Bokas i 
förväg.

Mer information:
www.ljungdalsfjallen.se 

SÅ TAR DU DIG DIT 
Det finns bilparkering vid  
Kläppen, 6 kilometer från 
Ljungdalens by. Vandra 12 
kilometer längs markerad 
led vidare till Helags Fjäll-
station. Stigningen från 
fjällstationen till toppen är 
715 höjdmeter. 

KOM IHÅG!

• Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt 
i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv 
och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte 
störa – inte förstöra. 

• Ta med karta, kompass och mobiltelefon. Lita aldrig på 
mobiltelefonen eftersom det kan vara dålig täckning. 

• Packa med gott fika!
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Duscha i 
Fettjeåfallet 
På västra sidan av Klövsjösjön intill Klövsjö ligger Fettjeåfallet. Med en 
fallhöjd på över 60 meter är fallet ett av landets högsta. Vandringen är 
trivsam längs Fettjeån där flera små forsar och fall finns att upptäcka. 
Genom mysig trollskog är målet ett av fjällvärldens mest spektakulära 
vattenfall.

TIPS
Testa något annorlunda –
duscha i Fettjeåfallet. Passar dig 
som vill ha en dagstur i vacker 
skogsmiljö och en svalkande dusch. 

Mer information:
www.vemdalen.se

Vattenfallet på  
Österfjället
En lagom tur även för de små. 
Vandringen går längs en fin stig 
och når strax ovanför trädgrän-
sen. Framme vid vattenfallet 
går det bra att äta sin matsäck 
och samtidigt njuta av en fantastisk utsikt. För extra äventyr 
–svalka er i de små lagunerna som finns mellan fallen. En 
enkel vandring för alla åldrar med ett mysigt mål i sikte.

TIPS
Fika på Fjällgården och leta efter Gräftåtrollet.

SÅ TAR DU DIG DIT 
Parkera vid Fjällgården i Gräftåvallen och följ vägen som är 
markerad ”sommarled till fjället”. Vid vändhjulet i slalomback-
en följer du en upptrampad färgmarkerad led. 

Mer information:
www.bydalsfjallen.se

Hoverberget bjuder  
på grottor och raviner  
På och runt Hoverberget finns 
ett flertal stigar varifrån du 
kan uppleva en omväxlande 
blandning av vidunderlig utsikt, 
natur- och kulturhistoriska 
upplevelser. Lederna följer så 
långt som möjligt gamla stigar, 
körvägar och byvägar. Stigarna 
är väl märkta med hänvisnings- 
och avståndsskyltar och orienteringskartor. Inom naturreser-
vatet på toppen av Hoverberget (548 meter över havet) finns 
rasbranter, lodräta klippor, grottor, raviner och för breddgraden 
sällsynta växter. Du kan också välja att gå den 9 kilometer långa 
stigen runt Hoverberget med start vid Hembygdsgården eller 
Hoverbergsgrottan.

TIPS
Passa på att följa med på visning av Hoverbergsgrottan,  
Skandinaviens största klyftgrotta, som har öppet sommartid.
 
SÅ TAR DU DIG DIT 
Parkera vid hembygdsgården eller Hoverbergsgrottan och följ 
stigen upp mot toppen. Alternativt ta vägen runt Hoverberget och 
vidare upp till toppstugan.

Mer information:
www. naturkartan.se/jamtland/hoverberget-2

SÅ TAR DU DIG DIT 
Från Hotell Klövsjöfjäll är det ca 5 
km till parkeringen där leden på 
cirka 2 km till Fettjeåfallet startar. 
Vid fallet finns det vindskydd. och 
eldplats.
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6 juni  Nationaldagsfirande på Strömbacka kvarn   
 med kakbuffé, kl.12-15, Hackås.

6 juni Hoverberget runt. Motionsdag för dig   
 som vill löpa, gå eller cykla.

6 juni Nationaldagsfirande på hembygdsgården   
 i Klövsjö.

 

7 juni Musikquiz, Höglundagård Skanderåsen,   
 kl.19.

 

10 juni Sommarinvigning på Strömbacka kvarn.   
 På scen L.I.P från kl.21.

 

14 juni Musikquiz, Höglundagård Skanderåsen,   
 kl.19.

 

17 juni Storsjöruset 2017 i vackra Storsjö. Gå,   
 lunka, löp 5 km.

 

21 juni Musikquiz, Höglundagård Skanderåsen,   
 kl.19.

 

23 juni Midsommarfirande på Höglundagård i   
 Skanderåsen, Svenstavik.

 

23 juni Midsommarfirande med krusbuffé och   
 dans kring stången, Hembygdsgården   
 Oviken kl.12-15.

 

 23 juni Midsommarfirande på Hoverbergs  
 hembygdsgård kl.13-16. 

 

23 juni Midsommarfirande med dans kring  
 midsommarstången på Hembygdsgården   
 i Klövsjö. 

 

23 juni Traditionellt midsommarfirande    
 på Gammelgården i Ljungdalen.

 

23 juni Dans med Exess. Fröjdholmen, Myrviken  
 kl.21-02.

 

23 juni Midsommargolf. Golftävling på Klövsjö/  
 Vemdalens golfbana.

 

24 juni Sommargudstjänst på Bergs hembygds-  
 gård kl.11.

 

24 juni Fröjdholmen Myrviken Dans Mickys  
 kl.21-02.  

 

24 juni Trav på Ovalla, kl.14.00, Oviken.
 

25 juni Buföring av kor och kalvar från    
 Klockarbackens gård till fäboden  
 Nyvallen. Ljungdalen. (prel.) 

 

28 juni Musikquiz, Höglundagård, Skanderåsen   
 kl.19.

 

28 juni GLA´musikcaféet, musikväll med mat i Kövra,  
 kl.19. 

 

HÄNDER I BERG   JUNI

SKANDERÅSEN   
Höglunda Gård

OVIKEN   
Ovikens hembygdsgård

HOVERBERG    
Hoverbergs hembygdsgård

KLÖVSJÖ    
Hembygdsgården i Klövsjö

LJUNGDALEN    
Gammelgården

FIRA MIDSOMMAR DEN 23 JUNI
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1 juli 3-klubbors. Golftävling på Klövsjö/Vemda-  
 lens golfbana. 

 

1-9 juli Ovikenveckan. Musik- och kulturvecka med  
 ett 40-tal evenemang. Se ovikenveckan.se för  
 detaljer.

 

2 juli Trav på Ovalla, Oviken.
 

6 juli Musiknostalgisk afton med Adorena och Carl  
 Erik Thörn. Gammelgården alt. Ljungalid,  
 Ljungdalen.

 

8 juli Flaggtävling. Golftävling på Klövsjö/Vemda- 
 lens golfbana.

 

8-9 juli Tomthelga. Hembygdsfest i Klövsjö med   
 mat, dans och underhållning på hembygds- 
 gården Tomtan. 

 

12 juli Barnens dag med trollvandring, ponnyridning,  
 fiskedamm. Östnorbuan i Hackås, kl.12-16. 

 

13 juli Näckenstämman och Årets Näck i Hackås.   
 Spelmansstämma på Garveriholmen .

 

14-23 Klövsjöveckan. En vecka med massor av   
 aktiviteter i Klövsjö. Golftävlingar,   
 marknad, loppis, tunnbrödsbakning   
 och guidning på hembygdsgården Tomtan. 

 

14 juli 250 år sedan avrättningen av Karin Walltins- 
 dotter. Bergs hembygdsgård, Hoverberg,  
 kl. 18-20.

 

14 juli Gäddraget i Handsjön, 24-timmars fiske-  
 tävling för båtlag. Start kl.18. Catch   
 & Release och endast gädda räknas. 

 

15 juli Buffékväll från kl.18 på Ström- 
 backa kvarn, på scen: Route 45 unplugged.

 

 

15 juli Cypakutsi Skålan. Start kl. 11 med marknad.  
 Dans på bygdegården, Sannex kl. 22-02, 
  pubunderhållning.

 

 16 juli Sommarfest med bingo i Handsjöbyn. Start  
 kl.12. 

 

16-23  Golfvecka på Klövsjö/Vemdalens golfbana. 
 

16 juli   Kultur och blomstervandring efter  
 Persås-Ekra. Samling i Persåsen, kl.11.  
 Medtag fika.

 

22 juli Helags fjällmara för hela familjen. Halv- och  
 kvartsmara, by- och barnrunda. 

 

25 juli Trav på Ovalla kl.12-17 med V4.
 

30 juli Snillena jubilerar med Lisa Hansson, kl.11.30  
 på Wikners i Persåsen. Entré 100 kr.

 

30-31  Snillerikets Nationaldag. En inträdesbiljett,  
 120 kr, går till alla fem ställena. Öppet kl.11-17. 

 

juli

juli

juli

HÄNDER I BERG   JULI
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1 aug Vård av gamla hus med Joni Lidberg.  
 Trätradition, talar om vård av gamla hus på  
 Lidbergsgården, Ljungdalen.

4 aug Metartävling, Kövra brygga kl.18-21. 

5-6 aug Näktentrollingen med pub och grillbuffé med  
 underhållning på  söndagen. Sandnäset Bystuga.

5-6 aug Nationell hundutställning, 2000 hundar, cirka 200  
 raser. Galhammar, Svenstavik.  

8 aug Fjällräven. Lars Liljemark berättar om   
 fjällräven och sitt arbete som naturvårdare.   
 Gammelgården, Ljungdalen.

9 aug   GLA´musikcaféet, musikkväll med mat.  
 Kövra kl.19.

9 aug  Viskväll. Anders Hedén med vänner firar   
 20 år, Strömbacka kvarn, kl.19.30.

12 aug Storhogna Cup. Golftävling på Klövsjö/ 
 Vemdalens golfbana. Irish green-some, med   
 prisutdelning och bankett på Storhogna   
 Högfjällshotell & Spa. 

12 aug Klövsjöslaget. Brännbollsturnering i Klövsjö.

12 aug Ponnytravdag på Ovalla travbana, Oviken. 

12-13  Ovikens hembygdsgård. Kaffe och våffel- 
 servering, kl.11-16. 

12 aug Dans med Jannez. Fröjdholmen, Myrviken  
 kl.21-01. 

12 aug  Gruppen AHA visar föreställningen ”Schlager  
 som slog”. Orrgården, Oviken.

15 aug Lantraser i Ljungdalen. Arvid Björeland visar  
 och berättar om sina djur av lantras; kor,   
 höns, får och getter, kl.14-16. 

16 aug   GLA´musikcaféet. Musikkväll med mat.  
 Kövra, kl.19. 

17 aug   Kingen. Strömbacka kvarn, från kl.19.30.

19 aug   Fjällmaraton Bydalsfjällen. 50 km eller 22 km.

22 aug  Lantraser i Ljungdalen. Arvid Björeland visar  
 och berättar om sina djur av lantras; kor,   
 höns, får och getter, kl.14-16.

23 aug  GLA´musikcaféet. Musikkväll med mat i Kövra,  
 kl.19. 

24 aug Berättarkväll med Cristina Bengtsson på   
 Ovikens hembygdsgård, kl.19.

26 aug Flötgrötsfest på Gammelgården, Ljungdalen.

26 aug Vemdalen Fjällmaraton. En löpartävling för   
 dig som gillar utmaningar, löpning och   
 vacker fjällnatur. Välj om du vill springa 44,  
 24 eller 11 kilometer. 

26 aug Byvandring i Västnor. Kl.11. Medtag fika.

26 aug Säsongsavslutning på Strömbacka kvarn.   
 Lost dogs på scen. kl.22, Hackås.

30 aug  GLA´musikcaféet. Musikkväll med mat. Kövra,  
 kl.19. 

 
aug

HÄNDER I BERG   AUGUSTI
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1-2 sep  Älghälga, Svenstavik marknad. 
  VM i älgskånkskastning, knallar & underhåll 
 ning, mångfaldens tält.

9 sep Dans med Blender. Servering, pub och   
 pubunderhållning. Kl. 21-01.  
 Fröjdholmen, Myrviken.

21 sep Getvandring från Getnäset till Arvid   
 Björelands gård i Ljungdalen.

23 sep Höstmarknad i Klövsjö med lokalproducerad  
 mat och lokalt hantverk av hög kvalité.

30 sep Höstgäddan i Handsjön, fisketävling för   
 båtlag. Catch & Release och endast gädda   
 räknas. Kl.9-13.

6-8 okt  Tjejhelg på Storhogna Högfjällshotell & Spa. 

För mer information om arrangemang i Bergs kommun:
www.berg.se/arrangemangskalender

TURISTINFORMATION 

Ljungdalsfjällen
ljungdalsfjallen.se
Ljungdalens turistbyrå, tel. 0687-20079

Destination Vemdalen
vemdalen.se
Klövsjö turistbyrå, tel. 0682-41 36 60

Södra Storsjöbygden
naturkartan.se/jamtland/hoverberget-2 
hembygd.se/berg/vandringsleder-hoverberg
snilleriket.se
Södra Storsjöbygdens turistbyrå, tel. 072-501 08 33

Bydalsfjällen
bydalsfjallen.se
Fjällgården Gräftåvallen, tel. 0643-520 12

MISSA INTEHÄNDER I BERG   SEPTEMBER

HÄNDER I BERG   OKTOBER 22 JULI   HELAGS FJÄLLMARA
För hela familjen. Halv- och kvartsmara och by- och 
barnrunda.
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1 - 9 juli 2017

OVIKEN
VECKAN

1-9 JULI   OVIKEN VECKAN
Musik- och kulturvecka med 40-talet evenemang. 
Se ovikenveckan.se för detaljer.

14-23 JULI   KLÖVSJÖVECKAN
En vecka med massor av aktiviteter i Klövsjö som bl.a 
golftävlingar, marknad, loppis och tunnbrödsbakning.

26 AUG   VEMDALEN FJÄLLMARATON
En löpartävling för dig som gillar utmaningar, löpning och  
vacker fjällnatur.

5-6 AUGUSTI   
NÄKTENTROLLINGEN

1-2 SEPTEMBER   ÄLGHÄLGA MARKNAD
VM i älgskånkskastning, knallar, underhållning och
mångfaldens tält.

27



Djur, mat, fika, aktiviteter för barn och vuxna 
i en rogivande miljö.
Öppet 26/6-13/8 11-16 dagligen
Barnens dag 12 Juli 12-16

Boka barnkals, födelsedagar släktträff hos oss.

Tel 070 2395880  
anneriksson64@hotmail.com
Facebook: Östnårbuan

LEVANDE FÄBOD  
FÖR HELA FAMILJEN

Inlandsbanan är inte som andra tåg. Visst, här 
finns tågräls, tillgänglighet och wifi men vi har 
också tågvärdar, rekorderligt fika och plats för 
din cykel. När andra tåg stannar mitt i stan, 
släpper Inlandsbanan av dig #mittiäventyret.

www.inlandsbanan.se

Motion och tävlingsklass på 5 och 10 km

Dam-, herr- och ungdomsklass samt knattelopp 

Pris vuxen vid föranmälan 100 kr, barn 50 kr. 
Efteranmälan startdagen 150 kr

Information: Eva Edström 070-3391033  
eller pilgrimslunken@gmail.com

Arrangör: Hackås IF

26:e augusti 2017 kl. 12:00 

Motion och tävlingsklass på 5 och 10 km

Dam-, herr- och ungdomsklass samt knattelopp 

Pris vuxen vid föranmälan 100 kr, barn 50 kr. 
Efteranmälan startdagen 150 kr

Information: Eva Edström 070-3391033  
eller pilgrimslunken@gmail.com

Arrangör: Hackås IF

26:e augusti 2017 kl. 12:00 

SEVÄRDA KYRKOR
från medeltid till nutid Tel 0687-555 70

www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland 

Vi kommer att arrangera tre tävlingsdagar denna sommar, och börjar traditionsenligt 
med det populära midsommartravet på midsommardagen. Andra tävlingsdagen körs 
helgen därpå, söndag den 2 juli, och finaldagen står vi som arrangör av riksspelet V4 
tisdag den 25 juli. 

Säsongen avslutas sedan med en hel ponnytravdag som 
kommer att köras lördag den 12 augusti. 

Mycket välkomna till trivselbanan Ovalla i sommar!

VÄLKOMNA TILL TRAVBANAN 
VID OVIKSFJÄLLEN I SOMMAR!

HÄNDER 
I HACKÅS

• Årets Näck  

• Näckenstämman

• Beachvolleybollen 
 turnering  

• Watercross

www.hackas.se

AKTIVITETER

Toppstugan, Hoverberget
Här möts du av en vidunderlig utsikt över Storsjöbygden, äkta 
bakverk  & sommarmat. Hoverberget bjuder på natur, kultur 
och vandring. Öppet alla dagar, 16 juni - 20 augusti kl. 10 – 17.  
Välkomna!

Aktiviteter och Meny finner du på                         
www.hoverbergstoppen.se  



OVIKEN

Fröjdholmen 2017
• 20/5: Larz-Kristerz
• 23/6: Excess

• 9/9: Blender
• 12/8: Jannez
• 1/7: Eldebros

• 24/6: Mickeys

+ pubband alla danskvällar

AKTIVITETER

 
o
v
i
k
e
n
v
e
c
k
a
n
.
s
e
 

1 - 9 juli 2017

OVIKEN
VECKAN

 ovikenveckan.se 
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BOENDE

Besök vår stora

OUTLETBUTIK
med kläder och skor m m
till 30–70% lägre pris!

Passa på att ta en bit mat
eller fika i restaurangen.
Dagens buffé med minst
2 rätter, hembakat bröd,
stor salladsbuffé, a la carte
samt pizza.

BRA LOGI 
TILL BRA PRIS!

VÄLKOMMEN TILL STORTJÄRNEN!
Öring   Regnbåge   Röding

10 km söder om Rätan, efter E45:an.
Övre Hoans FVOF 
Kontakt Lennart Persson  
070-3753644

PUT & TAKE

Nyinsatt
fisk!

-Medicinsk djupgående massage från 395: - 
-Yogamassage 75 min 895: -JemtMassage

Svenstavik Massage

- löser upp muskelspänningar
- ökar rörligheten i leder
- minskar stresshormonerna

- stärker immunförsvaret
- frisätter hormonet oxytocin

VARMT VÄLKOMMEN!
Boka gärna online!

Åsa Jonsson
- LMT Med. Massage- 
terapeut och vitalpraktiker   

- Yogamassör www.jemtmassage.com                                          
070–2382528



BOENDE

Nyhet Olov`s Gårdsbutik  
   öppnar inför säsong

B&B  Stuga Värdshus med fullständiga 
rättigheter Behandlingar

Hemsida: hoglundagard-jamtland.simplesite.com

info@hoglundagardjamtland.se
kontakt 0702590888

S T O R H O G N A  H Ö G F J Ä L L S H O T E L L  &  S PA  •  T E L  0 6 8 2 - 4 1  3 0  3 0  •  S T O R H O G N A . S E

 

 

 
 

 
 

-

10-13/8
11-13/8

18-20/8

Välkommen till oss i Vemdalen och upp-
lev det friska, lättillgängliga sommarfjället.

I priset ingår trerätters middag, frukost och vandrings
karta. Fri tillgång till pool, bastu, bubbelpool och 
träningsprogram. 

Pris fr. 1.210:-/pers & dygn

Fjällen som är mjuka och lättvandrade, passar stora 
som små. Efter dagens vandring väntar skönt spaliv, 
bra träningsmöjligheter, god mat och umgänge i vår 
prunkande vinterträdgård.

På gång
Vandringshelg
Fjällöparläger med Lena Gavelin
och Vemdalen Fjällmaraton
Mountainbikeläger med Jürgen Snell

Alltid på Storhogna 
Vardagslyx till fjälls, Sköna söndag och Golfpaket

Läs mer om våra erbjudanden på storhogna.se

Fler erbjudanden 

storhogna.se

Välkommen till Storhogna

Mot Fjällgården
För en gofika eller hemgjord gräftåburgare,  
det är du värd. Öppet nästan året om.

Kontaktuppgifter:

0643-520 12
www.graftavallen.se

RESTAURANG/CAFÉ

SHOPPING/HANTVERK

 

Välkommen 
till oss!

Öppet månd-fred 9-17, lörd 10-14, Tel 0687-109 00 www.strandbergscafé.com

Vår mjölkautomat är öppen 
dygnet runt. 

Efter midsommar har vi caféet 
öppet onsdag till söndag.

Välkomna!

Facebook: Kossan i Berg AB

RESTAURANG/CAFÉ

Vi har även UTTAGSAUTOMAT samt 
är postombud för Postnord

ÖPPETTIDER Må-Fre 8-20
Lö 9-20
Sö          9,30-18



SHOPPING/HANTVERK

Kom in och låt dig överraskas av vårt stora utbud.

Öppettider se:  www.skobutiken.net
info@skobutiken.net • Telefon 0687-108 85

— för hela familjen!

YVONNES HÅRATELJÉ
Centrumvägen 10C i Svenstavik
Tel.nr: 0687-10 501

Butiken är som vanligt fylld med härliga tyger 
och garner.

Gardin och solskyddslösningar för både 
privatpersoner och företag.

Reparation och nytillverkning inom bil, båt, 
mc, möbler mm.

Jag tar på mig de flesta jobb som kan passera 
genom en symaskin, Välkommen in! /Stina

Ny ägare

Öppettider:
Mån-Fred 10-17
Lörd 10-14

Torget i Svenstavik
0687-10069
textilum.se, info@textilum.se

LENNART I SALOM
- ALLT INOM BYGG
Försäljning av badtunnor och 
bastutunnor, gärdesgårdar.

Uthyrning av byggtjänster, bad och 
bastutunna, paintball mm.

070-639 82 75, Lennart.Olofsson@gmail.com

Det lilla varuhuset med
det STORA sortimentet!
Öppet: Vardagar 7-17, Lördagar 9-14, 
              Maj-Juli 7-18

Myrviksvägen 22   0643 - 44 73 30

Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control 700165224

Borrskruvdragare
HITACHI DS18DJL 1,5AH 700160893

Kap- & geringssåg
med arbetsbord
METABO KGS216M 700160353
KSU 251 700162314

Hantverksbyxa
JOBMAN 2200 100% bomull 700163419

Fönstertvätt
KÄRCHER WV 1 Plus 700165227

2017
(GÄLLER MAJ-SEPTEMBER)

DIN LOKALA JUBILEUMSKATALOG

Träolja
HERDINS 3 L. 700111092

1 290:-
Ord. pris 1 490:-

499:-
Ord. pris 799:-

999:-
Ord. pris 1 990:-

399:-
Ord. pris 469:-

 99:-
Ord. pris 259:-

2 990:-
Ord. pris 4 580:-

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

10
ÅR

BOLIST

39:90
 

990:-
ord. pris 1 090:-

2 490:-
 

Öppettider 
Må-fre  6.30-18.00

lör 10.00-15.00

Stationsvägen 9  |  840 40 Svenstavik
0687-107 20  |  www.byggvaruhuset.se

Öppettider 
Må-fre  6.30-18.00

lör 10.00-15.00

2015

Stationsvägen 9  |  840 40 Svenstavik
0687-107 20  |  www.byggvaruhuset.se

Öppettider 
Må-fre  6.30-18.00

lör 10.00-15.00

Stationsvägen 9  |  845 31 Svenstavik
0687-107 20  |  www.byggvaruhuset.se

Öppettider 
Må-fre  6.30-18.00

lör 10.00-15.00

Stationsvägen 9  |  840 40 Svenstavik
0687-107 20  |  www.byggvaruhuset.se

Högtryckstvätt
KÄRCHER K 3 Full Control 700165224

Kap- & geringssåg
med arbetsbord
METABO KGS216M 700160353 

2017
(GÄLLER MAJ-SEPTEMBER)

DIN LOKALA JUBILEUMSKATALOG

Träolja
HERDINS 3 L. 700111092

1 290:-
Ord. pris 1 490:-

99:-
Ord. pris 259:-

2 990:-
Ord. pris 4 580:-

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

JUBILEUMSPRIS!

10
ÅR

BOLIST

Stationsvägen 9  |  840 40 Svenstavik
0687-107 20  |  www.byggvaruhuset.se

Kom in och hämta årets katalog 
om ni inte fått den i lådan!

KrumelurVerkstan är ett ID06- och www.brabyggare.se 
-anslutet bygg- och snickeriföretag som är centralt beläget i 
det natursköna Hoverberg efter riksväg 321 utanför Svenstavik 
vid Storsjöns sydspets.

Företaget utför även kundanpassade designfräsning av 
skyltar, räcken, snickerier mm både i plast och trä i en bastant 
CNC-maskin.

KrumelurVerkstans Snickeri & Bygg

Se webbshop:  
www.krumelurverkstan.se

Följ och gilla oss på:  
www.facebook.com/KrumelurVerkstan



SHOPPING/HANTVERK

JAKT – FISKE – FRITID

Handsjö Handel AB
Korsvägen Rätan

tel nr: 0682 - 100 02 
ÖPPET ALLA DAGAR ÅRET OM

tjuvjakt.se

KORV, DRICKA, GLASS, GODIS, KAFFE M.M.

BÖRTNANS  
FJÄLLVATTENFISK

Färsk röding och regnbågslax
Kall- och varmrökt från eget rökeri
Egna gravningar
Lokala delikatesser

Fiskbutik öppen mån-fre 08-16
Tel. 0687 - 330 50 

www.bortnanfisken.se

FLERFALDIG MEDALJÖR PÅ SM I MATHANT-
VERK!

Öppettider mån-fre:10-17 lör:10-14

Tel 0687-107 00    www.mohages.se

      
       Vi finns på Facebook!

KLÄDER  PRESENTER  INREDNING

Ombud för Svenska spel, 
Apoteket m.m.

Tel: 0687-20003



ÖPPET 12-17 
ALLA DAGAR

19/6-3/9 

I sommar träffar du Birger - det lilla 
Storsjöodjuret hos oss. Varje dag!

Boka en

spaningstur!

STÄLLPLATS
i centrala Svenstavik 

med fullservice!

TOALETT, VATTENPÅFYLLNING & LATRINTÖMNING
SAMT LADDPLATS FÖR ELBILAR

N 62°46'02.4" (62.767342) E 14°26'04.3" (14.434536)

NYBAKAT VARJE DAG!
KALLSKÄNKSAVDELNING!

SPELAVDELNING!
RECEPTFRIA LÄKEMEDEL!ALLA DAGAR ÖPPET TILL KL. 21

Måndag-lördag 8-21, söndag 10-21, www.ica.se/svenstavik

Besök vår butik på nätet! www.ica.se

Välkomna!

Kurt m Personal
Välkomna!

Kurt m Personal

 Köp en snygg
BirgerT-shirt!

www.storsjoodjurscenter.se



ÖVRIGT

rodinstra.se

Stationsvägen 30   Telefon 0687-100 08

Bilbärgning dygnet runt

Mottagning för häst och smådjur i Kövra. 
Även hembesök. 

Telefontid vardagar 07.00 - 08.00 
tel nr: 0643446226 mobil: 070-2810898.

VETERINÄR ANN-SOFIE LILJA ERIKS BILSERVICE I HACKÅS

Kvarnvägen 8

063-770025

www.eriksbilservice.com

Utför alla förekommande service- 
och reparationsarbeten.

Närtrafik för alla till och från affären.
För ytterligare information kontakta ortens taxi

0643 106 96

SERVICE DYGNET RUNT
Ritningar  |  Kontrol lansvarig  |  Byggkonsult
freddy.martinsson@fastgarden.se | 0643 - 100 60



HOS OSS VILL DU  
OCH DITT FÖRETAG BO
Bergs Hyreshus har lägenheter och lokaler inom Bergs kommun.

Just nu har vi flera lokaler i olika storlekar i IT gården.

Kontakta oss för mer information  

0687-16450    info@bergshyrehus.se    bergshyreshus.se



Besöksadress: 
Ängesvägen 4, Svenstavik

Postadress: 
Bergs kommun, Box 73
840 40 Svenstavik

Telefon: 0687-161 00
E-post: bergs.kommun@berg.se

Facebook: Bergskommun
Instagram: @bergskommun

www.berg.se

INLANDSBANAN

FRÅN SVEG

FRÅN ÅNGE

FRÅN 
ÖSTERSUND

FRÅN ÅRE
FRÅN BYDALEN/

HÖGLEKARDALEN

FRÅN 
FUNÄSDALEN

FRÅN
VEMDALEN

FRÅN
FUNÄSDALEN

E45

315
315

316

535

E45

1797 möh

Krustjärnstöten
1094 möh

Dunsjöfjället
1402 möh

Storådörren
1527 möh

Husvålen
1121 möh

Särvvålen
963 möh

Flatruet
1056 möh

Lågvålen
886 möh Lövkläppen

995 möh

Särvfjället

Ruändan

Axhögen
1321 möh

Grönfjället
1403 möh

Gråvålen
1145 möh

Munkskallen
873 möh

Hundshögen
1371 möh

Valskaftet
1002 möh

Galberget
690 möh

Hannaåshögen
915 möh

OVIKSFJÄLLEN
ANARISFJÄLLEN

HELAGS

Skarpåsen
840 möh

Sandviksknallarna
808 möh

Kvällshögen
946 möh

Klövsjöfjällen
978 möh

Bulfjället
1408 möh Nesjöstötarna

1240 möh

Skarsfjället
1593 möh Mittåstötarna

1292 möh

STORSJÖN

STORSJÖN

NÄKTEN

HANDSJÖN

RÄTANS-
SJÖN

NÄSTEL-
SJÖN

LJUNGAN

LJUNGAN

LÄNNÄSSJÖN

KLÖVSJÖN

FOTINGEN

VÄLLE
STRÖMMAR

FLÅSJÖN

SÖLVBACKA
STRÖMMAR

Åsarna

Klövsjö

Svenstavik

Myrviken

Persåsen

Vigge

Skucku

Gillhov

Dödre

Storhogna

Börtnan

Torsborg

Tossåsen
Glen

Arådalen

Storsjö

Sanne

Skärkdalen

Skålan

Storhallen Brånan

Handsjöbyn

Nederhögen
Söderhögen

Klaxåsen

Röjan

Kvarnsjö
Lillsved

Nästeln
Digerberget

Sörtjärn

Hoverberg

Kövra
Svedje

Kinderåsen
Myssjö

OvikenGräftåvallen

Rätansbyn

Hackås

Ljungdalen

LÄNETS BÄSTA

enligt Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv 
och Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening. 

FRILUFTSKOMMUN 2017

HÄR BOR

PERSONER
7089 

FRÅN

65
LÄNDER

NYSTARTADE56 FÖRETAG 2016

FÖRETAG INOM185 BYGGVERKSAMHET

ÄR NÖJDA MED SITT 90% BOENDE

KOMMER FRÅN
KOMMUNENS SMÅFÖRETAGAV KOMMUNENS

SKATTEINTÄKTER

37%
PLATS

I SVERIGE
I FÖRETAGSAMHET10:E
enligt Företagarna och UC

STÖRST ÖKNING AV ANTAL GÄSTNÄTTER I LÄNET

HAR DESTINATION VEMDALEN 648.000
gästnätter 2016 +9% totalt

enligt Marknadsundersökning av Ramböll


