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JAG ÄR LYCKLIGT lottad över att få bo och 
verka på en plats där jag trivs. En plats 
med vackra omgivningar, fjäll, sjöar, skog, 
åkermark och tätorter. Men framförallt 
en plats med modiga människor som är 
stolta över sin hembygd.

BERGS KOMMUN vill, som många andra, 
växa och bli fler. Nyckeln till framgång 
är att vi som bor här trivs och mår gott. 
Det smittar av sig och fler hittar hit. Att 
vi dessutom kan stoltsera med att vara en 
av landets tryggaste kommuner skapar 
en ännu stabilare grund att stå på och 
medborgarna vågar ta för sig och utveckla 
bygden. Här finns modiga ungdomar, 
modiga pensionärer, modiga kommun-
medarbetare och modiga entreprenörer. 
Exempelvis finns Annika Hagen i 
Ljungdalen som väljer att ta över Macken 
och öppna den sedan flera år tillbaka 
stängda servicedelen. Ett annat exempel 
är modiga ungdomar som över sommaren 
har möjlighet att starta sitt eget företag 
som Sommarlovsentreprenörer.
 
BERGS KOMMUN har många och små 
byar och vi är den kommun i Sverige som 
har minst människor som bor i en tätort, 
endast 30 procent. Vi kan välja att se det 

som ett problem eller en möjlighet.
Jag väljer det senare! Det går dock inte 
att blunda för att få människor och 
därmed få skatteintäkter ibland gör att vi 
måste fatta tuffa beslut om prioriteringar 
i budget, men i dessa fall ska vi alltid 
undersöka möjligheterna till utveckling 
först.
 
JAG ÄR STOLT ÖVER den goda dialog 
vi har skapat mellan kommun och 
medborgare via de dialogmöten som 
hålls i sju byar runt om i kommunen. 
Nu väljer vi att bygga ut dessa från att 
ha haft fokus på företagande till att 
också möta föreningar, ungdomar och 
äldre. Det ger oss inom kommunen 
och politiken bra underlag för beslut 
och en god förankring. Du kommer väl 
när vi besöker din by? Dialogmötena 
annonseras på vår hemsida.
 
DET VÄRMER i hjärtat när jag möter 
alla er som med drivkraft, mod och 
engagemang utan dess like jobbar för vår 
byggd. Runt om i vår kommun skapas 
lösningar på gemensamma utmaningar 
genom samverkan och genom att prova 
nya arbetssätt. Kommunen måste också 
hitta samverkan för en hållbar framtid, 

ett exempel på samverkan som 
kommunen genomfört är hur Berg och 
Härjedalens kommuner samverkar kring 
ett VA-bolag och gemensam miljönämnd.
 
JAG SER MED tillförsikt framåt där vi 
satsar på ökat bostadsbyggande och 
tillgängliggörande av våra gemensamma 
lokaler. Processer som är igång och där 
vi använder dialogmötena för att både få 
idéer och förankra beslut. Vi har också 
växlat upp i den digitala utvecklingen. 
Inom kommunen har vi flera exempel 
som lyfts här i Bergsliv. Digitaliseringen 
och automatiseringen är en förutsättning 
för att vi ska klara av vårt uppdrag, tänk 
vad mycket bättre om vi digitaliserar 
till exempel en del administration och 
på det viset frigör tid för möten mellan 
människor.
 
MODIGA MÄNNISKOR finns inte bara 
runt om i byarna, de finns också i vår 
kommunala organisation. Det är så 
många medarbetare som är på hugget och 
vi är en modern organisation som hela 
tiden strävar framåt. Vi är inte världsbäst 
på allt men vi har höga ambitioner och 
vi jobbar varje dag för att vara en framåt 
kommun som rekommenderas av alla.

Mod, engagemang 
och samverkan

Therese Kärngard
Kommunalråd (S)

Ledare
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Ny teknik
ger nattro
 för Kalle, 91 år

Kalle uppskattar när Kajsa Haugen kommer på besök. Nattetid 
kan han sova gott och ostört tack vare ny teknik. För Kalle är 

det en trygghet att kunna bo kvar.

Aktuellt hos Bergs kommun
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91-ÅRIGE KALLE ANDERSSON har bott 
hela sitt liv i Vitvattnet och här fortsätter 
han följa årstidernas skiftningar. Under 
uppväxten delade han gården med 
bröderna och familjens djur och dagarna 
spenderades ofta med häst i skogen. Nu 
är det dock bara de vilda djuren kvar vid 
gården i Vitvattnet och dagarna spenderar 
Kalle främst i gårdens huvudbyggnad 
med värmande knaster från vedspisen. 

– Man trivs bäst där man är född, säger 
Kalle från kökssoffan och ler. 

Att kunna bo kvar när allt mer hjälp 
behövs är dock ingen självklarhet och 
det blir många mil för hemtjänsten som 
besöker Kalle flera gånger per dag och 
tidigare även en-två gånger under natten. 
Sedan några månader har dock de dryga 
fem milen enkel väg för nattpersonalen 
i Svenstavik bytts mot trygghetskamera. 
Kameran slås på vid avtalade tider och 
gör det möjligt för personalen att kolla till 
Kalle via datorn. 

– Tack vare kameran behöver vi nu 
bara åka ut när det verkligen behövs, 
och vi stör på så vis inte Kalle i onödan. 

Det sparar tid för oss som jobbar och 
gör att vi kan utnyttja resurserna vi har 
smartare, säger Kajsa Haugen som jobbar 
på hemtjänsten i Rätan och ofta har besök 
i Vitvattnet på sitt schema. 

För Kalle innebär lösningen bättre 
nattsömn, men det viktigaste är ändå att 
få fortsätta spendera dagarna på gården 
i Vitvattnet:

– Det är skönt att bo hemma, säger 
Kalle. 

Välfärdsteknologi på  
frammarsch i Bergs kommun
Trygghetskameror, digitala trygghetslarm 
och GPS-klockor - under hösten 2018 
började de första tekniska lösningarna 
användas inom hemtjänsten i Bergs 
kommun. Nu fortsätter arbetet med att 
prova, implementera och titta på fler 
smarta tjänster som kan underlätta för 
invånare och personal. 

– Vi är mitt uppe i den framtida 
digitaliseringen och behöver anamma, 
ta till oss och förstå den. Vi vill använda 
tekniken för att skapa förutsättningar 

för personer att leva så självständigt och 
med så stor integritet som möjligt, säger 
Helen Rikardsson, chef för strategiskt 
ledningsstöd i Bergs kommun. 

Flera av de nya hjälpmedlen, så som 
digitalt trygghetslarm och GPS-klocka, 
gör det möjligt för personer att kunna 
röra sig fritt utanför hemmet men ändå 
kunna kalla på hjälp. Med hjälp av 
GPS-funktion kan personal sedan snabbt 
lokalisera vart personen befinner sig och 
bege sig dit. 

– Vi bor i en kommun med stor 
geografisk yta och låg tätortsgrad. Vi har 
medborgare boende över hela kommunen 
och samtliga har rätt att leva på lika 
villkor oavsett var de bor, därför blir 
tekniska lösningar allt viktigare. Med 
teknikens hjälp ges bättre förutsättningar 
att faktiskt kunna erbjuda den vård vi 
strävar efter i kommunens värdegrund, 
vilken genomsyras av helhetssyn, 
respekt och engagemang där den 
enskildes resurser tas tillvara och ett gott 
bemötande alltid eftersträvas, säger Helen 
Rikardsson. 

"I och med kameran stör vi inte 
nattsömnen för Kalle i onödan och 

behöver bara åka ut när det 
verkligen behövs nattetid"

Det finns ett fåtal åretrunt-boenden kvar i 
Vitvattnet. På gården med det gula boningshuset 
bor en av dem som har bott i byn längst. 

Aktuellt hos Bergs kommun
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Bergs Hyreshus  
blir kommunal avdelning 
Bolaget införlivas i den kommunala 
verksamheten

DEN 1 JANUARI 2020 ska kommunen 
ha införlivat Bergs Hyreshus i den 
kommunala verksamheten. Detta efter 30 
år som kommunalt aktiebolag. Det är ett 
politiskt initiativ och det har varit en lång 
väg fram till beslutet. Och det är fortfa-
rande en bit kvar innan alla pusselbitarna 
fallit på plats.
 
2017-2018 GJORDES två utredningar. Tre 
alternativ togs fram; att sälja bolaget, att 
införliva det i den kommunala organi-
sationen eller låta det förbli som det var, 
alltså ett eget aktiebolag. Spåret som till-
talade politiken mest var att sälja bolaget 
och en förstudie skulle visa om det var 
rätt väg att gå. Men förstudien visade att 
det inte var rätt tid att genomföra en för-
säljning och spår två, att införliva bolaget 
i kommunen blev då aktuellt.

SOCIALDEMOKRATERNA och Centerpar-
tiet drev gemensam linje i valrörelsen om 
en införlivning och när de vann majoritet 
i valet 2018 var det dags att genomföra 
det man lovat i valrörelsen. 

– För att skapa delaktighet har vi startat 

åtta olika arbetsgrupper inom bland 
annat ekonomi, personal, samverkan 
och uthyrning och medarbetare från 
kommunen och nuvarande Bergs 
Hyreshus är gemensamt delaktiga i 
processen, säger Ralf Westlund, kom-
mundirektör i Bergs kommun.

KOMMUNEN SER starka samverkans-
fördelar med att införliva bolaget i den 
kommunala verksamheten. De skatte-
pengar som läggs på fastighetsförvaltning 
idag ska helt enkelt ge större utdelning. 
Dessutom skapas samverkan inom till 
exempel lokalvård, administration och 
ekonomi som är verksamheter som finns 
på två ställen idag.

Trots förändringen kommer Bergs 
Hyreshus som aktiebolag att finnas kvar, 
varför då?

– Om vi flyttar över fastigheterna så 
byter vi ägare från bolag till kommunen 
och då utlöser vi en stor stämpelskatt. 
Bolagets värde ligger idag på mellan 400 
och 500 miljoner kronor vilket skulle 
innebära en stämpelskatt på närmare 20 
miljoner och det känner vi är onödiga 

pengar att belasta kommunens budget 
med. Vi flyttar över alla mjuka värden, 
det blir bara fastigheterna som ligger kvar 
i bolaget, säger Ralf Westlund.

FÖRÄNDRINGEN kommer inte märkas 
nämnvärt för kommuninvånarna. Det 
blir snarare en ökad tydlighet. Många 
har alltid sett Bergs Hyreshus som 
kommunen och nu blir det mer tydligt att 
så är det. 

Förändringen i korthet
• Verksamheten i Bergs Hyreshus flyttar 

från kommunalt bolag till kommunal 
verksamhet den 1 januari 2020.

• All personal i Bergs Hyreshus erbjuds 
tjänst inom kommunen.

• Den nya avdelningen dit Bergs Hyreshus 
flyttas heter Fastighetsavdelningen.

• En fastighetschef som blir ansvarig för 
Fastighetsavdelningen rekryteras nu.

• Lokalvården kommer byta avdelning till 
Fastighetsavdelningen. 

• Aktiebolaget Bergs Hyreshus finns kvar 
som ägare till fastigheterna.

Aktuellt hos Bergs kommun
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FRÅN DET POLITISKA styret är antalet 
invånare en viktig parameter för Bergs 
kommun.

 – Det är tillsammans vi kommer längst 
och når bäst resultat. Tänk om vi alla som 
bor i Bergs kommun  rekryterar en varsin 
ny invånare, vilken succé! Vi kan ha den 
inställningen i alla fall, att vi hjälps åt att 
sprida bilden av vår kommun och till-
sammans bidrar till inflyttning, det känns 
viktigt. säger Therese Kärngard (s).
 
FRÅN POLITISKT HÅLL handlar det om 
att jobba både lång- och kortsiktigt där 
de långsiktiga initiativen handlar om att 
skapa fler hyresrätter, ett trygghetsboende 
för seniorer, lösgöra mark för villabyggan-
de och matcha rätt på arbetsmarknaden.
 – Seniorboendet i Svenstavik som 
vi planerar för hoppas vi ska leda till 
rörlighet i bostadsbeståndet som ger 

möjlighet till inflyttning i befintliga villor. 
Vi har också bra kontakter med privata 
aktörer kring bygge av hyresrätter, säger 
Bosse Karlsson (c).
 
MEN ALLRA VIKTIGAST, menar politikerna, 
är att vi har en kommun där de som bor 
och verkar trivs.

– Det är vårt viktigaste verktyg för att 
folk ska flytta hit. Vi vill leva enligt vår 
vision ”En framåt kommun som rekom-
menderas av alla”, säger Bosse Karlsson.

  – Att öka befolkningen handlar om 
att vi ska kunna behålla och utveckla 
kommersiell och offentlig service. Tappar 
vi medborgare så får vi mindre pengar att 
röra oss med, säger Therese Kärngard.

Ny Tillväxtavdelning
I SYFTE ATT BLI effektivare, jobba smartare 
och få ett större helhetsgrepp har Bergs
kommun skapat Tillväxtavdelningen. 
Avdelningens huvuduppgift är att skapa 
ökat ekonomiskt underlag för kommunen 
genom att arbeta för ökad befolkning, fler 
bostäder, fler jobb och ökad attraktion. 
Ansvarsområdena inkluderar arbetsmark-
nadsfrågor, bibliotek, fritid, friluftsliv, 
föreningsliv, inflyttning, integration, kultur, 
landsbygdsutveckling, näringslivsutveck-
ling samt ungdomsfrågor.

ARBETSMARKNADEN har stort fokus hos 
Tillväxtavdelningen. Både företagen och 
kommunorganisationen har svårt att 
rekrytera medarbetare, något som Tillväx-
tavdelningen nu jobbar med i några olika 
projekt. 

– Bland annat har Sveriges Kommuner 
och Landsting varit här vid två tillfällen 
och tittat på vårt projekt YRKIN, ett sam-
verkansprojekt mellan skola och näringsliv, 
berättar Anders Englund som är tillväx-
tchef sedan 1 januari 2019.

NÄR DE SÅ KALLADE Bucht-pengarna kom 
från Tillväxtverket valde Bergs kommun 
att lyssna på företagens önskemål om att 
prioritera arbetet med fler bostäder och 
ökad attraktion och har för de 1,76 miljo-
nerna anställt en bostadsutvecklare samt en 
marknadskommunikatör. Även de är en del 
av Tillväxtavdelningen.

Invånarantalet  
behöver öka

Tillväxtprogram 
& inflyttarservice

BERGS KOMMUN tar 
fram ett tillväxtpro-
gram. Förhopp-
ningsvis har du 
som medborgare 

redan koll på det 
och kanske deltagit i 

arbetet? I tätorterna 
har tjänstemän och politiker hittills 
genomfört två tillväxtdialogträffar och 
ytterligare en planeras i höst.

– Vi har bland annat pratat om styrkor 
i respektive område som anledningar till 
att flytta hit. Vi har resonerat kring vad 
kommunen respektive byborna kan och 
ska göra. Tillsammans har vi landat i att 
det är viktigt att byborna är goda ambas-
sadörer och skapar lokalt engagemang. Vi 
inom kommunen måste skapa goda förut-

sättningar avseende bostäder, jobb, fritid 
och ett gott rykte säger, Fredrik Åström, 
utvecklingsstrateg. 

– Från kommunens sida har vi också 
skapat en inflyttarservice med två 
anställda som bara jobbar med inflyttar-
frågor. De jobbar med alla som flyttar hit 
och sköter intresseanmälningar från dem 
som funderar på att göra det, samtidigt 
som man arbetar proaktivt och uppsökan-
de för att sprida en positiv bild av Bergs 
kommun, säger Fredrik Åström.

JUST NU ÄR EN enkät ute hos dem som 
valt att flytta från kommunen eller till 
kommunen. Det gäller att förstå mönster 
och vilka faktorer som är avgörande 
då någon väljer att flytta till eller från 
kommunen.

Aktuellt hos Bergs kommun
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Helhetssyn  
skapar förståelse

– ÄNTLIGEN ETT FORUM där jag tror att 
samebyarnas aspekter och erfarenheter 
kommer att tas till vara. Genom att ta ett 
helhetsgrepp hoppas jag att alla inblanda-
de aktörer får en större förståelse för ren-
näringen. Och även tvärtom förstås, att vi 
inom rennäringen får en ökad insikt om 
andra aktörers intressen och dilemman, 
säger Nicklas Johansson. 

Nicklas Johansson menar att problemet 
inte är den enskilda etableringen utan 
summan av alla. 

– Det kan säkert vara lätt att tänka: 
”vad gör det för skillnad med en vand-
ringsled där, några hus här, ytterliga-
re några aktivitetsföretag på fjället”. 
Problemet är inte de enstaka etablering-
arna var för sig utan den sammanlagda 
ökade påverkan på de marker där våra 
renar vistas. För många besökare i 
renskötselområdena stressar renarna och 
splittrar flocken. Det blir omöjligt att 
bedriva renskötsel om den här utveck-
lingen fortsätter, säger Nicklas Johansson. 

Rennäring berör många
Frågor som berör rennäringen angår ofta 
många aktörer, såsom markägare, företa-
gare, länsstyrelsen, kommunen med flera. 
Idag finns en tendens att diskutera ett 
perspektiv i taget, till exempel tillväxt, nya 
etableringar, klimat- och miljöfrågan. Att 
kommunen har tagit ett samlat initiativ 
för att de olika aktörerna tillsammans 

ska förhålla sig till helheten ser Nicklas 
Johansson som en framgångsfaktor.

– Det blir mer kraftfullt när 
kommunen lokalt tar huvudansvaret och 
initiativet än att det sker på en länsö-
verskridande nivå. Det är till exempel 
kommunen som handlägger och beslutar 
om exploateringar och bygglov, säger 
Nicklas Johansson.

I Bergs kommun finns tre samebyar, 
Mittådalens, Handölsdalens och 
Tåssåsens samebyar, alla tre har deltagit i 
projektet. Ett syfte med Hållbar besök-
snäring i renens rike har varit att få upp 
frågorna på bordet i ett tidigare skede.

– Jag hoppas och tror att det så 
småningom blir en snabbare och enklare 
hantering av frågorna. Med bättre fram-
förhållning tror jag att en del konflikter 
mellan olika intressen kan undvikas. Vi 
hinner jobba igenom frågorna innan vi 
står inför faktum och det redan är försent, 
vid till exempel en markexploatering, 
säger Nicklas Johansson.

Tror du att det går att fortsätta utveckla 
turismnäringen och samtidigt värna 
rennäringen?

– Ja det tror jag absolut. Jag tror att vi 
kan samsas men en förutsättning då är 
att man har just en helhetsbild. Om en 
exploatör vill bygga på 50 tomter måste 
man titta på vilka konsekvenser det får ur 
alla aspekter, säger Nicklas Johansson.

Utveckla för nästa generation
Tåssåsens samebys renar vistas över vid-
sträckta områden, från Anarisfjällen och 
Oviksfjällen till Älvros och Ytterhogdal 
beroende på säsong. Inom samebyn finns 
13 rennäringsföretag som tillsammans 
äger 5 500 renar.

– Rennäringen är också en näring 
som ska beaktas och ges förutsättningar 
att utvecklas men jag upplever att det är 
svårt idag. Min verksamhet är trängd, 
jag kämpar mest för att bibehålla det jag 
har och det är svårt att tänka utveckling. 
Men för mig handlar det om att föra 
renskötseln vidare till nästa generation 
och förhoppningsvis med någon förbätt-
ring för de som kan tänka sig att ta vid 
när jag slutar. Det är det jag kämpar för 
och därför jag också engagerat mig i till 
exempel det här projektet, säger Nicklas 
Johansson.

BERGS KOMMUN, i samarbete med Läns-
styrelsen, har genomfört en förstudie med 
målet att hitta nya arbetssätt och samver-
kansformer mellan samebyar, myndighe-
ter och turistnäringen. Styrgruppen för 
projektet har varit kommunledningen och 
arbetsgruppen har bestått av medarbetare 
från berörda avdelningar. Förstudien är 
avslutad och kommunen arbetar nu med 
en ansökan för ett huvudprojekt.

Det blir allt fler besökare i eller i angränsande områden till 
renskötselland, framförallt vintertid i fjällen. Utspridda besökare, 
enstaka byggnader eller anläggningar är inte dilemmat. Det 
stora problemet är när det blir mycket av allt och ingen har 
helhetsgreppet. Nicklas Johansson ordförande i Tåssåsens sameby 
välkomnar projektet Hållbar besöksnäring i renens rike.

Aktuellt hos Bergs kommun
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Navigator öppnar 
upp för alla åldrar
NAVIGATOR SOM TIDIGARE funnits som 
stöd och vägledning för dem mellan 
16-29 år blev i januari 2019 en del av 
Bergs kommuns arbetsmarknadsenhet, 
och därmed öppen för alla åldrar. Med ett 
flexibelt arbetssätt anpassas arbetet utifrån 
individens egen målsättning och förutom 
coachning finns möjlighet att erbjuda 
exempelvis studievägledning, studiebesök 
eller praktik som sätt att komma närmare 
arbetsmarknaden. Ett arbetssätt och metod 
som man nu hoppas ska kunna hjälpa även 
äldre individer att hitta sin väg och nå 
självuppsatta mål. 

Uppskattat  
stöd till ungdomar
FÖR UNGDOMAR som behöver extra 
stöttning och vägledning finns projektet 
HAMsam. Förkortningen står för Häl-
sa-Arbete-Migration i Samverkan och 
Bergs kommun har drivit projektet sedan 
1 maj 2018. Det syftar till att unga upp 
till 29 år ska få hjälp att hitta rätt i livet 
och fortsätta studera. De flesta deltagar-
na är gymnasieungdomar från Intro-
duktionsprogrammet på Fjällgymnasiet, 
alltså de elever som inte nått kunskaper 
för att kunna påbörja ett vanligt gym-
nasieprogram. Kommunen samarbetar 
med Studie- och yrkesvägledaren på 
Fjällgymnasiet och tillsammans väljer 
de ut ungdomar som behöver ett extra 
stöd. Ungdomarna får då gå ett 11-veck-
orsprogram där fyra halvdagar i veckan 
ägnas åt HAMsam.

– Varje vecka har ett speciellt innehåll 
som alla ska bidra till att individerna 
växer och hittar sig själva och på sikt 

klara sig bra i arbetslivet. Vi pratar om 
sociala koder, hur arbetslivet fungerar, 
vi har intervjuträning, pratar budget, 
ekonomi, demokrati och jämställdhet. 
Men vi pratar också om välmående, 
självkänsla, och om ungdomarnas mål 
och visioner, säger Madeleine Godén 
som är projektledare på HAMsam.

DEN METODIK HAMsam jobbar utifrån 
är uppskattad av ungdomarna. I det 
självskattningsverktyg som används där 
eleverna får skatta sin egen psykiska 
hälsa, fysiska hälsa och känslan för 
studier säger många att man vill att 
skolan ska fungera som HAMsam.

– Här blir eleverna sedda och hörda. 
Vi ställer frågor som handlar om hur de 
mår, vad de drömmer om och hur de vill 
att livets resa ska se ut. De flesta är inte 
vana att vi vuxna har tid och intresse för 
dem, säger Madeleine Godén.

Gratis busskort 6-19 år
Ungdomskortet gäller obegränsat antal resor, året runt, med 
buss inom Jämtlands län - inklusive stadsbussarna i Östersund, 
skidbussar, Snöpendeln samt Norrtåg. 

Gratis liftkort 0-16 år
Alla folkbokförda barn och ungdomar i Bergs kommun får ett 
gratis säsongspass i Vemdalens och Bydalens anläggningar  
(OBS! två olika kort).

40% rabatt på liftkort för vuxna 
Som folkbokförd vuxen (från 16 år) i Bergs kommun har du 
40% rabatt på säsongspass i Vemdalens anläggningar; Klövsjö, 
Storhogna, Vemdalsskalet och Björnrike. 

Gratis fiskekort 0-16 år, rabatt för vuxna
För 600 kr per år kan vuxna Bergsbor lösa FiskaiBergs-kortet 
som ger tillgång till 130 fiskevatten med ett varierat fiskeutbud 
- från fjällfiske till ström-, och sjöfiske, i såväl fjäll som 
skogslandskap. Alla barn och ungdomar fiskar gratis i sällskap 
med vuxen kortinnehavare. 

Gratis skid- & motionsspår
I Bergs kommun finns åtta elbelysta skid- och motionsspår 
belägna i Hackås, Klövsjö, Myrviken, Rätan, Skålan, Storsjö, 
Svenstavik och Åsarna. (OBS! Åsarna tar ut en spåravgift)

Mer information hittar du på berg.se

Rabatter & förmåner som Bergsbo!

Aktuellt hos Bergs kommun
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Junior-SM  
  i Åsarna 2020
Efter 54 år välkomnar idrottsbyn Åsarna återigen junior-SM 
i längd. Förra gången var 1966.  Då var det klubbens första 
stora uppgift som mästerskapsarrangör och klubbens 
största profil Thomas Wassberg var bara en lekande grabb 
hemma i värmländska Lennartsfors. Många år, framgångar 
och medaljer senare utlovar spåransvarige Wassberg 
kluriga SM-banor. 

Åsarna
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–  Det ska vara lite tekniska svårigheter 
i en tävling, du ska kunna kurvteknik, 
vara mjuk i knäna och klara av att läsa 
terrängen. Jag har till exempel dragit 
spåret över ett stenröse som bildar ett litet 
hopp och där brukar det hända en del 
grejer. Det ska vara lite spännande och 
utmanande, säger Thomas Wassberg. 

Bra för kommunen
Desto mer kuperat och joxigt det är att 
dra spåren, desto roligare tycker Thomas 
Wassberg det är att preparera spåren. 
Han har under många år varit den mest 
drivande kraften kring spårarbetet vid 
Åsarna skidstadion där tävlingarna 
kommer att vara. 

– Det krävs en del jobb inför junior-SM. 
Vi ska renovera den cirka 10 kilometer 
långa tävlingsbanan, röja och bredda 
spåret, säger Thomas Wassberg. 

Omkring 750 besökare under cirka fem 
dagar väntas till Åsarna i samband med 
junior-SM 2020. 

– En tävling av den här storleken är bra 
för kommunen. Det innebär ökad handel, 
uthyrning av boenden och ökat behov av 
service. Det ger skatteintäkter, sätter Bergs 
kommun på kartan och stärker Åsarnas 
varumärke. Men helt avgörande för ett 
bra tävlingsarrangemang och att det ska 
gå runt för klubben är ortsbornas ideella 
engagemang, säger Thomas Wassberg. 

Åsarna IK är en rutinerad mäster-
skapsklubb som genom åren har fått 
fram många talanger och som har 
arrangerat åtskilliga tävlingar. Bland 
annat SM i längd 1997, det första 
svenska mästerskapet i sprint, en hel 

rad Sverigecuper och flera enstaka 
SM-tävlingar. Åsarna har också varit värd 
för både EM och VM i draghund samt 
VM i skidorientering.  

 
Åsarnas varumärke
Samhället är mest känt för längdskid-
åkningen men på senare år har även 
spår och leder för mountainbike och 
löpning tagits fram. Åsarna har sin plats i 
idrottssverige och Thomas Wassberg tror 
att det går att utveckla både tävlingsdelen 
och besöksnäringen men att man i så fall 
måste hitta fler finansieringslösningar än 
ideell arbetskraft.

– Kan man få till en större affärsmäs-
sighet kring evenemangen så att de som 
ställer upp till exempel kan få ersättning 
så blir det lättare med funktionärer och 
vi skulle kunna ta hem och arrangera fler 
mästerskap, stora som små, säger Thomas 
Wassberg.  

En av de som engagerar sig i Åsarna IK 
tillsammans med sin familj är Åsarnabon 
Ketty Engrund som menar att samarbetet 
mellan olika aktörer är viktigt.

– Åsarna är ett känt varumärke 
i idrottssammanhang främst inom 
längdåkning och vi är många som 
jobbar för det. Jag skulle säga att det 
med skidåkningen som bas finns en stor 
kraft i samarbetet mellan 
näringsliv, ideella krafter och 
kommunen. En samverkan 
som bland annat har 
resulterat i nya elevbostäder, 
ny butik och arbete med en ny 
genomfart genom Åsarna. Ett 
bra exempel på framgångsrikt 

samarbete mellan näringsliv och 
föreningsliv är ”åk en mil vinn en bil”, ett 
längdskidlopp där 2000 deltagare, från 
motionär till elit, barn och pensionärer 
är välkomna. Storhogna högfjällshotell 
& Spa, Berners och Åsarna IK har hittat 
formen för ett värdefullt samarbete, säger 
Ketty Engrund.

Från räls till fjälls
Tomas rekommenderar besökarna att ta 
sig lite tid att vika från riksväg 45 mitt 
i byn och åka upp mot gamla Kyrkan i 
Västeråsen för att få en annan bild av 
samhället. 

– Det är en fin bygd. Jag tror inte att 
många tänker på att Åsarna faktiskt ligger 
på en ås och det är otroligt fint när man 
kommer upp en bit. 

Trots åratals nötande i skidspåret och 
tusentals timmar i spårmaskinen är det 
friåkning som lockar mest.

– Av spåren så gillar jag Skalbuspåret 
mest, det är lagom kuperat och gammal 
klassisk träningsmark sedan Lars Göran 
Åslunds tid. Och när vårvintern kommer 
föredrar jag att åka skate på skaren, på 
myrarna eller till fjälls. Det är det bästa, 
det mår jag gott av. Vårvintern här är 
optimal, säger Thomas Wassberg.

Omkring 750 besökare under 
cirka fem dagar väntas till Åsarna i 

samband med junior-SM 2020.

Åsarna
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– Vi är lite av en outsider och har fokus 
på att se möjligheter istället för hinder. 
Som gymnasieskola i Norrlands inland 
behöver vi tänka utanför boxen för 
att vara attraktiva. Konkurrensen om 
eleverna är hård. Vi är ett framgångsrikt 
skidgymnasium men vi har ambitionen att 
vara lika framgångsrika och tillgängliga 
för alla elever, oavsett om man går 
skidinriktning eller inte, säger Christina 
Andersson, rektor för Fjällgymnasiet. 

Skolan har både högskoleförberedande- 
och yrkesprogram, gymnasiesärskola 
samt nationell idrottsutbildning (NIU) 
inom alpint, längd och skidskytte. 
Fjällgymnasiet har 120 elever och 25 
tjänster. 

– Det är en liten skola med bra 
gemenskap. Tränarna är engagerade och 
duktiga och lärarna är väldigt tillgängliga 
och har bra koll på alla elever. Alla ska 
lyckas, det är så jag upplever skolan, säger 
Wilma Johansson som går Nationell 
idrottsutbildning, NIU med inriktning på 
längd.

#skolapåriktigt
Kopplingen mellan skola och omvärld 
genomsyrar arbetssättet. I undervisningen 
samarbetar de med näringslivet och entre-
prenörskap är ett givet ämne. 

Fjällgymnasiet satsar hårt på internatio-
nellt utbyte och åker varje år till Kina eller 

Indien som de har studiesamarbeten med. 
Skolan har också en EU-skolambassadör 
som tillsammans med övrig personal se 
till att aktuell EU-kunskap förs vidare till 
eleverna. 

– Även om Fjällgymnasiet ligger mitt 
i Sveriges inland så är vi i hög grad en 
del av EU. Lärandet är inte bara det 
som sker i skolan, det sker även till stor 
del utanför klassrummen. Vi jobbar 
för att flytta ut klassrummet till den så 
kallade verkligheten, därav vår devis 
#skolapåriktigt. Vi går in i många projekt 
och hittar samverkan med olika aktörer 
och företag. Vi jobbade till exempel 
på plats med Skidskytte-VM och har 
samarbete med Räddningstjänsten, säger 
Christina Andersson. 

Undervisningen sker i mindre klasser 
och är till stor del ämnesövergripande.

– Genom att jobba på det här sättet får 
vi in många olika aspekter av ett skeende, 
det utvecklar elevernas förmåga att se 
sammanhang och dra slutsatser i ett 
större perspektiv. Vi har inte mer pengar 
än någon annan skola men jag tror att vi 
har ett annat tänk än många andra skolor, 
säger Christina Andersson.

   
Växlar upp
Fjällgymnasiet har ett stort söktryck 
till den alpina inriktningen och de har 
även som mål att ansöka om att bli ett 

riksidrottsgymnasium (RIG). Samtidigt 
har skolan en utmaning i att de ligger 
lite för nära Östersund som lockar en del 
elever.

–  Jag tror att Fjällgymnasiet behöver bli 
bättre på att berätta om hur bra skolan är. 
För oss som går längdinriktningen finns 
till exempel helt optimala träningsförut-
sättningar i varierad miljö och närheten 
till fjäll. Det hade jag själv ingen aning om 
när jag sökte gymnasiet, jag kom in här 
och upptäckte det i efterhand, säger Emil 
Selmosson. 

#skolapåriktigt 
– undervisning i verkligheten

Skidor, Europa och världen, skola-på-riktigt, utanför 
klassrummen, skräddarsydd undervisning. Så kan man med 
några få ord beskriva Fjällgymnasiet i Svenstavik. Den lilla 
skolan med stort utvecklingsfokus. 

Åsarna/Svenstavik
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Bästa åren
Alice Thorwid och Tova Magnusson 
går bägge två sista året på den alpina 
inriktningen. Alice Thorwid upplever att 
skolan utvecklats under hennes fyra år som 
elev. 

– Gymnasieskolorna konkurrerar med 
varandra och jag upplever att Fjällgymnasiet 
verkligen har snäppat upp sig för att ligga i 
framkant, locka de bästa åkarna och även bli 
ett riksidrottsgymnasium. Det speglar av sig 
på oss elever, det finns ett helt annat driv hos 
oss idag jämfört med för fyra år sedan. Det 

är skolans och tränarnas engagemang som 
ligger bakom det, säger Alice Thorwid.
Tova Magnusson håller med.

– Oavsett hur hårt man vill satsa och hur 
duktig man är så får man stöd utifrån ens 
egna behov. Det här har varit de fyra bästa 
åren i mitt liv. Jag har lärt känna mina bästa 
kompisar här och haft fantastiskt engagerade 
tränare. Vi har upplevt så mycket 
tillsammans. Om jag inte hade gått här hade 
jag inte varit den jag är idag. Jag vet faktiskt 
inte vad jag ska göra i framtiden som kan 
toppa de här åren, säger Tova Magnusson.

Program att läsa  
på Fjällgymnasiet

• Barn- och fritidsprogrammet

• Ekonomiprogrammet

• Hotell- och turismprogrammet

• Idrottsutbildning (RIG, NIU)

• Naturvetenskapsprogrammet

• Samhällsvetenskapsprogrammet

• Teknikprogrammet

Åsarna/Svenstavik

Emilia Pettersson, Kramfors, Wilma Johansson, Åsarna och Emil Selmosson, 
Lidköping är alla elever vid Fjällgymnasiets längdinriktning
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"Himla 
vacker" 

Moa gör Svenstavik

Svenstavik
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ETT DRYGT ÅR HAR gått sedan Moa Adnan Sved 
öppnade dörrarna till skönhetssalongen ”Himla 
Vacker” mitt i centrala Svenstavik. Där erbjuder 
hon tillsammans med två frisörer, varav en även är 
hudterapeut, samt en fotvårdsterapeut ett brett utbud 
av skönhetsbehandlingar under ett och samma tak. 

– Jag hade aldrig kunnat göra det här själv, säger 
Moa som tidigt började se sig om efter andra hon 
skulle kunna få med sig på idén. Under året har några 
personer kommit och gått men de har alltid varit 
ungefär tre som hjälps åt att driva salongen. Moa 
driver salongen och övriga frisörer och terapeuter hyr 
in sig hos henne, men de är noga med att kunderna 
ska uppleva det som en gemensam salong. 

Att det blev just Svenstavik var till viss del 
hemlängtan men även en ledig lokal i rätt ögonblick. 
För hade någon frågat Moa under studietiden i 
Falun var hennes framtida salong skulle ligga var 
hemtrakten ingen självklarhet. 

– Jag trodde inte att det skulle bli i Svenstavik, 
men det finns så många salonger i städerna 
och människorna här vill ju också bli fina. Det 
är dessutom ett stort upptagningsområde med 

småbyarna runtomkring så jag tänkte att det kanske 
går ändå, säger Moa Adnan Sved. 

En viktig del i att våga satsa var att det redan 
fanns en del butiker och rörelse i centrum. Att få ett 
naturligt flöde som dagligen passerar salongen och 
får upp ögonen för vad den erbjuder tror Moa har 
varit avgörande för att få kunder att göra sitt första 
besök. 

– Många kanske inte har full koll på att vad de 
behandlingar vi erbjuder är, men genom att passera 
får de upp ögonen för dem och vågar på sikt även 
testa. 

Det blir även mycket samarbete med övriga 
handlare. Tillsammans anordnar de kundkvällar, 
modevisningar, våryra och även den årligt 
återkommande ”Älghälga”. 

– Vi går ihop för att det ska vara kul att bo här i 
Bergs kommun. Ingen kommer vilja bo här om det 
inte finns eller händer något, säger Moa Adnan Sved. 

Evenemangen är ett välkommet inslag hos 
kunderna och när salongen nu går in på sitt andra år 
är det just fler kundkvällar och samarbeten som Moa  
vill satsa på. 

Drömmen om att öppna en egen salong har alltid funnits 
hos 21-åriga Moa Adnan Sved från Åsarna. Det fanns 
därför inte mycket att fundera över när möjligheten att 
ta över en butikslokal i centrala Svenstavik dök upp. Den 
tidigare sportbutiken förvandlades till en ljus och stilren 
skönhetssalong, dit Bergsborna lockats från dag ett. 

Svenstavik
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Martins 
 virkning
lockar följare från hela världen 

RASTLÖSA FINGRAR och jakten på en ny sysselsättning fick 
Martin Etlinger att fastna för handarbete efter flytten från 
Österrike till Sverige 2010. Med hjälp av ägaren till den lokala 
garnbutiken i Kalix lärde han sig grunderna i stickning. Något 
år senare gick han över till virkning, flyttade till Jämtland och 
började jobba som vägledare på Bergs kommun i Svenstavik. 
Där hittade han en ny butik att hämta kunskap ifrån i form av 
Textilum i Svenstavik

– Det är fantastiskt med de små affärerna i byarna. Det finns 
så otroligt mycket kunskap. Jag tycker det är extremt viktigt att 
de finns, det är en viktig mötesplats. Det är alltid spännande 
när kreativa personer möts. Då händer det grejer, säger Martin 
Etlinger.

EN ANNAN PLATS där Martin möter likasinnade är Instagram. 
Efter att ha gästat kommunens konto började han instagramma 
privat och upptäckte snart att det fanns en stor virkgemenskap 
där. 

– Jag insåg att min virkning var minst lika bra som andras 
och började då lägga upp bilder på mina projekt, vilket snabbt 
fick uppmärksamhet, berättar Martin Etlinger. 

KONTOT HAR NU växt till nästan 17 000 följare från världens alla 
hörn och förutom virkning får följarna även ta del av norrsken, 
ugglor, älgar och andra vilda djur. 

– Jag gillar att det blir en kontrast mot virkningen som är 
väldigt mycket kontroll medan de vilda djuren står för allt du 
inte kan kontrollera. Sen gillar jag att man, när man besöker 
mitt konto, även kan följa årets skiftningar. Nu är ugglorna här, 
snart kommer rävarna med sina ungar och så vidare. Allt går i 
cykler, säger Martin Etlinger. 

Vill du följa Martin på Instagram?  
Du hittar honom under användarnamnet @martin_up_north

En lokal garnbutik blev starten för Martin Etlingers 
hantverksintresse. Idag har han nästan alltid ett 
virkprojekt i händerna och dokumenterar sin 
virkning för nästan 17 000 följare på Instagram. 

Aktuellt i Svenstavik
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Ny tvätthall hos 
OKQ8 Svenstavik

Byggvaruhuset i 
Svenstavik fortsätter växa 

UNDER 2019 blir det ännu smidigare att tvätta bilen hos OKQ8 i 
Svenstavik. Då kompletteras den befintliga ”Gör det själv”-hallen 
med en automatisk maskintvätt med genomkörning. 

I DEN AUTOMATISKA biltvätten kommer tvättprogrammet att 
anpassas efter årstid och samtliga medel som används kommer 
vara Svanenmärkta. Både i ”Gör det själv”-hallen och nya ma-
skintvätten tas allt spillvatten om hand så att det inte släpps ut i 
naturen orenat. 

BYGGET BÖRJADE i början av maj och i oktober planeras öppning 
för första tvätten. 

– GENOM CENTRUMGRUPPEN får man kollegor fast man är 
ensamföretagare, säger Stina Davidsson, ägare av sy- och hant-
verksbutiken Textilum.

HON HAR VARIT med i gruppen sedan hon tog över butiken 
i  centrala Svenstavik för drygt två år sedan och har känt att 
gruppen varit ett viktigt stöd i det nya livet som handlare. 

TANKEN MED GRUPPEN är att samla handlarna kring torget och 
fokusera på handlar-frågor. Förutom att träffas och peppa och 
bolla idéer tillsammans så anordnar de olika kundevent, tema-
kvällar och dekorerar utemiljön efter säsong och högtider. 

NU NÄRMAST VÄNTAR sommarhandeln och i slutet av juli planerar 
handlarna för en gemensam sommar-REA, där det förutom 
billigare priser kanske även blir musikunderhållning eller andra 
roliga inslag. För även om det tar lite tid att planera och fixa så 
finns en stor glädje i att skapa ett levande centrum och arbeta 
tillsammans. 

– Jag har världens bästa jobb. Det är helt otroligt att jag kan bo 
i Svenstavik och göra det jag vill och kan, det är något som är få 
förunnat, avslutar Stina Davidsson. 

SEDAN 1972 har Byggvaruhuset i Svenstavik varit en viktig 
knutpunkt för byggintresserade i kommunen. I takt med ett ökat 
byggande i fjällen har dock efterfrågan växt och verksamheten 
började växa ur lokalerna. 

2017 PÅBÖRJADES därför utbyggnad av butiken och 2018 hade 
den 1500 kvadratmeter stora butiken blivit dubbelt så stor och 
var redo för nyinvigning. Under 2019 fortsätter man färdigstäl-
landet av ett större kallager. 

Centrumgruppen
skapar ett levande centrum 

Aktuellt i Svenstavik

Centrumgruppen är samlingsplatsen för de knappt 
tio handlarna runt Svenstaviks centrum. Här 
planerar de gemensamma evenemang, byter idéer 
och kanske viktigast av allt – peppar varandra. 
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Klövsjö

Humlelirets  
ledord är hållbarhet
Globalt och lokalt i Klövsjö

KAROLINA OCH NAYAR träffades 
på andra sidan Atlanten. Båda 
var verksamma inom restau-
rangbranschen och någonstans 
drömde de båda om att driva eget 
tillsammans. Alla pusselbitar föll 
på plats när Karolinas pappa Jan 
Zakrisson, som driver Klövsjö 
Gårdsbryggeri, ville starta en 
restaurang på gården för att 
få servera sitt hembryggda öl 
på plats. Någon behövde driva 
restaurangen och den bästa 
lösningen fanns ju väldigt nära, 
även om Karolina och Nayar för 
tillfället var på andra sidan jorden. 

– Det är pappas ladugård 
som är ombyggd till restaurang, 
berättar Karolina. På vintern 
finns bara 30 sittplatser men 
på sommaren öppnar vi 
uteserveringen och då har vi 
möjlighet att ta emot flera gäster. 
Jag och Nayar driver restaurangen 
och pappa har hand om 
ölbryggningen.

Resturangen delar lokal 
med bryggeriet vägg i vägg i 
rustik miljö där även en liten 
souvenirshop med produkter 
kopplade till bryggeriet och 
hantverket kring mat och dryck 

finns. Att berätta om och föra 
kunskapen vidare är en del av 
upplevelsen på Humleliret
som fått utmärkelsen som 
Économusée, alltså en plats 
där kulturen, historien och 
traditionerna bakom hantverket 
blir synligt. Lokala jämtländska 
råvaror är viktigt men mötet med 
mexikanska smaker är för många 
gäster en unik upplevelse och den 
tar Nayar fäste på när han skapar 
Humlelirets meny.

– Jag gillar verkligen det 
jämtländska köket, säger Nayar. 
Dels allt vi kan handla lokalt 
så som ostar, korvar, fjällfisk 
och de tekniker som är vanliga 
här – rökning, saltning och 
inläggningar. Jag uppskattar också 
farmor Sivs flöutgröt.

Hållbarhet på flera sätt
Det är småskaligt, omtänksamt 
och globalt på Humleliret. Hit 
kommer varje säsong några 
praktikanter från kockhögskolan 
i den mexikanska staden Leon. 
De hjälper Nayar i köket men 
får också uppleva den exotiska 
svenska fjällvärlden. Egenodlade 
örter används i maten, här finner 

vi även tomater, sallad och 
rödbetor från egna trädgården. 
Öppettiderna är anpassade efter 
vad som passar familjen med två 
små barn.

– För oss innebär hållbarhet två 
viktiga delar, förklarar Karolina. 
Vi vill minimera matsvinnet och 
använda så mycket egenodlat som 
möjligt men vi vill fortsätta med 
det vi gör många år framöver 
och då måste vi också jobba 
lagom mycket för att mäkta med i 
längden.

– Humleliret är mer en livsstil 
än ett jobb, fortsätter Nayar. Vi 
gör det vi älskar och jag hoppas att 
våra barn ska se den glädjen med 
samma ögon som vi gör.

Äldsta barnet Luna är snart fyra 
år och Leon blir ett år i augusti. 
De bor med mamma och pappa i 
lillstugan på mormor och morfars 
gård. Här bor också Karolinas 
farmor vilket innebär att fyra 
generationer delar på gården.

– Jag som gillar att odla känner 
att det är perfekt att bo så här, 
säger Karolina. Vi har både 
trädgårdsland och växthus och 
målet är att bli självförsörjande 
även till restaurangen.

På Humleliret möts mexikansk matlagningskonst med jämtländska råvaror. Här hittar du renfilé kryddat 
med fyra sorters chili och fisktacos på abborrfilé när Nayar Chávez Navarro och Karolina Zakrisson rör om 
bland grytor och smaklökar på den omtalade restaurangen i Klövsjö. Följ med på en kulinarisk resa där 
hållbarhet är en sjätte grundsmak. 
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Klövsjö ett tryggt val
Valet att flytta hem till Klövsjö 
var enkelt. Möjligheten att driva 
en egen restaurang, komma nära 
Karolinas släkt och dessutom få 
flytta ut på landet med fjället och 
friluftslivet inpå knuten lockade 
paret.

– Vi åker skidor och fjällvandrar, 
Nayar har lärt sig åka snowboard 
och eftersom han är en duktig 
surfare så har det gått riktigt bra, 
säger Karolina och skrattar. Det 
mesta med Klövsjö är bra, det 
jag oroar mig lite för är servicen i 
glesbygden. Vissa saker håller på 
att försämras.

Hon syftar bland annat på att man 
numera måste åka till Åsarna för 
att hämta paket från posten, många 
ärenden måste ske i Östersund som 
är närmsta stad och barnomsorgen 
funkar inte helt klockrent.

– Vi har en bra förskola men 
för alla oss som är småföretagare 
och jobbar inom turismen är 
barnomsorgen ett svårt pussel, 
berättar Karolina. Många jobbar 
kvällar och helger och vi som 
har öppet under sommaren 
behöver barnomsorg då man 
väljer att stänga förskolan. Det 
går inte att skära ner för mycket 
på landsbygden för ska den leva 

måste livet för oss som bor här 
fungera också. Storstadsbon och 
mexikanen Nayar håller med 
men lägger till att han stortrivs i 
Klövsjö.

– Jag älskar friheten att kunna 
göra det jag gillar mest och att 
vara min egen chef. Men även 
livet runtomkring restaurangen är 
härligt för vi bor ju mitt i naturen 
och här finns saker att göra både 
sommar och vinter. Kontrasten till 
Mexiko är stor och bägge länderna 
har sina för- och nackdelar men 
att mina barn får växa upp i den 
trygga miljö Klövsjö erbjuder 
känns ovärderligt, säger Nayar.

Klövsjö

Vi gör det vi älskar och jag hoppas att 
våra barn ska se den glädjen med samma 

ögon som vi gör.
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Hemligheten bakom  
positiv utveckling

Spontanidrott  
för fotboll och basket

ANTAL ARBETSTILLFÄLLEN och omsätt-
ning har dubblerats på tio år. Det finns 
få ställen i Sverige som kan stoltsera 
med sådan positiv utveckling. I Desti-
nation Vemdalen kan man det och vi 
undrar såklart vad hemligheten är?

 – Alla företagare och entreprenörer 
som har tagit egna initiativ och byggt 
nya liftar, investerat i nya fastigheter, 
skapat sidoverksamheter så som guidade 
turer och mathantverk. Men också alla 
ideella krafter som driver hembygds-
gårdar och bygdegårdsföreningar, som 
skapar attraktioner och evenemang 
som stärker upplevelsen för våra gäster, 
säger Marcus Ståhl, vd för Destination 
Vemdalen.
 
DET FINNS EN generell fjälltrend för både 
sommar och vinter och Destination 
Vemdalen fortsätter att satsa på utveck-

ling. Tillsammans med kommunerna 
och lokala näringen har man bland 
annat utvecklat vandringsprodukten 
vilket fortsätter under 2019. Även cykel- 
och vandringsleder och lekplatser står 
i fokus. 

TROTS MÅNGA och duktiga entrepre-
nörer menar Marcus att det finns plats 
för fler. Idag köps många tjänster från 
Östersund, Sveg, Gävle och Stockholm.

 – Vi vill att tjänster och arbetstillfäl-
len ska ske här i destination Vemdalen 
och då behöver vi fler entreprenörer 
som vill starta eller flytta hit sina företag. 
Snickare och hantverkare av olika slag är 
ett tydligt område. Här finns inte heller 
någon marknadsbyrå och jag tror att 
ekonomi och redovisning skulle ha en 
fin marknad, säger Marcus Ståhl.

EN OANVÄND GRUSYTA på Klövsjö skolgård 
och ett initiativ från Riksidrottsförbundet 
om att satsa på spontanidrott satte griller 
i huvudet på Ola Hörberg, lärare och 
pappa, boende i Klövsjö. Han startade en 
insamling för att möjliggöra en modern 
konstgräsplan och i november 2018 
invigdes den. 

18 X 36 METER stor är konstgräsytan med 
handbollsmål integrerade i sargen på 
kortsidorna samt små mål på långsidorna 
för innebandyspel. Dessutom finns basket-
korgar på kortsidorna och mot alla odds 
har halva planen spolats under vintern 
och bandygrillorna har plockats fram av 
traktens barn. Ungefär hundra familjer, 
företag och föreningar har pytsat in pengar, 
dessutom har kommunen bidragit och 
Riksidrottsförbundet har därefter dubblat 
summan. Totalt kom ungefär en miljon 
kronor in och nu finns hundra tusen kvar 
som skolan kommer använda för att fixa 
utemiljön när skolutbyggnaden står klar.

Aktuellt i Klövsjö

Foto: Destination Vemdalen, Karl Vertergård
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Aktuellt i Klövsjö

Nedläggningshotad och nu för liten
– Klövsjö förskola byggs ut
2012 VAR KLÖVSJÖ SKOLA nedläggnings-
hotad, byborna samlades och gjorde en 
gemensam åtgärdslista. Under de näst-
kommande åren kämpade man för att få de 
tomma husen i byn att hyras ut eller säljas så 
att inflyttande barnfamiljer skulle ha någon-
stans att bo. Med gemensamma ansträng-
ningar lyckades man avvärja nedläggnings-
hotet och skolan har sedan dess blomstrat. 

NU ÄR DET DAGS IGEN – fast tvärtom. För 
många barn gör att skolan är för liten och en 
utbyggnad pågår för att möta den efter-

frågan som finns. Till skolstart 2019 ska 
nybyggnaden stå klar, dessutom renoveras 
den gamla skolbyggnaden.

– I årskurs 1-4 har vi idag tolv barn. 
Två av dem är ”ur-Klövsjöbor”. Resteran-
de är hemflyttare eller hitflyttare. Hade vi 
haft otur hade vi alltså bara haft två barn 
i årskurs 1-4 nu. Till hösten kanske vi får 
ytterligare fyra nya barn till Klövsjö skola. 
Två familjer vill flytta hit men bostäder 
är fortfarande en svår nöt att knäcka”, det 
berättar Karin Ryder som är lärare i årskurs 
1-3 på Klövsjö skola.

Hotellanläggning byggs i Klövsjö
KLÖVSJÖFJÄLL AB tillsammans med Fastighetsbolaget Lilium 
AB storsatsar och investerar 90 miljoner kronor. Den befintliga 
hotellbyggnaden som idag består av 14 lägenheter kompletteras 
nu med 39 hotellrum vilket innebär en fördubbling av antalet 
bäddar. Därutöver skapas en större restaurang, butiker, spa och 
konferenslokaler.

HOTELL KLÖVSJÖFJÄLL skapar därmed ett nytt koncept. 
Ett fullserviceerbjudande för dem som vill ha service hela vägen 
och inte laga sin egen mat eller städa sin hyrda lägenhet. 

Som komplement byggs också ett spa samt butiksytor och 
konferens. ”Vi verkar i en offensiv destination och har i många år 
försökt få till den här centrumanläggningen. 

DET HAR HÄNT MYCKET i övriga delar av destinationen och jag ser 
att Klövsjö har stor potential. Utöver den mycket starka vinter-
säsongen har vi en barmarkssäsong som alltid varit bra och som 
vi kommer att satsa ytterligare på, bland annat med konferen-
serbjudanden.” säger Anders Backskog, vd på Hotel Klövsjöfjäll. 
Hotellet öppnar i mars 2020.
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Konditoriet 
fanns i baktanken från början 

FÖR PRECIS tio år sedan när Ylva och 
Björn blev ett par började de prata om en 
dröm som Ylva haft sedan hon var liten. 
Ett eget konditori där de bakar vad de vill. 

Ylva som är utbildad konditor och 
bagare har bland annat arbetat med 
familjens egna pensionat i Kallrör på 
baksidan av Åreskutan. Vid sina populära 
semmelbufféer har de lockat upp emot 
200 gäster. Men drömmen har alltid varit 
ett helt eget ställe där hon och Björn kan 
överraska kunderna med nya bakverk 
varje vecka.

– Första gången jag såg lokalen i 
Centrumhuset i Myrviken kände jag att 

den vore perfekt för oss. När den väl blev 
ledig ringde vi till Bergs Hyreshus för att 
berätta om våra planer och de var jättein-
tresserade. 2018 blev helt galet! Allt hände 
på en gång. Vi gifte oss i Spanien, flyttade 
till Oviken och startade aktiebolag, 
berättar Ylva.

Ritningarna påbörjades i april och i 
oktober stod Fjällkonditoriet färdigt. Från 
att vara vana arbetspendlare hade Ylva 
och Björn nu bara sex minuter till jobbet 
som ligger ett stenkast från barnens 
förskola. 

Konditoriet har öppet under senare 
delen av veckorna, men när det är stängt 

är det ändå lite öppet. Under tiden som 
intervjun äger rum knackar flera kunder 
på dörren för att fråga vad som finns.

– Vi har inte hunnit baka färdigt brödet 
i dag, men i morgon kommer vi ha bröd 
igen, förklarar Ylva för kunden.

– Okej! Då tar jag fikabröd istället, får 
hon glatt till svar. 

– Det känns som att folk har väntat på 
det här. Vi vill vara med och lyfta bygden 
och det verkar som att många uppskattar 
det vi gör. De hjälper till att sprida 
information om oss på sociala medier och 
vi märker att fler nya kunder hittar hit, 
säger Björn. 

Som barn drömde Ylva Forsanker om sitt eget kondis. När den perfekta lokalen 
blev ledig kunde hon och hennes man Björn Forsanker äntligen förverkliga 
barndomsdrömmen och öppna dörrarna till Fjällkonditoriet i Myrviken.  
Här bakar de precis vad de vill med omsorg för hantverket. 

Ylva och Björn Forsanker 
driver Fjällkonditoriet i 
Myrviken

Oviken
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Björn är uppväxt i trakterna och har 
sedan ungdomsåren tyckt om att baka 
som hobby. Av Ylva har han lärt sig 
många knep och nu är det han som 
ansvarar för matbrödet och Ylva för 
konditorbiten.

De väljer att baka på surdeg vilket är 
lite mer arbetskrävande, men resultatet 
tycker de blir så mycket godare och bättre 
näringsmässigt. Med noga utvalda råvaror 
hanteras bröden med omsorg och bakas 

i stenugn. Istället för socker använder de 
sin egentillverkade honung från kuporna 
hemmavid.

– Vår grundpelare är att allt är 
handgjort från grunden med traditionella 
tekniker. Jag brinner för det klassiska 
hantverket och har ärvt en fin konditor-
handbok på 800 sidor skriven år 1940. I 
den finns all kunskap bevarad och skrevs 
innan all industri med pulver och andra 
genvägar uppfanns, säger Ylva.

Framtiden ser ljus ut för Fjällkon-
ditoriet och paret vill nu investera 
i ny inredning med fjällkänsla, en 
varmluftsugn och annat som skulle höja 
kvalitén ännu ett snäpp. Kondiset blev 
snabbt ett populärt tillhåll redan från 
första veckan och har blivit ett naturligt 
stopp för lokalinvånarna och förbipasse-
rande turister.  

– Jag fick frågan: ”Kan någon berätta 
för mig var vi är?” av en kund som var på 
väg till fjällen på semester. Myrviken är 
ett nav på vägen till Gräftåvallen och Åre. 
Det är många som hittar oss på Google 
och beställer tårta som de plockar med 
sig på vägen till stugan, säger Björn.

Ylva och Björn tycker att de jobbar 
väldigt bra tillsammans och det märks att 
de har roligt på jobbet. Den 5 juli firar de 
10 år tillsammans och på frågan om vad 
de ska hitta på då blir svaret självklart: 

– Baka!

GILLES APAP ÄR FÖDD i Algeriet men uppvuxen 
i Frankrike och bor nu i Kalifornien. Han 
tillhör violinisternas toppskikt i världen 
och har förmågan att spela de flesta gengrer. 
Han turnerar världen över och spelar bland 
annat tillsammans med Leipzig Gewandhaus 
Orchestra, Israel Philharmonic, Boston Phil-
harmonic and San Francisco Symphony. I juli 
inviger han Ovikenveckan. 

SOM VANLIGT erbjuder Ovikenveckan ett brett 
spektrum av kultur. Mellan den 6 och 14 juli 
erbjuds konserter, fäbodfrukostar, konst, famil-
jedag, kyrkans kulturnatt, ångbåtsmusik och 
mycket annat. Förutom Gilles Apap får vi lyssna 
till Ovikens manskör, sånger och dikter med 
Camilla Wolgers, amerikanska jazzsångerskan 

Sharon Clark och folksångerskan Ulrika Bodén 
tillsammans med Ahlberg, Ek & Roswall för att 
nämna några.

FÖRSTA OVIKENVECKAN gick av stapeln för 26 
år sedan. Fyra musikintresserade män hade 
träffats över en bit mat och började prata om 
möjligheten att skapa en musikfestival i Oviken. 
Sedan dess är det många ideella timmar som 
lagts på att få fram ett spännande musikpro-
gram på olika platser runt om i Oviken. Som 
konsertlokaler används bland annat bygdens 
fyra kyrkor, bygdegårdar och Fröjdholmen. 
Vartannat år blommar musikfestivalen upp och 
ungefär 8000 besökare kommer varje år 
till Ovikenveckan.

Världsviolinist till Ovikenveckan

"Vi vill vara med och lyfta  
bygden och det verkar som att 
många uppskattar det vi gör"

Oviken
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Wikners  
i Persåsen
en nytänkande 50-åring

– VI HAR ALLTID utvecklats och haft 
ett varierat erbjudande, men vårat 
fundament har alltid varit vår passion 
för trä. Det var så pappa Leif startade 
och det är så vi driver företaget än idag, 
säger Mattias Wikner som idag är vd på 
Wikners i Persåsen.

Förutom träförädling finns både 
hotell, vandrarhem, konferens och 
restaurang hos Wikners. Intäktsmässigt 
är träförädlingen och upplevelsebiten 
ungefär lika stora.

– Men vårt hjärta ligger i att förädla 
trä, att skapa konstnärliga föremål och 
lösa kvalificerade inredningsuppdrag. 
Där hittar ni vår själ. Men att få berätta 
om det och visa hur vi jobbar, det har 
blivit en stor reseanledning, säger 
Mattias Wikner.

Lärarpar blir träförädlare
Leif och Margith var på 60-talet båda 
lärare. Leif som alltid haft ett intresse 
för trä nyttjade Myssjö skolas slöjdsal 
på eftermiddagarna och just den här 
dagen upptäckte han ett skönhetsfel i 
sin skapelse. En blånad i den furuplanka 
han experimenterade med.

– Naturligtvis tänkte jag omedelbart 

kasta det misslyckade experimentet in i 
slöjdsalens brinnande kamin. Men där 
och då såg jag hur skivorna genomlystes 
av lågornas sken från kaminen och 
blåvedslampan var född. Jag började 
medvetet med naturens hjälp att odla 
Blånadssvampen för att få tillgång till det 
blånade materialet, berättar Leif Wikner.

1969 startade Leif Wikner verk- 
samheten med sin hustru Margiths goda 
vilja och med henne som försörjare av 
familjen. Det går bra, intresset för Leifs 
hantverk och den kunskap han besitter 
inom skog, kultur och natur får besökare 
att strömma till Persåsen. Redan efter tio 
år kan det lilla företaget räkna till 32000 
besökare per år.

Familjeföretag i generationer
Familjen Wikner består av Leif och 
Margith och deras fyra söner där alla 
varit engagerade i företaget. Sedan slutet 
av 80-talet har mellansönerna David 
och Mattias arbetat aktivt i företaget 
med fokus på inredningsuppdragen 
medan pappa Leif fortsatt med den 
mer konstnärliga träförädlingen. Äldsta 
brodern Joakim Wikner är styrelseord-
förande för bolagen, och yngsta brodern 

Mårten Wikner är fotograf 
och marknadsförare. 

– Pappa brinner för 
trähantverket och håller oftast 
i våra guidningar och har gärna hand 
om konferensaktiviteterna i verkstan. 
Han har dessutom ägnat mycket tid åt 
sitt senaste projekt TIMEforTELLUS, 
där han vill missionera kring hur 
skört det klot vi lever på är och skapa 
uppmärkasmhet kring det problemet. 
Mamma brukar jobba i receptionen 
och jag tror det är ett bra sätt för dem 
att hålla sig vitala att finnas med i 
verksamheten och det här är ju deras 
livsverk som vi nu för vidare, säger 
Mattias Wikner.

Unika på träförädling
Det är få företag i länet som förädlar trä, 
detta trots att Jämtland har stor tillgång 
på skog och en utbredd träindustri.

– I dag sågas virket i länet, och i bästa 
fall, hyvlas det plankor. Tänk om fler 
skulle förädla, det skulle ge länet högre 
intäkter och ökad sysselsättning. Våra 
träpaneler är en typisk sådan förädlings-
produkt som vi vill satsa ännu mer på, 
säger David Wikner.

Unika och handgjorda väggpaneler i trä skapade på beställning från 
kunder i hela Sverige är bland annat vad som idag levereras mest från 
Wikners i Persåsen. Men om vi backar de ärofyllda 50 åren som företaget 
kan lägga till handlingarna så är det blåvedslampan, som grundaren 
Leif Wikner tog fram på 70-talet, som tidigare varit storsäljaren. 

Oviken

Wikners 50 år
I sommar har Wikners i Persåsen öppet 
varje dag från midsommar till slutet av au-
gusti. Den 29-30 juni är det dags för öppet 
hus och 50-årsfirande. Resten av sommaren 
firas jubileet genom tävlingar med fina 
priser på plats i Persåsen.
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Han syftar på rustika furupaneler 
och coola laserade granpaneler som 
signalerar naturmaterial och som 
får en modern och avskalad känsla. 
Panellösningarna tas fram för både 
Stockholmslägenheter och fritidshus 
i fjällen. Grundmaterialet köps in 
från de lokala större skogsbolagen 
Rödins i Skanderåsen, Gällö Såg och 
SCA och Wikners använder till 99,5 
procent jämtländskt trä. 

Bred verksamhet
Från blåvedslampans födelse fram 
till idag har Wikners utvecklats. Det 
började med större verkstadsutrym-
men och vakuumtorkningsanlägg-
ning för virke sedan har det rullat 
på med kaffestugan ”Blå Lampan”, 
stugby, STF-vandrarhem, större 
utställningslokaler, hotellrum inredda 
i ”Skogens olika trädslag”, restaurang 
samt lokaler för bildspel, guidningar 
och konferensverksamhet.

– Hade vi startat verksamhet idag 
hade vi möjligen inte satsat så brett, 
och det är fortfarande träförädlingen 
som är ”den röda tråden” för oss, 
säger Mattias Wikner.

Våga tänka lokalt
Glädjen i att blicka tillbaka ligger 
framförallt i medarbetarna. Det är 
säkert hundra personer som haft sitt 
första jobb hos Wikners i Persåsen 
och Mattias ler när han tänker 
tillbaka på alla fantastiska människor 
som funnits på plats och gjort sitt 
allra bästa genom åren.

– Jag tycker det är så härligt att se 
när människor växer och tar egna 
initiativ. När de sedan väljer att sluta 
hos oss är det så klart tråkigt men jag 
tycker också att det känns fint att se 
när våra medarbetare väljer att sluta 
för att de vill starta ett eget företag. 
Vi har ett tiotal som gjort det under 
åren, säger Mattias Wikner.

Med 50 år i bagaget har Wikners lärt 
sig mycket, vi frågar Mattias vilka råd 
han skulle ge till de företag i Bergs 
kommun som precis startat och är på 
väg att etablera sig?

Oviken

• Tänk lokalt vid rekrytering. Hellre 
någon som brinner för det den gör och 
bor i bygden än ”rätt” utbildning. 

• Våga nischa dig. Hellre vara smal i sitt 
utbud och inte gapa efter för mycket. Vi 
tackar nej till uppdrag som vi känner inte 
är lämpliga för oss. 

• Våga gräva där man står. Alltså dra 
nytta av de människor, företag och 
råvaror som finns på hemmaplan.

Delägare och medarbetare 
samlade vid firandet av 

Wikners i Persåsen 50 år.

Mycket har hänt sedan 
1969 i Persåsen.
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Gemenskap & natur  
lockade familjen Sergel/Agnholm  
tillbaka till Hackås

Hackås

Storstadsliv i centrala Göteborg eller bygemenskap, natur och föreningsliv i Hackås. 
För Oskar Sergel och Petra Agnholm var det inga frågetecken kring vad som vägde tyngst 
när familjen började växa. 

– VI BESTÄMDE oss pang bom på stående 
fot, sålde lägenheten och drog upp utan 
att ha någonstans att bo, berättar Oskar 
Sergel. 

Det var efter att Oskar och Petra fått 
sitt första barn som längtan efter något 
annat växte sig allt större. Sökandet efter 
ny bostad började kring Göteborgstrakten 
men ganska snart frågade Petra om de inte 
skulle fundera på Hackås istället. 

– Lite nervösa var vi nog, men jag hade 
mina föräldrar här uppe vilket var en 
trygghet. Sen löste sig allt väldigt smidigt. 
Vi köpte radhus och strax därefter även en 
fjällstuga i Gräftåvallen, berättar Oskar. 

Nu har de varit Hackåsbor i drygt fem 

år och de ångrar inte flytten för en sekund.
– Det jag trivs med mest är drivkraften 

och bygemenskapen, jag tycker det är 
fantastiskt med engagemanget som finns. 
Eldsjälar inom olika organisationer lägger 
tid helt ideellt för att det ska finnas något 
för andra. Det där gillar jag skarpt, säger 
Oskar. 

För Oskars del blev Hackås även basen 
för retorik- och eventfirman han startade 
upp när han i och med flytten lämnade 
läraryrket. Med kontor på IT-gården i 
Hackås har han både en slående utsikt 
över Storsjön och fjällen och nära hem. 

– Att IT-gården finns är otroligt 
värdefullt för mig, jag skulle inte trivas 

lika bra med att sitta och pendla in 
till Östersund varje dag. Hit kan jag 
promenera eller cykla utan problem, 
säger Oskar.

Närheten till jobbet skapar mer tid för 
annat och både Oskar och Petra är aktiva 
i byns föreningsliv där Oskar både målar 
och spelar teater. Mest tid spenderas dock 
ute i naturen, som erbjuder allt från bad 
till längdåkning alldeles runt knuten.

–  Det finns jättebra skola och förskola 
och vi har nära till skog och längdspår 
i världsklass. För oss lockade det mer. 
Jag behövde bara komma ut och se lite 
annat, få lite perspektiv innan jag insåg att 
hemma är bäst, säger Oskar.
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Heta Hackås
NÄR EN LITEN by i Norrlands inland kan 
stoltsera med ett positivt födelsenetto då 
är det bara att sträcka på sig. Under 2018 
föddes en person fler än vad som avled i 
Hackås församling, en av byarna i Bergs 
kommun med totalt 1109 invånare.
 
HACKÅS KAN ÄVEN stoltsera med en inflyt-
tarsiffra på +28 personer och det är framfö-
rallt från det egna länet man flyttar.

 – Vi ser att det är en kombination av 
faktorer som gör Hackås intressant. Det 
geografiska läget med sjön och närheten till 
fjället. Närheten till Östersund med en stor 
arbetsmarknad och bra kommunikationer. 
En attraktiv prisbild på hus och gårdar, och 
det småskaliga med en liten gemytlig skola 
och närheten till naturen, säger Anders 
Englund, tillväxtchef på Bergs kommun.
 
MELLAN ÅTTA och 20 bussar går från 
Hackås till Östersund dagligen (beroende 
på var du kan eller vill kliva på) och 
den som väljer att köra bil gör det på 40 
minuter antingen över Orrviken eller via 
Brunflo.
 
NYLIGEN SLÄPPTE Mittuniversitetet en 
undersökning som visar att fritidsintresset 
kopplat till boendet är viktigt. Av svensk-
arna säger 52 procent att friluftslivet är 
viktigt när det kommer till val av boende. 
För jämtarna är siffran 62 procent. Något 
som Hackås och hela Bergs kommun kan 
dra nytta av.

Aktuellt i Hackås

Tjäna pengar på
din bostad!
HAR DU EN LÄGENHET eller ett hus som bara 
står, eller ska du ut på en längre resa? Genom 
att hyra ut din bostad gör du det möjligt för fler 
att upptäcka vår fina kommun samtidigt som du 
tjänar pengar.

JUST NU ÄR DET högt tryck på bostadsmarknaden 
och många familjer söker ett boende i kommunen. 
Kring våra turistorter finns dessutom en stor ef-
terfrågan på säsongsboenden. Här hittar du några 
tips hur du kommer igång.

1. Skapa en annons 
där du beskriver 
både din bostad och 
området. Tänk efter vad 
som tilltalar dig med 
bostaden. Glöm inte 
snygga bilder för bästa 
resultat.

2. Lär känna din 
hyresgäst. Det är du 
som hyresvärd som 
bestämmer vem du vill 
hyra ut till. Känner du 
dig osäker kan du alltid 
be om en kreditkontroll.
 

3. Skriv kontrakt där 
ni kommer överens om 
hyran och hyrestiden. På 
internet hittar du flera 
gratis hyreskontrakt du 
kan ladda ner. 

Tre tips för dig som vill hyra ut:

Annonsera på 
Facebook
VISSTE DU ATT Facebook är 
grymt att annonsera på när du 
vill hyra ut din bostad? 
Via Facebooksidan Bergsliv 
hittar du en grupp där du når 
ut till bergsbor, oavsett om du 
vill hyra eller hyra ut.

Behöver du hjälp i bostadsfrågor? 
På bergsliv.se hittar du kontaktuppgifter 

till Inflyttarservice.
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– Får vi fyra nya barnfamiljer att flytta 
hit så är vi nöjda, då kommer skolan 
att kunna vara kvar, säger Catrine 
Tengqvist som är projektledare och 
initiativtagare till Fjällflytt.

 
Fjällflytt ser dagens ljus
I december 2017 bjöd Ljungdalens 
och Storsjös byalag tillsammans 
med Ljungdalens hembygdsför-
ening in till stormöte och Catrine 
Tengqvist presenterade idén om en 

Leaderansökan för att få fler att vilja 
flytta till Ljungdalen. 

– Vi kommer inom projektet ta fram 
en webbsida, filmer för sociala medier 
samt bjuda in intresserade familjer 
att testa Ljungdalen, säger Catrine 
Tengqvist.

 I slutet av 2018 var 1,1 miljoner från 
EUs jordbruksfond för lantbruksutveck-
ling beviljade och i januari började man 
jobba aktivt. Tillsammans med Gunvi 
Hellström Åström och Birgitta Skott har 

det därefter varit hög aktivitet med att 
fylla hemsidan med innehåll, inventera 
bostäder och driva projektet framåt.

Livet får ny mening
Det är många parametrar som ska 
passa in när familjen ska flytta. Catrine 
är själv en inflyttare till Ljungdalen. 
Hon har bott i Bryssel, Helsingfors och 
London men också i Östersund. 

– I Ljungdalen hittade jag en ny 
mening med livet. Att bo i en liten by 

Ljungdalen  
satsar på utveckling 
I Ljungdalen filmas, fotas och skrivs det texter om hur bra 
det är att bo och leva här. För nu satsas det för fullt på att öka 
antalet unga invånare och behålla skolan. Fjällflytt heter det 
Leaderprojekt som just nu är i uppbyggnadsfasen och som 
förhoppningsvis ska ge frukt inom något år.

Storsjö / Ljungdalen

"Jag kom absolut ur det 
berömda ekorrhjulet och 
varje dag fick en mening. 

Fjället, bäcken och 
pimpelfisket väntade på oss 

bakom knuten".
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TVÅ VECKOR INNAN påsk slog Annika 
Hagen och PG Skott upp dörrarna till 
Macken i Ljungdalen. Drivmedel har 
man alltid kunnat köpa men nu var det 
dags att återse den renoverade butiksde-
len. Annika står bakom disken varje dag 
och säljer korv, dricka, godis, biltillbehör 
och fiskegrejor. 

– Jag gillar serviceyrket så det här 
passar mig. Jag hoppas på att det ska bli 
en av mötesplatserna i Ljungdalen. Att 
kunna ta en kaffe och surra lite är nåt jag 
vill åstadkomma, säger Annika Hagen 
som är delägare.

Det var i slutet av 2018 som PG ringde 
sin sambo Annika och frågade om de 
inte skulle köpa macken eftersom de 
förra ägarna inte ville fortsätta sälja 
drivmedel. Annika ville fundera lite 
men redan samma eftermiddag hade de 
bestämt sig. De skulle ta över!

– Bränsle är jätteviktigt för byn. Både 

för oss som bor här och för turisterna. 
Nånstans var det ett självklart val att 
ta steget även om det inte är någon 
guldgruva vi går in i, säger Annika 
Hagen.

Colabitoil driver numera rent 
praktiskt bränslepumparna och PG 
och Annika har ett serviceavtal med 
dem. Men butiksdelen driver paret 
helt på egen hand. Och det har varit 
många positiva kommentarer kring 
nyöppnandet.

– Macken har varit ett saknat ställe 
där man får tag i småprylar. En lampa 
till bilen eller en oljedunk till skotern. 
Och många har kommit förbi för att 
lyckönska oss. Så fort det händer något 
positivt i byn så sugs många med i en 
positiv anda och macköppningen har 
setts som en sån händelse, säger Annika 
Hagen.

Saknad mack 
ser dagens ljus igen 

gav mig ett nytt socialt sammanhang 
där jag själv skapade min vardag 
tillsammans med byborna och 
min familj. Jag kom absolut ur det 
berömda ekorrhjulet och varje dag 
fick en mening. Fjället, bäcken och 
pimpelfisket väntade på oss bakom 
knuten. Vardagen blir fylld av 
spännande aktiviteter, berättar Catrine 
Tengqvist.

Skolan är centrum i byn
På Ljungdalens skola går 15 elever 
från Förskoleklass till årskurs 6. Här 
jobbar 2,5 lärare och lärargruppen har 
behörighet i alla ämnen. 

 – Skolan är helt fantastisk. Jag 
ser verkligen bara fördelar med en 
fungerande byskola, säger Catrine 
Tengqvist.

Anneli Johansson Back, lärare på 

Ljungdalens skola, håller med. Hon har 
jobbat som lärare i 23 år och sedan 2004 
i Ljungdalen. 

– Jag ser att barnen här är trygga, 
de har kompisar i alla åldrar och de 
har alltid nära till en vuxen. Vi har 
möjlighet att ge dem stöd på deras nivå. 
Vi har tid att se alla elever individuellt 
och kan alltid ge extra material till de 
som behöver eller backa och repetera 
om eleven behöver det, säger Anneli 
Johansson Back.

Projektet Fjällflytt
 I två år pågår Leader-projektet men 
den största verksamheten sker år ett. 
Webbplatsen www.fjallflytt.se lanseras i 
juni och marknadsföringen i de sociala 
medierna sätter fart under sommaren.

 – Redan runt påsk hade vi öppet 
hus på skolan och bjöd in stugägarna i 

byn och nu i sommar kommer vi bjuda 
in intresserade barnfamiljer till en 
prova-på-helg.

 Nu hoppas initiativtagarna på att de 
bybor eller utomsocknesboende som 
har obebodda fastigheter hör av sig så 
att ett bra utbud ska finnas för dem som 
är intresserade.

 Utmaningen är att tränga igenom 
med sitt budskap och att hitta de 
människor som vågar ta steget. Att 
det finns jobb i Ljungdalen är Catrine 
inte orolig för, men det handlar om att 
potentiella inflyttare ska se hela bilden. 

– Det här är inte bara en liten by 
i Norrlands inland. Det här är ett 
fantastiskt liv vi erbjuder. Har man inte 
bott i en fjällby permanent så vet man 
inte vad det innebär. Vi måste hitta 
sätt att förmedla den känslan, avslutar 
Catrine Tengqvist.

Storsjö / Ljungdalen
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Lättsamt  
& vällagat
på Jämtlands riviera 
Det grävs och fixas för fullt bland den samling timrade hus som utgör 
Kojbyn. Besöksmålet som med sin enkelhet och långa sandstrand 
lockat besökare i många år ska till sommaren moderniseras och få 
både vatten, el och restaurang. 

Rätan
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– DET ÄR ETT HELT galet projekt 
egentligen, men jag tror det kan bli 
ungefär hur häftigt som helst, säger 
entreprenören Johan Andersson. 

Majoriteten av stugorna 
behåller sin enkelhet med endast 
elektricitet, men i huvudbyggnaden 
är stora förändringar på gång. Där 
byggs ett fullskaligt restaurangkök 
med målet att ta emot de första 
gästerna redan till midsommar.

– Vi kommer servera lokal, 
vällagad och schysst mat och 
vi kommer försöka hålla nere 
priserna genom att jobba 
smart och efter säsong, säger 
Johan som själv har många års 
erfarenhet av kockyrket och 
restaurangbranschen. 

Att Johan skulle ta sig an detta 
projekt var dock ingen självklarhet. 
De timrade husen är från början 
byggda av Åke Rydström som 

under många år arbetat fram 
det som idag utgör Kojbyn. Med 
hjälp av motorsåg har allt från 
ytterväggar till inredning och stora 
konstverk på flera väggar växt 
fram och sommartid har enklare 
sommarcafé bedrivits av Åke och 
hans fru. 2017 köptes marken 
och stugorna av entreprenören 
Håkan Torén med målet att 
modernisera och göra något mer 
av anläggningen. Johan anlitades 
för att rita köket och blev sedan 
tillfrågad om att driva restaurangen 
med tillhörande camping. En 
möjlighet han valde att tacka ja till. 

– Nu kan vi plocka fram allt 
det fina Åke har gjort, men med 
en modern touch på det. Det 
är det som är själva grejen med 
Kojbyn, det ska andas kvalitet 
men samtidigt enkelhet, säger 
Johan som under sommaren får 

hjälp av ett duktigt gäng att driva 
anläggningen. 

Förutom camping och 
restaurang är målet att även ha 
charkuteri och mejeri med korv-, 
ost- och pastaproduktion. Denna 
produktion ska vara igång året 
runt, till skillnad från restaurangen 
som förutom under sommaren 
endast kommer vara öppen för 
bokningar eller vid speciella 
evenemang. En försmak på sådana 
evenemang blir det redan i sommar 
då allt från vinylspelning till 
rockkonsert är inbokat, allt så klart 
med maten som inramning. 

– Jag vill skapa en gastronomisk 
mötesplats. Här ska du kunna 
äta lokalt till ett bra pris under 
lättsamma former, oavsett om du 
vill köpa med dig hem, bara ta en 
kaffe eller äta en trerätters. Alla är 
lika välkomna, avslutar Johan. 

"Vi kommer servera lokal, vällagad och 
schysst mat och vi kommer försöka hålla 

nere priserna genom att jobba smart 
och efter säsong"

Rätan
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Framtidens 
kollektivtrafik 
i Rätansbygden  
VINTERTRAFIK LÄNGS med Inlandsbanan med anslutning 
vidare mot fjällvärlden, har de senaste vintrarna gett nytt liv 
till Röjans station i Rätansbygden. Något som blev utgångs-
punkten för Rätanbygdens byalag som hösten 2018 gjorde en 
förstudie om hur kollektivtrafiken skulle kunna utvecklas än 
mer. 

– Vi såg att det höll på att ske en utveckling med Inlandsba-
nan och Röjan station som bas och undrade om det inte gick 
att ta till vara på det och skapa större nytta även för ortsbe-
folkningen, säger Olle Lundgren, ordförande i Rätansbygdens 
byalag. 

I FÖRSTUDIEN har ett antal tur- och kostnadsförslag på 
framtida kollektivtrafik tagits fram. Med Röjan som bas finns 
förslag på turer både till fjällorterna och till Ånge, för vidare 
anslutning mot Sundsvall, en sträcka som idag endast trafike-
ras av skolbuss. 

– Det är både en fråga om bättre service i Rätansbygden och 
en fråga om att göra vad vi kan för miljön. Det vore önskvärt 
att kunna erbjuda fler, både stugägare, turister och ortsbor, ett 
annat alternativ än bilen, säger Olle.

ATT DRIVA PROJEKTET vidare från förstudie till faktisk 
handling har dock byalaget lämnat över till Berg, Härjedalen 
och Ånge kommun. De tre kommunerna har bildat arbets-
grupp och jobbar nu gemensamt för att föra frågan framåt. 

– Vi fick väldigt bra respons när vi träffade de berörda 
kommunerna. Så nu får vi se om de väljer att gå på förstudiens 
förslag eller om de tar fram egna att gå vidare med, säger Olle.  

13:e året för Böles 
Loppis-Café

Böle upp och ner   
– terränglopp med både cykling och löpning 

I BÖRJAN AV JULI samlas för 13:e året i rad ett 60-tal utställare 
på den 350 kvadratmeter stora utställningsytan på Bölegården i 
Rätansböle. Totalt finns runt 8000 fynd att göra för den shop-
pingsugna och fördelat på loppisens fyra dagar förväntar arrang-
örerna sig ungefär 400 besökare, vilket gör detta till kommunens 
största loppis. Förutom kläder, leksaker och prylar finns även 
möjlighet att köpa sig en kopp kaffe och något hembakat. 

Tid & plats: 4-7 juli, 12:00-18:00 Bölegården i Rätansböle
Mer info: www.ratansbole.se 

FÖR ANDRA ÅRET i rad går i sommar 
terrängtävlingen ”Böle upp och ner”, 
ett lopp där deltagarna får utmana 
sig själva i både mountainbike och 
löpning. En kombinationstävling med 
start mitt i byn där deltagarna först 
cyklar 6 km och därefter springer 6 km, 
allt i en varierad och bitvis tuff terräng. 
Ifjol antog 55 deltagare utmaningen 
och i år hoppas arrangören nå närmare 
hundra deltagare. Förutom terrängtäv-
lingen arrangeras även flera kringak-
tiviteter för både barn och vuxna och 
efter målgång väntar pubkväll på Böle-
gården med mat och underhållning. 

Tid & plats: 3 augusti, Bölegården i Rätansböle
Mer info: www.ratansbole.se

Aktuellt i Rätan
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Aktuellt hos Bergs kommun

Berg och Härjedalen 
går samman i vatten-, avlopp- och 
renhållningsfrågor 

HUR SKULLE EN gemensam framtids-
satsning inom vatten- och renhåll-
ningsfrågor kunna se ut? Det frågade 
sig Berg och Härjedalens kommun och 
svaret blev det gemensamma bolaget 
Vatten och miljöresurs. Det nya bolaget 
har sedan 1 januari 2019 tagit över all 
kommunal verksamhet rörande vatten, 
avlopp och renhållning i de båda kom-
munerna. 

– Det krävs volym på verksamheten 
för att kunna säkra den kompetens och 
de specialister som behövs och där har 
denna sammanslagning varit ett sätt att 
möjliggöra det. Vi får en starkare organi-
sation som är mer uthållig och får även 
en del samordningsvinster, säger Pär 
Olofsson, vd Vatten och miljöresurs. 

LIKNANDE LÖSNINGAR finns på flera håll 
i Sverige och blir allt vanligare. Samarbe-
tet mellan Berg och Härjedalen är dock 
första exemplet i länet. Och visst kan det 
vara svårt att slå ihop fyra små verksam-

heter till ett stort bolag men Pär Olofsson 
tror att detta på sikt kommer att under-
lätta stora beslut och vara en nödvän-
dighet för att framtidssäkra vatten- och 
avloppsunderhåll i kommunerna.

– Något vi redan nu tagit tag i är att se 
över och kvalitetssäkra befintliga anlägg-
ningar. Ett arbete som gör det möjligt 
för oss att säkerställa hög kvalité på våra 
tjänster även i framtiden. 

 
VA OCH RENHÅLLNING får ständigt högre 
krav och det är kostsamma processer att 
hålla jämna steg. I samband med bygg-
boomen i fjällvärlden som lett till ökat 
tryck på de kommunala vattenförsörj-
ningsanläggningarna har därför projektet 
VA 2025 startats. Målet med projektet 
är att hitta långsiktiga hållbara lösningar 
för VA-försörjning i området. I Bergs 
kommun berör projektet främst området 
Klövsjö där bolaget tittar på möjligheten 
till gemensam vattenförsörjning i 
fjällområdet. 

Unga driver
sommarföretag
ETT GÄNG UNGA entreprenörer börjar i 
mitten av juni sin resa mot att bli företaga-
re. För ungdomar mellan 15 och 20 år som 
vill testa att driva företag är sommarlovsen-
treprenörerna perfekt. De får handledning 
där de lär sig hur man sköter ett företag 
med ekonomi, regler, marknadsföring och 
företagsidé samt ett startkapital på 3500 
kronor.  

– Affärsidéerna är varierande, men att 
driva sommarcafé är återkommande varje 
år eftersom det är under sommaren företa-
gandet ska genomföras. Andra företagsidé-
er som testats är tillverkning av gärdesgård, 
loppis, försäljning av egen konst och 
smycken samt erbjudande om diverse hus-
hållsnära tjänster. Minst fyra veckor måste 
de jobba aktivt med sitt företag, men någon 
övre gräns finns inte, säger Maria Wikén, 
ungdomssamordnare i Bergs kommun.
 
I ÅR ÄR DET sex sommarlovsentreprenörer i 
Bergs kommun. En av dem är Jelena Nääs 
som i år ska driva sommarsimskola på fem 
platser i kommunen.

 – De här ungdomarna är driftiga och 
vill testa sina vingar. Vi hoppas att de ska 
få upp ögonen för vad företagande och 
entreprenörskap innebär och att det via 
egenföretagandet går att bosätta sig nästan 
var som helst. Jelena som är från Skålan 
driver till exempel sin sommarsimskola 
bland annat i just Skålan. Tänk om en eller 
två av våra sommarlovsentreprenörer väljer 
företagarvägen, det vore fantastiskt, säger 
Maria Wikén.

33



Badplatser
Runt om i kommunen finns gott om 
naturliga badplatser. Vid nio av dem 
kontrolleras vattenkvaliteten två 
gånger per år. Här hittar du några 
utvalda pärlor! 
 
HÄGGSÅSSJÖN, OVIKEN: Gräsbevuxen 
strand. Mycket långgrunt, dass finns. 

NÄCKSTA BADPLATS, HACKÅS: 
Gräsbevuxen strand med brygga, 
omklädningsrum och dass. 

NÄSTELNS BADPLATS, RÄTAN: Sand-
strand med grillplats och utedass i 
skogskanten. 

SKÅLANS BADPLATS, ÅSARNA: Gräs- 
och sandstrand med tennisplan. 
Lättillgänglig och med dass. 

Hitta fler på bergsliv.se

Fiska i Berg
Fiskevattnen i Berg kan erbjuda ett 
spännande fiske för alla - barn som 
vuxen, amatör som proffs. Här kan 
du fiska i såväl fjäll som i skogslandet.

META: Det klassiska flötmetet är en 
rolig aktivitet för både vuxna och 
barn. Kring Åsarna finns de lättill-
gängliga och fiskrika sjöarna Hålen, 
Äldern och Nästelsjön, som nästan 
kan garantera fångst. Om man vill 
testa bäckmete så rekommenderas 
framför allt Hoan och Röjån där kan 
man hitta den skygga bäcköringen, 
men även locka grövre öring. 

STRÖMFISKE: För många fiskare 
är fisket i rinnande vatten det som 
lockar absolut mest. Genom hela 
kommunen rinner älven Ljungan 
(146 km) som erbjuder högklassiga 
strömsträckor med sagolikt fiske.

På fiskaiberg.se kan du läsa mer 
om våra fiskevatten och var du 
kan lösa fiskekort. 

BADA, PADDLA, FISKA eller varför inte surfa? 
I Bergs kommun finns vatten för alla typer av 
aktiviteter! 

VÄLJ BLAND 19 olika fiskeområden med allt 
från fjällfiske till ström- och sjöfiske, nio 
iordningställda badplatser, många med perfekt 
strand för att sola, fika eller kanske utmana 
kompisarna i volleyboll? Letar du varmare 
vatten utan att gå miste om solen finns även ett 
tempererat utebad i Rätan. 

VILL DU VARKEN fiska eller bada kanske en 
båttur kan locka? Kommunen har gott om 
båtklubbar och småbåtshamnar varav många 
med gästhamn för den som vill övernatta. Ett 
tips är Hoverbergs Båthamn och Camping som 

förutom naturskön miljö och närhet till den 
mytomspunna Hoverbergsgrottan, där jätten 
Hoverbergsgubben tros ha bott enligt folksäg-
ner, även har bra serviceutbud för båtgäster. 

FÖR DEN SOM vill ha mer fart i vattnet är 
paddling längs Ljungan ett tips. Börja i 
Ljungdalen för att längs strömmande vatten ta 
dig vidare via byarna Storsjö kapell, Börtnan, 
Skålan och Åsarna ner till Rätan och Handsjö-
byn. Ett annat, lite lugnare, paddlingsäventyr 
är att ta sig fram mellan sjön Näktens 365 öar, 
perfekt för korta och långa strandhugg. 

SLUTLIGEN FINNS även Storsjön, Sveriges femte 
största sjö, med mängder av möjligheter för 
den paddlings-, bad- eller båtsugna. 

Upplev: Vatten

Din guide till 
vattenvärlden

Uppfriskande
             vattenliv

Glöm inte flytvästen! 
I Bergs kommun finns 14 flytvästdepåer 
där du utan kostnad kan låna en flytväst 
under en kortare period. Hitta din närmsta 
flytvästdepå och läs mer på www.berg.se 
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13 Juni | Premiärkväll på Hamncaféet 
Hoverberg 
19:00-01:00 
Buffé, dessert och underhållning av The Urbans 
19-01. Förboka plats, eftersläpp efter 21:00. 
Mer info: hamncafeethoverberg@outlook.com  
eller 072-7235828

 
15 juni | Försommarmarknad Klövsjö 
hembygdsförening
Från kl 12:00
Försommarmarknad Tomtan med tunnbrödbakning 
och försäljning.

Mer info: 070-5579184 

15 Juni | Midnattssolstur på islandshäst 
21:00-00:00 Myckelåsen 602, en mil från 
Myrviken 

Tre timmars tur i midnattssol med mackor, hemba-
kat fika och chans att se vilda djur. Passar både vana 
och ovana, 750 kr. 

Mer info: www.aspasturridning.com, 070-560 67 06
Facebook: Aspås Turridning i Myckelåsen 

22 Juni | Midsommarbuffé 
12:00-20:00 Höglunda gård i  
Skanderåsen 

Mer info: www.hoglundagard-jamtland.simplesite.
com, Facebook: Höglunda Gård Jämtland,  
070-259 08 88 eller 070-541 59 87 

22 Juni | Midnattssolstur på islandshäst  
med mindfulness
21:00-00:00 Myckelåsen 602, en mil från 
Myrviken 

Tre timmars tur i midnattssol med mackor, hem-
bakat fika och chans att se vilda djur. Vi förstärker 
upplevelsen med mindfullness. Passar både vana och 
ovana, 850 kr. 

Mer info: www.aspasturridning.com, 070-560 67 06 
Facebook: Aspås Turridning i Myckelåsen 

22 Juni | Fiskepremiär i Långtjärn i  
Handsjöbyn
Start kl. 00:00

Handsjöns FVoF sätter ut fisk inför premiären. Du 
löser fiskekort på plats via swish eller kontanter.   
Mer info: www.handsjon.se, 073-8155255

22 Juni | Gudstjänst Klövsjö
11:00 Tomtan Klövsjö Hembygdsgård

Mer info: 076-8197232

28 Juni | Buffé och ”Så ska det låta”
Hamncaféet Hoverberg
Underhållande musiktävling med lokala musiker.  
Mer info: hamncafeethoverberg@outlook.com, 
072-7235828

29 Juni | Sommarbuffé
12:00-20:00 Höglunda Gård i Skanderåsen 

Mer info: www.hoglundagard-jamtland.simplesite.
com, Facebook: Höglunda Gård Jämtland, 
070-259 08 88 eller 070-541 59 87 

29 juni | 50-årsfirande på Persåsen 
11:00 Persåsen 

Firande av 50 års verksamhet inom träförädling 
och besöksnäring. Leif Wikner berättar annorlunda 
episoder från dessa 50 år, konstutställning, kaffe  
och tårta. 

Mer info: www.persasen.se, 0643-445550

30 Juni | Vernissage ”TIMEforTELLUS” 
13:00 Persåsen 

Vernissage bildspelet ”TIMEforTELLUS” med Sten 
Andersson, Göran Strand, Leif Wikner och Mårten 
Wikner. Bildspelet visas varje halvtimme. 

Mer info: www.persasen.se 

30 Juni | Midnattssolstur på islandshäst 
21:00-00:00 Myckelåsen 602, en mil från 
Myrviken 

Tre timmars tur i midnattssol med mackor, hemba-
kat fika och chans att se vilda djur. Passar både vana 
och ovana. 750 kr. 

Mer info: www.aspasturridning.com, 070-560 67 06, 
Facebook: Aspås Turridning i Myckelåsen 

Evenemangskalender Juni / Juli

1 Juli | Midnattssolstur på islandshäst 
21:00-00:00 Myckelåsen 602, en mil från 
Myrviken 
Tre timmars tur i midnattssol med mackor, hemba-
kat fika och chans att se vilda djur. Passar både vana 
och ovana, 750 kr. 

Mer info: www.aspasturridning.com, 070-560 67 06, 
Facebook: Aspås Turridning i Myckelåsen
 

4 Juli | Allsång på logen
19:00 Rätans Hembygdsgård 
”Sånger vi minns” med Hästskoteater och  
kaffeservering.

Mer info: Kent Rosenqvist 076-2471397, 
Mail: kent.rosenqvist@hotmail.com

4-7 Juli | Böle Loppiscafé 
12:00-18:00 Bölegården i Rätansböle 
Bergs kommuns största loppis med 60-talet  
utställare. Kaffe och hembakat bröd finns att köpa. 

Mer info: www.ratansbole.se 

6 Juli | Börtnansdagen 
12:00-16:00 Börtnangården 
Kruskalas och underhållning från Ovikens  
spelmannalag. 

6 Juli | Grillafton & Quiz 
12:00-20:00 Höglunda gård i Skanderåsen 
Mer info: www.hoglundagard-jamtland.simplesite.
com, Facebook: Höglunda Gård Jämtland, 
070-259 08 88 eller 070-541 59 87 

6 Juli | Vernissage 
14:00 - 17:00 Hoverbergs Bygdegård  
John Hedmans konst från Bergsbygden
Musikinslag: Anders Hoglert, klarinett, saxofon,  
Per Olsson piano. Öppen utställning 7, 9, 10 juli.  
13:00 - 16:00

Mer info: 070 -306 30 36

7-31 Juli | Byorientering Hackås 
Brita-Sofiastugan i Hackås 

Lös bildrebus. Start och mål vid Brita-Sofiastugan. 

Mer info: www.hembygd.se/hackas  

 
7 Juli | Tomtsöndag (Hemvändardag) 
11:00 Kyrkan, 12:00 Tomtan, Klövsjö  
Hembygdsgård
Hemvändardag med Klövsjö hembygdsförening.  
Mat, kaffe och underhållning. 

Mer info: 0682-413660, info@klovsjo.com

8 Juli | Vernissage Arådalens Kapell
14:00 - 17:00  
John Hedman Fjällmotiv. Musikinslag: Anders  
Hoglert, klarinett och saxofon. Öppen utställning  
9-14 juli, 13:00-16:00

Mer info: 070-3130710

9 Juli | Snilleshow med Lisa Hansson 
13:00 Persåsen 
”Snilleshow med Lisa Hansson” där du får träffa och 
lyssna på Olle Borin, Nils Thomasson, ”Lapp-Lisa” 
Lisa Thomasson och Lasse Larsson. 

Mer info: www.persasen.se, 0643-445550

10 Juli | Sång och musik på Fröjdholmen  
18:00 Sjöterrassen Fröjdholmen  
Sång och musik av Jon och Erica, mat från 18:00. 

Mer info: www.oviken.se/motesplats-oviken/
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TEATER, KONST OCH MUSIK - Berg är fylld av besöksmål och evenemang för den som önskar en 
kulturupplevelse. Nedan har vi listat tre av sommarens höjdpunkter men mycket händer även i 
traktens alla hembygdsgårdar och sommarcaféer. Så ta chansen och besök dem, man vet aldrig 
vilken upplevelse som väntar! 

Snilleriket
En bra plats att börja sin kulturresa på är i Snilleriket, ett område med flertalet museum och ut-
ställningar som hyllar de många uppfinnare och snillen som levt och verkat i Storsjöbygden. Här 
möter du bland annat Margaret Bergman, uppfinnare av den hopfällbara vävstolen, riksspelman-
nen Anders Heljeback och Bingsta-Smedjans Per Mårtensson. Här finns många spännande histo-
rier att ta del av och det går att spendera både en och två dagar bland Snillerikets olika besöksmål. 

www.snilleriket.se 

Ovikenveckan
För den musikintresserade är Ovikenveckan ett måste! En vecka fylld med konserter, fäbofrukos-
tar och konst. Ovikens kammarorkester bjuder på traditionsenlig invigningskonsert med Gilles 
Apap, jazz- och gospel sångerskan Sharon Clark gästar från USA och Camilla Wolgers framför 
Beppes texter och dikter tillsammans med Bo Lyckligs Orkester. 

www.ovikenveckan.se  

Emil i Lönneberga på Höglunda Gård 
Astrid Lindgrens busiga bondpojke Emil kommer i sommar till Höglunda Gård i Skanderå-
sen. Emil i Lönneberga blir Höglunda Gårds första teateruppsättning och det är i dagsläget tio 
föreställningar planerade under sommaren. Bland vuxenrollerna hittar vi skådespelare som Linda 
Forss, Urban Frånberg och Irene Granehag medan de yngre rollerna kommer att spelas av lokala 
förmågor. Premiär 11 juli. 

www.hoglundateater.com  

Tomtan i Klövsjö
Tomtan är en unik kringbyggd 
gård där den äldsta byggnaden 
uppfördes redan under tidigt 
1600-tal. Hembygdsgården har 
sommaröppet med aktivite-
ter och fika. Tomtan fungerar 
även som turistbyrå. Missa inte 
Tomthelga den 8-9 juli!

Fäbovägen
Den unika vägen sträcker sig 
mellan Persåsen och Börtnan 
och går genom fjällnära natur 
och djupa skogar. Här hittar du 
ett pärlband av bevarade fäbodar 
som skvallrar om livet förr i värl-
den. Fäbodarna är privata och får 
inte beträdas, men byggnaderna 
är minst lika vackra att betrakta 
från håll. 

Ljungdalens hemslöjd
Ljungdalens Hemslöjd är en eko-
nomisk förening som håller de 
gamla hantverkstraditionerna vid 
liv och utvecklar dem. I butiken 
kan du köpa genuina produkter 
som tillverkas av de lokala hant-
verkarna. 

Samla dina 
kulturminnen

Upplev: Kultur

Minnesvärda
kulturupplevelser
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11-21 Juli | Gårdsteater  
Emil i Lönneberga 
Höglunda gård, Skanderåsen
18:00 torsdag-lördag, 14:00 & 18:00 söndagar
Upplev gårdsteater av Astrid Lindgrens Emil i Lön-
neberga i sommar. Biljetter och mer information på 
www.hoglundateater.com 

12 Juli | Gäddraget i Handsjön 
24-timmars fisketävling för båtlag med start kl. 18:00. 
Catch & Release och endast gädda räknas.   
Mer info: www.handsjon.se, Anmälan till 073-8155255 
eller handsjonsfvof@gmail.com

12 Juli | Pubafton Skålan 
Bygdegården, Skålan 
Pubafton i tältet med musik. 

Mer info: www.hembygd.se/hackas

13 Juli | Hackåsdagen 
12:00-15:00 Brita-Sofiastugan i Hackås 
Utställare, bakning i bakstugan, musikunderhållning, 
lekar för barnen, kolbulle och fika till försäljning. 

Mer info: www.hembygd.se/hackas 

13 Juli | Cypakutsi 2019 i Skålan
11:00-23:00 Skålan
En tävling med fyra olika delgrenar nämligen cykling, 
paddling, kutning, och simning. 

Mer info: www.skalan.nu/cypakutsi/

13 Juli | Dans till Martinez
22:00 Bygdegården, Skålan

Mer info:www.skalan.nu

13 Juli | Sommarbuffé
18:00-22:00 Höglunda gård i Skanderåsen 

Mer info: www.hoglundagard-jamtland.simplesite.
com, Facebook: Höglunda Gård Jämtland,  
070-259 08 88 eller 070-541 59 87 

14 Juli | Sommarfest med bingo i  
Handsjöbyn 
Start kl. 12:00 i Bystugan
Mat- och fika försäljning samt brödauktion och 
lotterier. 

Mer info: www.handsjon.se, 073-0540541  
eller 070-2309642

15-28 Juli | Golfveckor 
Klövsjö-Vemdalens GK och Hede- 
Vemdalens GK 

Golftävlingar under lättsamma former där alla kan 
vara med. 

Mer info: www.vemdalen.se/evenemang/golfveckor 

15-21 Juli | Klövsjöveckan 
Klövsjö 
En vecka fylld med aktiviteter i Sveriges vackraste 
fjällby. 

Mer info: www.vemdalen.se/evenemang/klovsjo-
veckan 

16 Juli | Möt Irene Dorra 
19:00 på Gammelgården i Ljungdalen
Irene Dorra berättar om samisk kulturhistoria från 
sin barndom i Käringsjön under 1940- och 50-tal. 

Mer info: Ljungdalens turistbyrå 0687-20079

16-17 Juli | Loppis i Klövsjö 
11:00 16:00 på Hembygdsgården Tomtan i 
Klövsjö
Drygt 20 olika försäljare samt fler loppisar på gårdar 
runt om i Klövsjö. 

Mer info: 073-022 72 17

17 Juli | Musikcafé 
Hamncaféet i Hoverberg 
Musikcafé med Claes-Göran Berglin och  
Berit Andersson. 

Mer info: hamncafeethoverberg@outlook.com,  
072-7235828

17 Juli | Notdragning vid Ol-Jons
18:00 
Arrangör Klövsjö Bygdegårdsförening 

Mer info: 070-557 91 84

19-20 Juli | Loppis i Klövsjö 
11:00-16:00 på Hembygdsgården Tomtan i 
Klövsjö
Drygt 20 olika försäljare samt fler loppisar på gårdar 
runt om i Klövsjö. 

Mer info: 073-022 72 17

20 Juli | Helags fjällmara
Första start 12:00 i Ljungdalen by
En tävling för alla med möjlighet att välja mellan 
halvmara, kvartsmara, byrunda och barnbyrunda på 
800 meter. 

Mer info: Ljungdalens Turistbyrå, 0687-20079, 
info@ljungdalsfjallen.se

20 Juli | Midnattssolstur på islandshäst 
21:00-00:00 Myckelåsen 602, en mil från 
Myrviken 

Tre timmars tur i midnattssol med mackor, hemba-
kat fika och chans att se vilda djur. Passar både vana 
och ovana, 750 kr. 

Mer info: www.aspasturridning.com, 070-560 67 06, 
Facebook: Aspås Turridning i Myckelåsen 

20 Juli | Grillbuffé med musik
12:00-20:00 Höglunda gård i Skanderåsen 

Mer info: www.hoglundagard-jamtland.simplesite.
com, Facebook: Höglunda Gård Jämtland, 
070-259 08 88 eller 070-541 59 87 

20 Juli | Klubbkväll
Hamncaféet i Hoverberg 

Kväll för hemvändare, house-älskare och natt-
klubbssugna. Dans, house och nostalgi för 80- och 
90-talare.

Mer info: hamncafeethoverberg@outlook.com eller 

072-7235828

21 Juli | Näcken
21:00 Billstaån Hackås

Årets näck koras. 

21 Juli | Midnattssolstur på islandshäst 
med mindfulness
21:00-00:00 Myckelåsen 602, en mil från 
Myrviken 
Tre timmars tur i midnattssol med mackor, hem-
bakat fika och chans att se vilda djur. Vi förstärker 
upplevelsen med mindfulness. Passar både vana och 
ovana, 850 kr. 

Mer info: www.aspasturridning.com, 070-560 67 06, 
Facebook: Aspås Turridning i Myckelåsen

 

23 Juli | En afton i moll 
19:00 på Gammelgården i Ljungdalen 

Förvånansvärd rolig underhållning av Bengt-Erik 
Norlén och Anders Hedén på fiol, gitarr och sång. 

Mer info: Ljungdalens Turisbyrå 0687-20079

26 Juli | Öppningshelg 
Storhogna Högfjällshotell & Spa
Öppningshelg med massor av roliga familjeaktiviteter 
och fina erbjudanden.

Mer info: www.storhogna.se, 0682-413030

27 Juli | Fäbovandring till Ljåbuan 
08:30 samling grusgropen/infarten till  
Ljåbuan från fäbovägen
Fäbovandring med Ewa Ljungdahl, Bertil Olsson och 
Leif Wikner. Medtag egen matsäck. till 0643-445550

Mer info: www.perasen.se 
  

29 Juli-4 Augusti | Sommar-REA i 
Svenstavik

Rea i Svenstaviks alla butiker 
Mer info: Storsjöodjurscenter, www.storsjoodjuret.se
0687-10023 , 073-0454544

Evenemangskalender Juli
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PÅ JAKT EFTER aktiviteter och spännande 
utflykter som ger lite puls till en fond av vackra 
vyer? Då har vi något för dig! 

RESER DU MED barn får du inte missa ett besök 
till den mytomspunna Hoverbergsgrottan. 
Grottan, där Hoverbergsgubben bott enligt 
sägnen, är Skandinaviens största klyftgrotta 
och bjuder på en upplevelse både för stora 
och små. Här leds du av trappor ner i grottan, 
via en gång, ut i ett imponerande valv med 
20-30 meter i höjd och svagt sken av dagsljus 
som bryter in genom taket. Vill du fortsätta 
äventyret så finns flertalet vandringsstigar 
vidare till Hoverbergstoppen där du förutom 
fika kan njuta av utsikten över Storsjöbygden.
 
UPPTÄCK OCKSÅ traktens spektakulära vatten-
fall; Fallmoran, Sångbäcksfallet och Fettjeå-
fallet. Fina fallhöjder och stora möjligheter 
till lek, bad och klättring. Vill du snabbt ta dig 
upp på fjället för en vandring eller löparrunda 
har vi tre platser där kalfjället inte är långt från 

vägen. Vid Tossåsen, Arådalen och Gräftåval-
len har du fjället alldeles utanför dörren. Du 
hittar även fina leder för vandring och löpning 
i Oviksfjällen, Ljungdalsfjällen och Hoverberg. 

ÖNSKAS MER FART än löparskorna kan ge 
så finns många bra cykelstigar att utforska 
kring Storhogna, Klövsjö och Åsarna. Testa 
exempelvis mountainbike turen mellan 
Kvarnsjö-Bjartan för roliga stigpartier och 
utmanande klättringar. Längs sträckan finns 
dessutom chans att bryta av med kaffe vid en 
av skandinaviens största stenvalvsbroar eller 
klappa får på en buvall.

VILL DU ADDERA kulturhistoria till ditt 
ävenyr rekommenderar vi att du kikar 
närmare på Pilgrimsleden Jämt-Norgevä-
gen som passerar genom Hackås, Oviken, 
Storsjö Kapell och Ljungdalen på vägen mot 
slutmålet Trondheim. Även kring Persåsen och 
Fäbovägen bjuds det på goda möjligheter att 
vandra i kulturbygd.

Vattenfall i Ljungdalen
Utöver de kända fallen Fall-
moran, Sångbäcksfallet och 
Fettjeåfallet i Klövsjö så hittar du 
ytterligare sju brusande vattenfall 
i Ljungdalen. Kanske ett besök 
till Rövrafallet, Silverfallet eller 
Djävulshålet låter lockande?

Ljungdalsfjallen.se

Fjällvandring
Att vandra i den storslagna 
och orörda fjällnaturen är en 
oförglömlig upplevelse. I Berg 
hittar du fantastisk fjällvandring 
i exempelvis Lunndörrsfjällen, 
Oviksfjällen eller Klövsjöfjällen. 
Eller varför inte ta dig en tur till 
toppen av Helags?

bergsliv.se

Cykelleder i Åsarna
I skogarna kring Åsarnas finns 
två, väl uppmärkta, MTB-leder 
på sammanlagt 76 km. Leder-
na är en skön mix av gamla 
fäbodstigar, singeltrack, grusväg 
och bredare skogsväg. På Åsarna 
Skidstadion hittar du en över-
siktskarta. 

Turer du  
inte får missa

Aktiviteter för
en lycklig själ 

Upplev: Äventyr
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2-4 Augusti | Hundutställning 
Galhammarudden i Svenstavik 
Mer info: www.skk.se/sv/JHKK/Utstallningar/
070-3449805

3 Augusti | Juppa and the Top Fuels  
Hamncaféet Hoverberg
Bluesinspirerad buffé.

Mer info: hamncafeethoverberg@outlook.com,
072-7235828

3 Augusti | Böle Upp o Ner
11:00-15:00 Bölegården i Rätansböle 
Duatlontävling, mountainbike och terränglöpning 
med avslutande hinderbana. Kringarrangemang 
med aktiviteter både för barn och vuxna. Från 19:00 
fortsätter vi med pubkväll och underhållning på 
Bölegården. 

Mer info: www.ratansbole.se

3 Augusti | Wokafton
17:00-22:00 Höglunda gård i Skanderåsen  

Mer info: www.hoglundagard-jamtland.simplesite.
com, Facebook: Höglunda Gård Jämtland 
070-259 08 88 eller 070-541 59 87 

8-11 Augusti | Vandringshelg 
Vemdalen 
Upplev fjällen tillsammans med proffsiga guider och 
trevligt sällskap.  

Mer info: www.vemdalen.se/evenemang/vemda-
lens-vandringshelg 

10 Augusti | Familjeföreställning
15:00 Rätans hembygdsgård  
Familjeföreställning med Hästskoteater ”Nybyggarna 
Erik och Ester i lappskatteland” och kaffeservering. 

Mer info: 076-2471397

10 Augusti | Storhogna Cup
Välkomna att delta i 2019 års golfparty i fjäll- 
världen! Vår egen tävling är en golfupplevelse på 
en av fjällvärldens vackraste och bästa banor med 
bankett och möjlighet till boende på Storhogna Hög-
fjällshotell & Spa.

Mer info: www.storhogna.se, 0682-413030

10 Augusti | Spansk afton med Paella 
Sangria 
17:00-22:00 Höglunda gård i Skanderåsen 
Säsongsavslutning med musik och spansk afton med 
Paella Sangria. 

Mer info: www.hoglundagard-jamtland.simplesite.
com, Facebook: Höglunda Gård Jämtland 
070-259 08 88 eller 070-541 59 87 

13 Augusti | Schatullmakare Jöns  
Ljungberg
19:00 Gammelgården i Ljungdalen 
Föredrag av Maj-Britt Andersson, forskare fil. Dr i 
konstvetenskap. 

Mer info: Ljungdalens Turistbyrå, 0687-20079

20 Augusti | Yllebroderier i Jämtland 
och Härjedalen 
19:00 Gammelgården i Ljungdalen 
Ingela Fredell, länskonsulent, talar om yllebroderier 
i Jämtland och Härjedalen. Arrangeras i samarbete 
med Ljungdalens hemslöjdsförening. 

Mer info: Ljungdalens Turistbyrå, 0687-20079

27 Augusti | Teaterföreställningen  
"Livets mening"
Bystugan Handsjöbyn
Friteatern presenterar föreställningen ”Livets  
mening” om livet i en liten by. 

Mer info: www.handsjon.se, 073-0540541 eller 070-
2309642

30-31 Augusti | Älghälga 
Svenstavik 
Jämtlands roligaste Höstmarknad!
Marknad med VM i älgskånkkastning, 30-tal knallar, 
lokala artister, allsång, vinn en friggebod m.m. 

Mer info: 070-5245035

31 Augusti | Lysnatta vid Lovika i  
Handsjöbyn 
20:00 Lovika i Handsjöbyn  
(Naturrastplatsen)
Vi vinkar av sommaren och välkomnar hösten med en 
kväll fylld av värmande eldar och ljus. Sjön kommer 
att glimra av flytande lyktor och vi skickar upp stäm-
ningsfulla rislyktor (i nedbrytbart material). Start kl. 
20 då mörkret börjar falla. Försäljning av fika.   
Mer info: www.handsjon.se, 070-2309642

31 Augusti | Grötfest  

16:00 Gammelgården, Ljungdalen

Mer info: 073-0302624

1 September | Hälsomässa
10:00-17:00 Höglunda gård i Skanderåsen 
Mässa i hälsans tecken med utställare, föreläsningar 
och behandlingar. 

Mer info: www.hoglundagard-jamtland.simplesite.
com, Facebook: Höglunda Gård Jämtland  
070-259 08 88 eller 070-541 59 87 

14-15 September | Jämtlands  
Skördemässa 
10:00-18:00 Skanderåsen
Gårdar håller öppet för besökare.  

Mer info: www.hoglundagard-jamtland.simplesite.
com, Facebook: Höglunda Gård Jämtland  
070-259 08 88 eller 070-541 59 87 
 
21 September | Klövsjö Höstmarknad 
11:00-15:00 Klövsjö
Skördefest i landets vackraste fjällby. 

Mer info: 070-344 19 89

28 September | Höstgäddan i  
Handsjön
Fisketävling för båtlag kl. 10:00-15:00.  
Catch & Release och endast gädda räknas. 

Mer info: www.handsjon.se, Anmälan till 0738-155255 
eller handsjonsfvof@gmail.com

4-6 Oktober | Tjejhelg 
Storhogna Högfjällshotell & Spa 

En helg fullproppad med spännande aktiviteter både 
inne och utomhus. Fartfyllda träningspass blandas 
med aktiviteter och föreläsningar. Mässa med 40-ta-
let utställare och försäljning i vinterträdgården. God 
mat och dryck samt underhållning. 

Mer info: www.storhogna.se, 0682-413030 

26 Oktober Höstmarknad
Bystugan i Handsjöbyn Kl. 11:00-15:00
Caféet är öppet med gott hembakat. 

Mer info: www.handsjon.se

Evenemangskalender Juli - Oktober

30 Juli | Besök Arvid Björelands gård 
14:00-15:00 Arvid Björelands gård  
i Ljungdalen 
Besök den fina gården och hör Arvid berätta om de 
gamla lantraserna samt om sina höns och getter. 

Mer info: 073-3032624

31 Juli | Nationaldag i ”Snilleriket” 
11:00-16:00 Snilleriket 
Köp dagskort för 100 kronor och besök samtliga av 
Snillerikets destinationer; Hovermo Gårdsmuseum, 
Bingstasmedjan vid Bergs hembygdsgård, Gisselfors 
Kaggfabrik, Ovikens Hembygdsgård och Wikners i 
Persåsen. Christians i Elven blir Snilledagens Gårds-
museum. 13:e generationen guidar på gården! 

Mer info: www.persasen.se 
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Emma-Britas Café i Börtnan 
15 juni–18 augusti tisdag-söndag 10:00-17:00
Mer info: Facebook: Emma-Britas café & bröd 
070-368 11 46

Fjällgården, Gräftåvallen 
18 juli-18 augusti, öppet tis-sön 12.00-19:00
Restaurang och butik.

Mer info: Facebook: Emma-Britas café & bröd 
0643-52 012

Fjällkonditoriet Myrviken
Café, dessertbutik och bageri.

Mer info: Öppettider se Facebook: Fjällkonditoriet i 
Oviken, 073-051 05 08

Hamncaféet Båthamnen Hoverberg
Lördag 14 juni – Söndag 11 augusti
Måndag-lördag 11:00-20:00, Söndag 10:00-20:00,  
Pub- och evenemangskvällar öppet till 01:00.

Mer info: hamncafeethoverberg@outlook.com
Tel: 072-7235828

Handsjöbyn sommarcafé i bystugan 
5-28 juli 
Öppet fredag, lördag och söndag 12:00-16:00.

Mer info:www.handsjon.se, 073-054 0541  
eller 070-230 9642

Hoverbergs Toppstuga
Öppnar 19 juni
Öppettider se hemsida: 
http://www.hoverbergstoppen.se

Höglunda gård, Skanderåsen  
Svenstavik
B&B och mat.

Mer info:
070-2590888, info@hoglundagardjamtland.se,
http://hoglundagard-jamtland.simplesite.com

Hävvi i Glen, Åsarna  
Öppet 1 juli - 15 augusti 
Måndag-torsdag 12:00-21:00
Restaurang. Boka via bokning@havviiglen.se

Mer info: 070-600 64 76, www.havviiglen.se. 

KGB Humleliret, Klövsjö 
Tisdag-torsdag 12:00-17:00 fre-lör  
17:00-23:00  
Restaurang

Mer info:
www.kgb-bryggeri.se, 072-522 99 15

Strandbergs café, Svenstavik
Öppet måndag - lördag 10:00-17:00
Mer info: www.strandsbergcafe.com, 0687-10902

Sydjemten, hotell och restaurang
Svenstavik
Mer info: 0687-10785, www.sydjemten.se

 
Tomtan Klövsjö, Hembygdsgård
15 juni - 18 augusti 
Våffelservering, fika och turistinformation  
dagligen 11:00-19:00. 

Mer info: 0682-41 36 60, info@klovsjo.com

Wikners i Persåsen 
29 juni-11 augusti
Restaurang

Mer info: www.persasen.se, 0643-445550

Åsarna Skicenter
A la Carte, buffé och fika.

Mer info: www.asarnaskicenter.se, 0687-30230

Klövsjöfjäll, Klövsjö
Restaurang, a la carté. 

Mer info: 0682-413107, www.klovsjofjall.se

Klövsjö stenugnsbageri
2 juli - 9 augusti
Mat och fika, bageri. Kakbuffé tisdagar 12:00-16:00,  
Pizzafredag fredagar 14:00-18:00 under perioden 
2 juli - 9 augusti.

Mer info: 
www.klovsjostenugnsbageri.se, 0682-214 00  
eller 070-344 19 89

Kojbyn, Rätan längs E45 
22 juni-11 aug, varje dag 11:00-20:00
Dagens, a la carté, fika.

Mer info:
070-3133860, www.kojbyn.com

Kossan i Berg
Öppettider: Se Facebook. Mjölkautomat öppet  
dygnet runt samt sommarcafé.

Mer info: 070-8876440

Mötesplats Oviken
Lunch t.o.m. 28 juni (ej 21 juni)
Måndag-fredag 11:00-14:00.

Mer info: www.oviken.se/motesplats-oviken/

PaStället Rätans wärdshus, Rätan
Restaurang. Öppettider se Wärdshuset PaStället i 
Rätan på Facebook.

Mer info: 0682-100 33

Rätans hembygdsgård Sommarcafé    
20 juni - 11 augusti, ons-tor 12:00-16:00
Smörgåsar, våfflor, bullar och kakor serveras. Även 
möjlighet att besöka de gamla gårdarna och kolla 
närmare på föremål från äldre dar, exempelvis 
”älgsoffan” från Handsjön. 

Mer info: 076 2471397, kent.rosenqvist@hotmail.com

 
Sjöterrassen Fröjdholmen 
Lunch 2-5 juli samt 8-12 juli 11:00-14:00 
Mer info: www.oviken.se/motesplats-oviken

 
Storhogna Högfjällshotell & Spa
Dagligen från 26 juli
Restaurang med lunch, fika, ala carte m.m.

Mer info: 0682-413030, www.storhogna.se
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Tunnbrödsbakning och  
försäljning Tomtan, Klövsjö  
Hembygdsförening 
Tisdagar 2 juli - 6 augusti  
Mer info: 0682-41 36 60

Göra

Bo

Upplevelseguide

Aspås Turridning i Myckelåsen 
Rid islandshästar i natursköna miljöer med fjällen 
i bakgrunden. Turer från en timme till en dag för 
både barn, vuxna, nybörjare och vana ryttare. 

Mer info: www.aspasturridning.com, 070-560 67 06 
Facebook: Aspås Turridning i Myckelåsen 

Bada på Storhogna  
Högfjällshotell & Spa 
Badet öppet 09:00-18:30 dagligen  
från 26 juli
Mer inf0: 0682-413030, www.storhogna.se

Budag Johankölen 
Måndagar i juli (1, 8, 15, 22 & 29 juli) 
11:00-15:00. Buan-dagen i Johankölen är en dag på  
fäbodvallen som ligger bakom Fäbokrogen (brukar 
vara skyltat), Klövsjö vid golfbanan. 

Mer info: 076-806 66 48

 
Hovde Express, Vemdalsskalet 
22 juli – 3 augusti onsdag till lördag 
10:00-16.00. Hovde Express är öppen och tar dig 
upp till toppen på ett kick. Liftbiljett köpes hos 
turistinformationen på Skalets torg. 

Mer info: www.vemdalen.se/evenemang/hovde-ex-
press-tar-dig-till-toppen/

Marknad Pålletorpet, Klövsjö 
Tisdagar 2 juli - 6 augusti 
Mer info: 076-806 66 48

 
Persåsen 
29 juni-11 augusti 
Kulturvandring med tipsrunda, dofttävling i  
snickeriet, meditationsrum m.m. 

Mer info: www.persasen.se, 0643-445550

Storsjöodjurscenter
17 juni-31 augusti öppet varje  
dag 12:00-17:00 

Mer info: www.storsjoodjuret.se, 0687-10023   

 
Torsdagsbingo Gallhammarudden
27 juni, 4 juli, 18 juli, 25 juli 
Bingo och café.

Mer info: Bergs IK Fotboll: 
https://idrottonline.se/BergsIK-Fotboll/BINGO2019

Big Moose hotel Åsarna

Mer info: 0687-304 50, www.bigmoose.heymo.se

Höglunda gård,  
Skanderåsen Svenstavik
B&B och mat.

Mer info: 070-2590888,  
info@hoglundagardjamtland.se

http://hoglundagard-jamtland.simplesite.com

Klövsjöfjäll Lägenhetshotell
Mer info: www.klovsjofjall.se, 0682-410107

 
Rätans Camping
Mer info: 0682-10121, www.ratanscaming.se

STF Arådalen Fjällstuga  
20/6-29/9 Arådalen, Åsarna

Mer info: 076-1406638
www.svenskaturistforeningen.se

 
STF Fjällhornet, 
Vandrarhem Ljungdalen
Mer info: 070-6683282, www.fjallhornet.se

Ovikens Camping
Öppet maj - sept

Mer info: myssjoovikenif@hotmail.com, 
0643- 10 133

STF Helags fjällstation
20/6-29/9 Ljungdalen 

Mer info: 010-1902360
www.svenskaturistforeningen.se

 

STF Pensionat Helags,  
Vandrarhem Ljungdalen
Mer info: 0687-20009, www.helags.se

 
Storsjö fiskecamp, stugor,
Storsjö-Ljungdalen
Mer info: 0687-21122, www.storsjo.com 

Storhogna Högfjällshotell & Spa
Öppet från 26 juli 
Mer info: www.storhogna.se, 0682-413030

Ställplats Klövsjö
Ställplatser vid båthamnen  
i Klövsjö. 

Mer info: Turistbyrån Klövsjö, 0682-413660

Ställplatsen Svenstavik
Torget Svenstavik

Öppet hela året dygnet runt med ställplats för hus-
bilar, offentlig toalett – tömning av latrin – tömning 
av svart och grott vatten.

Mer info: 070-5245035

Storsjö husvagnscamping
Öppet året runt
Mer info: 070-5947550,  
Facebook: Storsjöhusvagnscamping 

Sydjemten, hotell och restaurang 
Svenstavik
Mer info: 0687-10785
http://www.sydjemten.se

 
Wikners i Persåsen
Hotell, stugor & vandrarhem 
Mer info: www.persasen.se
0643-445550

Åsarna Skicenter
Camping, Vandrarhem och stugor.

Mer info: http://www.asarnaskicenter.se
0687-30230
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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



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

1000 M2 OUTLETBUTIK
Kläder för vardag, fritid och 

fest, skor och fritidsprodukter.     

RESTAURANG
Frukost, dagens buffé, 

a la carte och pizza.

LOGI  & CAMPING
Fjällnära till bra pris!

0687 - 302 30 • bokning@asarnaskicenter.se   
www.asarnaskicenter.se • Öppet 08.00 - 20.00

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

Myrviksvägen 22   0643 - 44 73 30

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!
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Mig ser ni i loggan för Vatten och 
Miljöresurs, ett bolag som ägs av de båda 
kommunerna Berg och Härjedalen. 

Mitt uppdrag är att hjälpa människorna i Berg 
och Härjedalen att ta hand om sitt avfall på bästa 
sätt för miljön och se till att alla människor som 
har kommunalt vatten och avlopp i Berg och 
Härjedalen har bra dricksvatten i sina kranar och 
att deras avloppsvatten blir rent innan det släpps 
tillbaka ut i naturen. 

Ska jag berätta en sak för dig? Jo, du har också 
chans att bli miljöhjälte som jag! På vår hemsida 
finns det många bra tips på vad du kan göra. Det 
gäller att ta hand om de resurser vi har på vår jord, 
tillsammans kan vi göra mer. Vi ses!

Har du funderingar kring vår verksamhet 
och vad vi kan hjälpa dig med? 
När din närmaste återvinningscentral har öppet?
När slambilen kommer hem till dig?
Om det är några driftstörningar på vattnet?
Eller om det finns chans att få jobb på Vatten och 
Miljöresurs?

På vattenmiljoresurs.se hittar du svar på alla 
tänkbara frågor. Där kan du också ställa frågor till 
kundtjänst.
 

Hej, det är jag 
som är Miljöhjälten!



KOSSAN I BERG
Mjölk och glass dygnet runt.  
Sommarcafé, se öppettider på  
Facebook; ”Kossan i Berg AB”  
eller ring 070-221 42 66

kossans
Välkommen till

Hoverberg

Besök Rätans hembygdsgård,  
på naturskön plats vid Rätanssjön. 
Sommarcafé, gamla byggnader och utställningar av föremål. 
Uthyrning av dansloge och serveringslokal. 

Kontaktperson: Kristina Nordenborg 070-368 49 26

Se Mötesplats Oviken på Facebook eller 
hemsidan oviken.se/motesplatsoviken/ 
för mer information om öppettider och 
aktiviteter. 

Begränsade öppettider under juli.
Telefon: 0643-100 50  
Mail: info@oviken.se

MAT OCH BOWLING - Medicinsk djupgående massageJemtMassage
Svenstavik Massage

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

- stärker immunförsvaret
- frisätter hormonet oxytocin

Boka gärna online!

Åsa Jonsson
- LMT Med. Massage- 
terapeut och vitalpraktiker   

- Yogamassör www.jemtmassage.com                                          
070–2382528

 

Välkommen 
till oss!

Öppet mån-fre 8-17, lör 10-14, Tel 0687-109 00 www.strandbergscafé.com Stationsvägen 30   Telefon 0687-100 08

Bilbärgning dygnet runt

OVIKEN
VECKAN

6-14 JULI 2019
ovikenveckan.se

SEVÄRDA KYRKOR
från medeltid till nutid Tel 0687-555 70

www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland 
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Restaurang/café med lokal gastronomi! 
Camping o bad i härlig miljö! 

info@kojbyn.com 070-313 38 60

• Bilrep/service (alla mär-
ken) specialiserad på vag 
(Audi/VW/Skoda)

• 4 Hjulsmätning/ 
justering 3d

• AC service

• Byter/lagar  
bilrutor (alla  
försäkringsbolag)  

• Däck & Däckhotell 

• Plåtskade verkstad 

• Åtgärdar & släcker bil- 
provningens anmärkningar

• Husbilsservice  
(max 5ton/9m) 

• Biltransport

50 års

jubileum

2019
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Välkommen till  
Hoverberget
Tillbaka till Naturen.
Har du funderat på varför du mår så  
bra i Naturen? 

Ta med dig frågan när du vandrar på 
Hoverbergets stigar, upptäcker Hover-
bergsgrottan eller njuter av en vidunderlig 
utsikt från Hoverbergstoppen. 

Gott fika och sommarmat finns i  
Toppstugan.

www.hoverbergstoppen.se

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!

SOMMAR PÅ SNILLERIKET

• Hovermo industriminne

• Bergs hembygdsgård 
med Bingstasmedja

• Ovikens hembygdsgård 
med Anners i Logår´n 

• Gisselfors Kaggfabrik 
 
 
 

• Kulturvandring i 
Persåsen 

• ”Lisa Hansson show” 
hos Wikners i Persåsen 
9/7 

• Nationaldag i  
Snilleriket 31/7

Gå in på www.snilleriket.se för mer info  
om besöksställen och öppettider.
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Vår nya hotelldel på fem våningar, 
som står klar i mars 2020, kommer 
att öppna helt nya möjligheter för 
privat- och konferensgäster i vackra 
Klövsjö både sommar- och vintertid.

ETT PROJEKT AV KLÖVSJÖFJÄLL AB I SAMARBETE MED FASTIGHETSAKTIEBOLAGET LILIUM

Större och starkare 
KLÖVSJÖFJÄLL

0682-41 31 00  |  klovsjofjall.se

Duathlontävling i Rätansböle, mountainbike och löpning 

3/8 

Anmälan, information: www.ratansbole.se 

Dam  Herr ind., Lag (2 pers.), 12 km (6+6)  

Ungdom ind., Lag (2 pers), 9-15 år 4 km (2,5+1,5)  

Knatte, 0-8 år 700m (löpning)   

Pub-kväll  

Bölegården 

Prispengar!  

         5000 kr lottas ut! 

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

Välkommen till Storhogna

Välkommen till oss och 
upplev det friska, lättill-
gängliga sommarfjället. 

I priset ingår trerätters middag, 
frukost och vandringskarta. Fri till-
gång till pool, bastu, bubbelpool och 
träningsprogram. 

Pris fr. 1.140:-/pers & dygn

Fjällen är mjuka och lättvandra-
de och passar hela familjen. 
Efter vandringarna väntar skönt 
spaliv, god mat och umgänge i 
vår grönskande vinterträdgård.

Upptäck Storhogna!

På gång
8-11/8 Vemdalen Vandringshelg 
10/8 Storhogna Cup, golftävling
4-6/10  Tjejhelg

Fler erbjudanden 

storhogna.se

Hos oss vill du bo ! 
Söker du bostad? 
Vill du flytta till Bergs kommun? 
 

Välkommen att kontakta oss 

bergshyreshus.se info@bergshyreshus.se 

 Telefon 0687-164 50 

I natursköna Myckelåsen finns 
turridning året runt, för både barn 
och vuxna, erfarna som ovana ryttare, 
från 1 timme till heldagsturer.

•  Boende

•  Ridläger

•  Jakt säljes/jaktstuga

•  Boende/självhushåll

•  Fjällridning i Augusti

•  Teambuilding-event/fem              
    kamp för företag, jubilarer,  
    möhippan, svensexan m m.

Myckelåsen är beläget ca 5 mil 
från Östersund (mellan Hallen 
och Myrviken).

För mer info, ring Anna,
070-560 67 06 eller gå in på:  
www.aspasturridning.com

Rid islandshäst
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Benny’s Bistro

Kontakt 070-5833299

Börtnan 15 juni - 18 augusti (stängt måndagar)
Öppet: kl 10.00 - 17.00

Sångbäcken fr.o.m. 25 december

Elin & Gunnel med personal 

070-3681146 Följ oss på Facebook

Årets 
service- 
företag 

2017

Ge ditt trägolv ett nytt liv!

VI SLIPAR DITT TRÄGOLV

• Dammfri slipning

• Infärgning

• Oljning eller Lackning

Vi lägger också nya trägolv!

Kontakta oss för ett besök  

och kostnadsfri offert.

070 340 70 60 | christer@jamtlandsgolvservice.se

www.jamtlandsgolvservice.se

Anneli & Christer Söderlund Svenstavik

Jämtlands Golvservice AB

Massor med läckra tyger, härliga garner och nytt för i år - kläder!
Vi har även gardintillbehör och solskyddslösningar.

Textilum erbjuder en bred sömnads service och  
kan lösa det mesta i sömnadsväg,
Reparationer av kläder
Reparation och nytillverkning inom;
bil, båt, mc, möbler, skoterdynor etc

Vi åtar oss de flesta jobb och alltid med målsättningen att  
lösa DITT problem.
Välkommen in!

Inspirerande butik mitt i Svenstaviks centrum

Öppettider:
Mån-Fred 10-17
Lörd 10-14

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

ERIKS BILSERVICE  
I HACKÅS
Kvarnvägen 8
063-770025

Utför alla förekommande service- 
och reparationsarbeten.

www.eriksbilservice.com

Nordros Fastigheter  
i Svenstavik
Lägenheter & Lokaler

Mail: svenstavik@nordros.se

Tel: 0687-107 65
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ÖPPET 12-17 
ALLA DAGAR
17/6-31/8 

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

Här finner du den perfekta sommarlunchen, 
eller låt oss hjälpa dig med den stora festen.

Välkomna!
Önskar Kurt med personal

Måndag-Lördag 08.00-21.00 | Söndag 10.00-21.00
www.ica.se/svenstavik

Fler och fler upptäcker  
vår fantastiska delidisk!



Friluftshotell med 22 bäddar!
För mer info: www.campbortnan.se

Välkommen till

HOVERBERGSGROTTAN
Sommaröppet kl 10-20

Entré 70:- Barn under 12 år gratis

CAMPING med elplatser
Servicehus * 300 meter till badplats!

tel 070-6028495 www.hoverbergsgrottan.com

Välkommen till

HOVERBERGSGROTTAN
Sommaröppet kl 10-20

Entré 70:- Barn under 12 år gratis

CAMPING med elplatser
Servicehus * 300 meter till badplats!

tel 070-6028495 www.hoverbergsgrottan.com

Öppettider: 
Mån-Fre   9-18
Lör   10-14
Sön/ Röda dagar  11-14

Temporatan@hotmail.com
0682-10005 

Välkommen till Tempo i Rätan 
önskar Maria och Veronica med personal!

Redovisningsbyrå i Svenstavik
Växel: 0687-10250
www.gehm.se
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Färg och form från när och fjärran
Egna producerade bruksföremål i keramik och glas med 
jämtländsk och nya zeeländsk inspiration i formgivning 
och dekor. Skapat av våra händer för ditt nöje. 
Välkommen!

Sommaröppet 20 juni - 20 augusti 
tis-sön kl. 10.00 - 17.00, stängt måndagar

0643-100 65
072 554 11 22 

Västeråsen 828
Oviken 

info@nordickiwi.nu 
www.nordickiwi.nu

Café Himmelriket i Hackås

Öppet sommartid, med hembakt fika 
Öppettider/info: www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland

Himmelriket

Nu är bygget med nya tvätthallen igång 
som beräknas stå klar oktober 2019!

Tel: 0687-51071

Svenstavik

Fiskaiberg-kortet
Ett kort till över 130 fiskevatten 

med en yta av 85 000 hektar stora 
fiskeområde i Bergs kommun

Kontakt:
Conny Elf, 0687-164 05
Fiskeutveckling
fiskaiberg.se Fo
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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

KONTAKTA BERGS KOMMUN
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Livet du längtar till finns här


