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Tillsammans  
tänker vi nytt
NÄR VI BEHÖVER hålla ihop och tänka nytt, 
då visar Bergs kommun sina bästa sidor. I 
skrivande stund befinner vi oss mitt i en 
pågående covid-19-pandemi och ett 
påtagligt förändrat världsläge. Det är nu 
kommunens tillit, trygghet och mod sätts på 
prov.  Ingen vet säkert var detta kommer att 
sluta, men vi fortsätter att jobba tillsammans 
för att planera och skapa förutsättningar för 
en säker välfärd, ett levande föreningsliv och 
ett fruktsamt näringsliv både under och efter 
coronautbrottet. 

ETT NYTT HEMSÄNDNINGSBIDRAG har 
skapat förutsättningar för att alla kommun-
medborgare över 70 år vid behov kan få hjälp 
med hemsändning av varor från matbutiker. 
Samtliga butiker i kommunen har förbundit 
sig att ge denna service. 

ATT VARA ÄLDRE, kanske ensamboende,  
och tvingas avstå från sociala kontakter är 
svårt. Kommunens äldreombud har en 
öppen telefonlinje för alla över 70 år som har 
funderingar, känner otrygghet eller bara vill 
prata en stund för att bryta sin isolering. 

EN SPÄNNANDE BOK kan fylla ensamma 
timmar med innehåll. Biblioteken hjälper 
till att köra hem böcker till personer i 
riskgrupper och erbjuder också hjälp med 

digital teknik över telefon. Biblioteken står 
även bakom den stora succén  ”Kulturen 
hälsar på” där professionella kulturutövare 
verksamma i kommunen har spelat in 
20 minuter långa framträdanden för 
Youtubekanalen Bergs Television. Dessa 
evenemang underhåller både isolerade och 
oisolerade medborgare i sina hem, såväl i 
stugorna som på våra särskilda boenden. På 
bara ett par veckor hade varje program runt 
1 000 visningar.  

VI SER OCKSÅ värdefulla privata initiativ 
såsom hemkörning av handarbete från tyg-  
och garnförsäljare och smarta lösningar 
för att hämta fikabröd från caféer och  
konditorier. REKO-ring Berg ger oss bra 
möjligheter att handla direkt från lokala 
producenter med utlämning av varor i 
Svenstavik, Åsarna, Rätan, Klövsjö, Myr-
viken och Hackås. I dessa tider behöver våra 
lokala företagare allt stöd de kan få från oss 
kunder. 

NU HOPPAS VI för allt i världen att detta 
coronavirus ger med sig och att vi får en 
skön sommar med många utflykter till fina 
platser under semester och sommarlov. 
Åk till Fettjeåfallet och andra besöksmål i 
Klövsjöområdet. Upptäck nya sommarstigar 
i Åsarna, avsluta dagen med en bit mat 

och shopping i den stora outletbutiken på 
orten. Mer shopping finns i kommunens 
centralort Svenstavik där centrumhandlarna 
erbjuder ett välsorterat utbud. Hitta en fin 
vandringsled i Storsjö och Ljungdalens 
vackra trakter eller svinga fiskespöt från en 
tillgänglig brygga. Gör ett besök i Oviks-
fjällen via Gräftåvallen och passa på att gå 
 på kondis i Myrviken där biblioteket 
numera ligger vägg i vägg.  Bästa guiden 
till upplevelser kanske ändå är den Bergsbo 
du möter på vägen. Fråga efter tips! Bergs 
kommun har många smultronställen. 

TILL SIST vill jag passa på att säga ett stort 
tack. Tack alla fantastiska medarbetare inom 
Bergs kommun, ni gör ett kanonbra jobb för 
att upprätthålla välfärd och offentlig service i 
en tid som vi aldrig har sett motsvarighet till. 
Tack alla framåtsyftande företagare som 
 hittar nya vägar och gör vår kommun än 
mer attraktiv. Tack alla medborgare, fritids-
husägare och besökare – ni bidrar alla till 
att göra Bergs kommun till det vi är.  Och 
du som ännu inte är skriven här – varmt 
välkommen att flytta in!

Therese Kärngard
Kommunalråd (S)
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Aktuellt hos Bergs kommun

BERGS KOMMUN har förändrat inriktningen 
i sin kontakt med medborgarna.  Ensidiga 
informationsmöten har ersatts med med-
borgardialoger och mötena är mer lokala än 
förr. 

– Medborgarna bryr sig om sin bygd 
och det är viktigt att de med egna ord får 
uttrycka hur det fungerar här. Nyckeln är 
att vi pratar på samma nivå, som runt köks-
bordet. Då når vi någonstans. På mötena 
får vi mycket input som hjälper oss att fatta 
beslut, säger Fredrik Åström, biträdande 
tillväxtchef.

DE ALLMÄNNA DIALOGMÖTENA är öppna 
för alla. De senaste mötena har fokuserat 
på att kartlägga de olika kommundelarnas  
styrkor, först de andras och sedan – med 
hjälp av grannarnas åsikter – även den 
egna bygdens. Vad utmärker oss? Vad har 
vi som andra inte har, som kan leda till 
utveckling och företagsamhet? De styrkor 

Vi tror på dialog
Bergs kommun fortsätter på sin inslagna väg med medborgardialog som grund för demokrati,  

engagemang och lokal utveckling. Nu gäller det att bygga vidare på bygdernas särart och styrkor. 

RÄTANSBYGDEN
Närheten till fjällvärlden

Läget/Trafikflödet
Sjöarna/Rivieran

Affären/serviceutbudet

KLÖVSJÖBYGDEN
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Storsjöns södra spets
Jordbruksbygden/ 
Det öppna landskapet

Kommunikationerna
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Aktuellt hos Bergs kommun

man enats om kommer att utgöra grunden i 
kommunens tillväxtprogram och en riktlinje 
för större kommunala satsningar. 

– Den här processen har skapat en med-
vetenhet kring hur man vill förmedla sin 
bygd och stärka andras positiva bild. Man 
känner stolthet. Vad som är viktig är att man 
jobbar för att nå samsyn inom bygden, så att 
alla drar åt samma håll, säger Fredrik.

I SPÅREN AV DIALOGMÖTENA har lokala 
initiativ börjat dyka upp, som att fräscha upp 
längs Svenstaån och att försöka göra Åsarnas 
genomfartsväg trevligare. 

– När vi förstår vad som är viktigast 
att göra i varje bygd behöver vi jobba 
strukturellt för att göra verkstad av det - vem 
gör vad och hur följer vi upp, säger Fredrik.

ÄVEN KOMMUNENS FÖRETAGSTRÄFFAR 
har utvecklats, från ensidiga informations-

möten till lokala frukost- eller lunchmöten 
där företagarna själva får utrymme att 
berätta för varandra om sin verksamhet. 

– Det har bland annat lett till att 
företagarna har börjat nätverka, både inom 
och mellan bygderna, vilket kan leda till nya 
samarbeten och bättre affärer, säger Fredrik. 

DE TIDIGARE FÖRENINGSRÅDSMÖTENA 
har ersatts med fritids- och föreningsdialog. 
Här har man strukit föreningstekniska 
frågor från dagordningen och utbyter istället 
tankar och idéer kring hur fritidsutbud 
och föreningsliv kan utvecklas i området. 
Förslag från båda håll kan få omedelbar 
respons. Kommunens förslag att digitalisera 
bidragsansökningar och bokning av 
idrottslokaler fick till exempel så stort bifall 
på mötena att det blir verklighet i höst. I 
Klövsjö berättade en ungdom hur bra det 
hade varit med bio på Hembygdsföreningens 
loge, varpå kommunen lovade finansiering 

även nästa år. Det är direktdemokrati när det 
är som bäst. 

KLÖVSJÖBON TORGNY SVENSSON har varit 
på många av de allmänna dialogmötena. 
Han vittnar om god stämning och anser att 
ömsesidigt utbyte av information är av 
största vikt för att undvika alla slag av 
missförstånd och konflikter.

– Det gäller att dricka tillräckligt mycket 
kaffe tillräckligt ofta med varandra. Värdet 
av att träffas är stort. Mötena för oss närmare 
varandra vilket gör att man också visar 
varandra större respekt, säger Torgny.

– Vi tror på dialogmöten, att de faktiskt 
gör skillnad. Kom till de allmänna mötena 
och ta med en vän som inte varit med förut, 
uppmanar Fredrik Åström.
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Aktuellt hos Bergs kommun

MYRVIKENS BIBLIOTEK flyttar in i 
centrumhuset och blir granne med 
konditoriet. Flytten är bara en av flera delar 
i kommunens stora satsning på att göra 
biblioteksverksamheten mer tillgänglig för 
medborgarna. 

– Biblioteket ska vara en mötesplats för 
alla. Om det ligger centralt där annan service 
finns tror vi att besökarna blir fler, säger 
Gunhild Åkerblom, kulturchef i Berg. 

DET NYA BIBLIOTEKEt i Myrviken ska inte 
bara vara en plats för böcker, det ska också 
vara ett trivsamt ställe för människor. Här 
ska man kunna läsa sagor för barnen, träffa 
vänner, läsa en tidning, studera eller hålla 
möten i bibliotekets mötesrum. 

– Framför allt ska det kännas kravlöst 
att gå till biblioteket. Vi kommer att utöka 
bibliotekets öppettider så att man kan låna 
även när det inte är bemannat. Teknik för 
självlån är redan beställd, säger Gunhild.

 

ÄVEN BIBLIOTEKET I HACKÅS kommer 
att få en mer central placering när det så 
småningom flyttar in i Föreningshuset. 

ALLA BERGSBOR har inte möjlighet att ta 
sig till biblioteket på egen hand, men ett nytt 
samarbete gör det möjligt för alla som bor på 
kommunens äldreboenden och LSS-boenden 
att få tillgång till böcker och andra medier. 
Bibliotekspersonal har utbildat läsombud på 
varje  plats som fångar upp behoven, sköter 
beställningarna och ser till att läsning når 
fram till de boende. En gång i månaden körs 
lådor och påsar ut med allt från lättlästa 
böcker och ljudböcker till musik och film. 
För de äldre fungerar högläsning bäst, 
antingen i grupp eller individuellt med 
någon i personalen. 

– Vi på biblioteket får höra riktiga solskens-
historier om hur läsningen kan öppna upp 
minnet hos de äldre. En kvinna hade till 
exempel börjat berätta hela sin levnads- 
historia för att ortnamnen i boken väckte 
minnen. Det är fantastiskt, säger Britt-Inger 
Rörborn, bibliotekarie i Svenstavik.

PÅ ÄLDREBOENDENA ser man att 
högläsningen bidrar med mer än så.  Att 
sitta i grupp och lyssna till en röst som 
läser skapar ett inre lugn och en känsla av 
gemenskap. Om man inte hänger med i 
berättelsen eller somnar spelar ingen roll.  

Samarbetet mellan omsorgen och biblioteket 
utvecklas nu för att även kunna omfatta 
hemtjänsten. 

KOMMUNEN FÖRSTÄRKER också satsningen 
på små barn som för språkutvecklingens 
skull behöver utsättas för en stor dos 
böcker och läsning. Från att ha skett ganska 
sporadiskt körs nu boklådor ut till alla 
förskolor varje månad. Bergs kommun är 
också den enda kommun i regionen som 
permanentar projektet Bokstart fullt ut. 
Bokstart innebär att en bibliotekarie åker ut 
med bokpaket och goda råd till alla familjer 
med nyfödda barn. 

– Den uppsökande verksamheten är 
jätteviktig, säger Gunhild Åkerblom.

Bibliotek för alla
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Lättsamt och tryggt på äldre dar 
OM MAN ÄR 70+ , pigg och frisk men vill 
slippa snöskottning och trädgårdsarbete 
- var ska man då bo? Bergs kommun har 
länge velat skapa ytterligare en boendeform 
som ger människor möjlighet att bo kvar i 
kommunen även på äldre dagar, och nu ska 
det bli verklighet. 

TILLSAMMANS MED Riksbyggen planeras 
för ett trygghetsboende i centrala Svenstavik. 
De välutrustade lägenheterna kommer att ha 
1-3 rum och i huset ska finnas en över-
nattningslägenhet för gäster. 

– När man inte längre orkar sköta ett hus, 
då vill vi kunna erbjuda ett tryggt boende 
med nära till affär, apotek, hälsocentral och 
buss. Med gemensamma lokaler och en 
bovärd på plats under delar av dagen tror 
vi att trygghetsboendet också kan bidra 
till att motverka ofrivillig ensamhet, säger 
kommunalrådet Therese Kärngard.

ENKÄTEN har skickats ut till alla medborgare 
över 63 år, och intresset är stort. Redan i 
mitten av maj hade över 100 personer anmält 
sitt intresse för trygghetsboendet.

Aktuellt hos Bergs kommun

Hallå där,  
Richard Grubb!
SEDAN JANUARI 2020 är Bergs Hyreshus 
en del av den kommunala förvaltningen 
istället för ett kommunalt aktiebolag. 
Det nya namnet på bostads- och lokal-
uthyrningen är Bergfast – Bostäder & 
lokaler. Den nya fastighetsavdelningen 
rymmer också kommunens lokalvårds-
avdelning och Servicegruppen. Ny chef 
för fastighetsavdelningen är Richard 
Grubb som tidigare arbetat inom bank-
väsendet, både med fastighetsfrågor och 
som kontorschef.

Hur upplever du ditt nya jobb?
– Det är otroligt spännande! Jag har 

aldrig tidigare jobbat i kommunal regi 
med politiska beslut som grund.

Vad blir bättre med den den nya 
organisationen?

– Kommunen kommer att driva 
utveckling och ha bättre koll på fastig- 
hetsbeståndet. Det blir också sam-
ordningsvinster med införlivningen. 

Hur märker hyresgästerna förändringen?
– De boende har kanske inte hunnit 

 märka någon skillnad än, men för-
hoppningsvis kommer de att uppleva 
positiva förändringar i både den yttre och 
inre miljön. Det ska vara trivsamt att vara 
hyresgäst hos Bergfast.  

Vad kommer du att fokusera på i arbetet?
– En av mina största målsättningar är 

ta hand om våra hyresgäster och nå 
en bättre kundnöjdhet. Här har jag nytta 
av mitt tidigare arbete på bank där man 
jobbar väldigt mycket med kundnöjdhet. 
Att medarbetarna på fastighets-
avdelningen är nöjda är också viktigt. I 
övrigt vill jag lägga upp en strategisk plan 
för att få snurr på löpande underhåll av 
fastigheterna och en ekonomisk stabilitet. 

GOTT BETYG  
från kommunens medarbetare
ATT VARA EN attraktiv arbetsgivare är viktigt 
för att kunna attrahera och behålla personal. 

För att ta reda på hur medarbetarna upp-
fattar Bergs kommun gjordes i december 
2019 en undersökning bland samtliga 
anställda.

SAMMANSTÄLLNINGEN visar att kom-
munens medarbetare i det stora hela är stolta 
över sin arbetsplats. Upplevelsen av att ha 
ett meningsfullt och lärorikt arbete samt att 
chefen visar sina medarbetare förtroende är 
exempel på sådant som skattats särskilt högt. 

EN STOR ANDEL medarbetare, större än 
genomsnittet inom offentlig sektor, har 

 svarat att de skulle rekommendera Bergs 
kommun som arbetsgivare till andra. 
Argument som nämndes var trevliga och 
hjälpsamma arbetskamrater, framtidstro 
i kommunen, att man lyssnar på små-
företagare och att man har friluftsliv och livs- 
kvalitet bakom knuten. Svarsfrekvensen i 
undersökningen var 64 procent.

Karin Sundin och Ellenore Ottosson.



- VAD ÄR BRA MED DIN SKOLA? -

IVER SVEDJESTEN, ÅK 6 MYRVIKENS SKOLA

– Att vi får röra på oss mycket och slipper 
sitta så länge i taget, det är skönt. Vi har 
mycket gympa och på lektionerna får vi ta 
bensträckare och stå upp och jobba om vi 
vill.  Lärarna är bra på att förklara och de är 
snälla och glada och ger en kram ibland. 

OLIVIA VERMUM MATTSSON, 9C  
SVENSTAVIKS SKOLA

– Lärarna är så duktiga på att anpassa 
undervisningen efter varje elev. De ser till att 
man får den hjälp man behöver och jobbar 
verkligen för att man ska få så bra betyg som 
möjligt. Det har varit väldigt bra för mig att 
gå i den här skolan. 

  

KRISTINA BERGING, SABET17, ÅK 3  
FJÄLLGYMNASIET

– Schemaupplägget med periodisering, 
att man bara läser några kurser i taget. Det 
minskar stressen och gör att man får mer tid 
till fördjupning inom varje kurs. Det finns 
också stor möjlighet till individualisering. 
Lärarna är bra och uppmuntrande! 
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Bästa skolan finns i Berg
I LÄRARFÖRBUNDETS undersökning Bästa 
skolkommun 2019 ligger Berg på 29:e plats 
och är därmed bäst i länet. 

– Vi har små klasser, hög lärartäthet och 
bra resursfördelning till skolan. På min skola 
har vi också kommit väldigt långt vad gäller 
digital teknik. Vi har både IT-pedagog och 
datatekniker på plats, säger Henric Silversnö, 
lärare i Svenstavik.

I MYRVIKENS SKOLA satsar man på fysisk 
rörelse. Utöver ordinarie idrottslektioner har 
årskurs 5-9 ytterligare ett pulspass i veckan. 
Efter föreläsningar, av bland annat Anders 

Hansen, om hur fysisk aktivitet stärker 
hjärnan använder sig allt fler lärare av walk 
and talk-metodik och korta rörelsepass under 
lektionen. Man har också infört rörelse både 
före och under prov.

– Det här ska vi fortsätta att utveckla, säger 
Mikael Bohman, lärare i Myrviken.

KUNSKAP OM skog och fjäll är sådant som 
alla elever i Bergs kommun får med sig från 
grundskolan. En dagstur på höstfjället hör 
till. 

 

I SVENSTAVIK och Myrviken utbildar man 
även eleverna i fjällsäkerhet. Steg för steg lär 
sig eleverna att hantera karta och friluftskök, 
vandra i grupp, gräva skydd och använda 
vindsäck. Slutmålet i årskurs 9 är en tredagars 
tur till Helags på hösten eller vårvintern.
Eleverna får också en fjällsäkerhetsdag 
dag då polisen, fjällräddningen, Tossåsens 
sameby och Länsstyrelsens naturbevakare lär 
eleverna vad som gäller på fjället.

– Friluftsliv är inte självklart i alla familjer. 
Skolan ser till att eleverna lär sig att vistas ute 
på ett säkert sätt, säger Henric Silversnö. 

Aktuellt hos Bergs kommun
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Mer muskler med Vatten & Miljöresurs 
SLAMTÖMNING, soptömning och åter-
vinningscentraler. Dricksvattenförsörjning, 
avlopp och reningsverk. Det är väl kom-
munens ansvar? I Bergs kommun är svaret 
på den frågan både ja och nej. 

För drygt ett år sedan bildade Bergs och 
Härjedalens kommuner det gemensamma 
bolaget Vatten & Miljöresurs. De cirka 
70 medarbetarna ansvarar för vatten och 
renhållning i båda områdena. 

– Det här innebär en mer robust 
organisation. Vi kan dela teknisk kompetens 
över kommungränserna och det finns alltid 
en back up.  Det är även lättare att rekrytera 

nya kollegor till en större organisation, säger 
Pär Olofsson, vd för Vatten & Miljöresurs. 

Just nu sker en hel del utveckling inom 
vatten- och miljöområdet. Enligt ett nytt 
krav måste alla kommuner samla in mat-
avfall, något som Vatten & Miljöresurs 
startar med i testområden i höst. Avfallet 
kommer att tas omhand för förädling i 
Östersund där det även planeras för en 
länsgemensam rötgasanläggning.

Inom VA-området pågår det enskilt största 
projektet på många år. Det kallas VA2025 
och ska långsiktigt främja utvecklingen av 
hållbara lösningar för vattenförsörjning och 

Välkommen till nya Arbetsmarknadsenheten 
SEDAN 2019 är alla frågor som rör arbets-
marknad samlade i Arbetsmarknadsenheten 
i kommunens tillväxtavdelning. Hit kan alla 
Bergsbor, oavsett ålder, vända sig för att få 
hjälp att hitta sin väg till försörjning eller 
nytt jobb. Enheten består av två delar, 
Navigator och Arbetsmarknadsstöd. 

KONTAKTEN MED NAVIGATOR inleds med 
individuella samtal och kartläggning. Varje 
individ får därefter hjälp av Madelene Godén 
och Martin Etlinger att stärka sina 
förutsättningar till anställning eller 
utbildning. Stort fokus ligger på eget ansvar 
och den egna hälsan. Som komplement 
planeras en 9-veckorskurs med delmoment 
som  arbetsmarknadskunskap, egen 
ekonomi, samhällskunskap, sociala koder, 
jämställdhet, föräldraskap och hälsoskola. 

NÄR TIDEN är mogen tar den arbetssökande 
klivet över till Arbetsmarknadsstöd där 
Karin Sundin och Ellenore Ottosson arbetar 
med företagens kompetensförsörjning, 
matchar arbetssökande med arbetsgivare och 
tar fram individuella planer kring praktik 
och utbildning som ökar möjligheterna till 
anställning. 

– Vi vill att de som kommer till Arbets-
marknadsenheten ska känna trygghet och 
få hjälp med både små och stora saker som 
syftar till att hitta försörjning. Det är en 
härlig känsla när människor hittar en annan 
arbetsplats där de verkligen trivs eller får sitt 
första jobb i Sverige, säger Karin.  

FÖR ATT HJÄLPA människor som står 
långt från arbetsmarknaden är det 

viktigt att stärka samverkan mellan 
Region JH, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. I detta syfte finansierar 
Samordningsförbundet en halvtidstjänst 
med placering på Arbetsmarknadsenheten 
i Svenstavik. Utöver detta besöker 
Arbetsförmedlingen Bergs kommun en gång 
i månaden för att arbeta med gemensamma 
ärenden.

Aktuellt hos Bergs kommun

BLI EN MILJÖHJÄLTE - 
DET LÖNAR SIG! 
Sopförbränning och stora mängder 
avfall innebär både resursslöseri och 
klimatpåverkan. I Sverige införs därför 
en ny skatt som gör sophämtning dyrare. 
Den goda nyheten är att kostnaden kan 
hållas nere genom bättre källsortering 

och färre tömningar. När allt som går att 
lämna på loppis, återvinningsstation och 
återvinningscentral har sorterats bort blir 
det inte mycket kvar i den gröna tunnan. 

Nytt i Bergs kommun är möjligheten 
att lämna in överblivet matlagningsfett. 
Samla olja och fett i ett kärl och töm på 
återvinningscentralen i Brånan eller Side.  
Fettet blir till klimatvänligt biobränsle och 
du slipper stopp i ditt avlopp.

Madelene Godén och Karin Sundin

avloppsanläggningar i områden där trycket 
ökar till följd av växande turism. 

Pär Olofsson
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Mötesplatsen  
mitt i byn

Möten, fika, aktiviteter och föreställningar. Det är i Hackås Föreningshus det händer.  
Behovet av en mötesplats i byn är stort och har aldrig varit viktigare.

DET ÄR MÅNDAG eftermiddag i Hackås 
Föreningshus. Dagsljuset letar sig in i ateljén 
där Maud Hedén Wikander arbetar med 
bildskolans barngrupp. Idag har de påbörjat 
arbetet med att skapa egna ramar till sina 
konstverk. Bildskolan omfattar också två 
vuxengrupper, bland annat den så kallade 
”gubbgruppen” som endast är för män.

BILDSKOLAN ÄR EN del av Kulturföreningen 
Röda Ladan som sedan lång tid har sin 
hemvist i Hackås Föreningshus. Andra delar 

är Hackås Teaterverkstad och körkonceptet 
Sång för alla som leds av Anders Hedén.

I HUSET FINNS även föreningen ArrEvent 
som har många olika strängar på sin lyra. 
Genom möjligheten att hyra Föreningshuset 
med sin välutrustade scen kan de skapa 
arrangemang i form av musikkvällar, revy- 
föreställningar, dansföreställningar och 
andra kulturevenemang. ArrEvent har 
dessutom ett eget revygäng, ”Tullmejsan”. 

– Huset ger oss unika förutsättningar och 
bidrar till att det händer mycket i Hackås, 
säger Kent Karlsson, ordförande i ArrEvent.

MEN HACKÅS FÖRENINGSHUS är mycket 
 mer än en arena för kultur. Det är – precis 
 vad det låter som  - ett hus för Hackås 
omfattande föreningsliv och en mötesplats 
 i byn. Detta är den självklara platsen för 
allt från sammanträden och skoterförar-
utbildningar till bröllopsfester och 
utställningar. En återkommande tradition är 

Hackåsbygden
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det stora nationaldagsfirandet på torget vid 
Föreningshuset som brukar locka upp till  
500 personer. Under förra året rapporterades 
250 olika aktiviteter till kommunen, 
aktiviteter som också är viktiga för att få 
ihop till husets drift och underhåll.

 – Föreningshuset betyder oerhört mycket. 
Nu när vi inte har någon affär är detta den 
enda allmänna träffpunkten vi har, säger Jan 
Jonsson som enligt egen uppgift är medlem i 
”alla” Hackås föreningar.

– Föreningshuset påverkar också 
indirekt Hackås attraktionskraft. Det aktiva 
föreningslivet spelar roll för att folk vill flytta 
hit, säger Bo Karlsson, ordförande i Hackås 
föreningshus.

FÖRENINGSHUSET ÄR SOM ett nav i byns 
föreningsliv. Det är också en plats för 
inspiration och nya idéer.  

 – Det är mycket som skapas i den här 

byggnaden när alla kreativa människor möts, 
vi har alla nytta av varandra, säger Kent 
Karlsson. 

SEDAN SEPTEMBER 2017 har inomhus-
aktiviteterna ägt rum i ett toppmodernt hus 
med ny teatersalong, riktigt restaurangkök 
och solpaneler på fasaden. Det prisbelönta 
huset har inte samma själ och knarrande 
golvtiljor som det gamla, men det är 
lättjobbat. Några gånger per termin ordnas 
trevlig fredagsmiddag dit alla som vill får 
anmäla sig och varje torsdag turas kyrkan 
och fyra av Hackås föreningar om att fixa 
fika. 

TORSDAGSFIKAT mellan 12-14 är en ny 
aktivitet. Varje gång kommer runt 60 
personer för att träffa folk och ”surra” över 
en kopp kaffe. Ibland bjuds också på musik-
underhållning eller en miniföreläsning. 
Mest är det pensionärer som kommer men 
serveringen är tänkt att vara för alla personer 

som av olika anledningar är hemma dagtid.

– När det har kommit föräldrar med 
småbarn har det blivit väldigt roliga 
möten. Vi har en växande inflyttning av 
unga familjer och vi vill ju få med dem i 
verksamheten så att de kan vara med och 
utveckla den framåt. Vi vill ju verkligen att 
Föreningshuset ska vara en mötesplats mitt 
i byn för alla, säger Lena Hagstedt-Sergel, 
ordförande i Kulturföreningen Röda Ladan 
som också sitter i styrelsen för Hackås 
Föreningshus.

BIBLIOTEKET, som på grund av ett ökat 
barnantal inte längre fick plats i skolans 
lokaler, flyttar snart också in i Förenings-
huset. 

– Det är positivt och förstärker husets roll 
som mötesplats, säger Bo.

Hackåsbygden

”Det är mycket som skapas i den 
här byggnaden när alla kreativa 

människor möts, vi har alla nytta 
av varandra.”

Bo Karlsson och Lena Hagstedt-Sergel. 
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Mårten planerar för  
13 lägenheter i Hackås
MÅNGA VILL FLYTTA dit, men lediga 
bostäder är en bristvara. Det är verkligheten 
på flera orter i kommunen, så också i 
Hackås. När kontorshotellet mitt i Hackås -  i 
folkmun ”gamla Digidoc” – blev till salu slog 
Mårten Larsson i Borgen till.

– Jag tänkte att det nog kunde bli något 
vettigt av det, säger Mårten.

MÅRTEN DRIVER MASKINFIRMA i Oviken 
men har också ett fastighetsbolag. I detta 
bolag har Mårten bland annat omvandlat 
den gamla förskolan i Myre till bostäder. 
Trevåningshuset i Hackås blir hans tredje 
bostadsprojekt, och det blir stort. 

– Det är planerat för totalt 13 hyres-
lägenheter -  en fyrarummare och resten 

tvåor och treor. Det blir öppen planlösning 
för kök och vardagsrum och gemensam 
uteplats, berättar Mårten. 

DEN NYA DETALJPLANEN som behövs för 
att kunna bygga bostäder är klar. Om allt 
går enligt plan startar byggarbetet i höst och 
den första hyresgästen beräknas flytta in vid 
årsskiftet. 

DET KOMMER ATT ta lång tid innan 
investeringen betalar sig men Mårten hoppas 
på andra vinster, att de nya bostäderna ska 
tillföra bygden någonting. 

– Jag vill hålla bygden levande! Jag hoppas 
att nya, engagerade människor ska flytta 
hit och att vi alla kan hjälpas åt att skapa 
någonting bra här, säger Mårten. 
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Rabatter & förmåner som Bergsbo!
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

I Tunvågen  
är det nära ut
STINA LINDGREN, 25, är född i Tunvågen, en by med sex invånare  vid Näktens östra 
strand. Efter gymnasiet for hon till Norge men längtade hem redan efter ett år. Nu hyr hon 
en gård med plats för katter, hundar, får och grisar. Hon arbetspendlar till Östersund men 
med friluftslivet direkt utanför dörren är det helt okej. I Tunvågen  
finns något att göra året runt. Paddla, bada, plocka bär, ta en  
skid- eller skridskotur på isen eller bara sitta vid en eld  
och koka kaffe och njuta av tystnaden.

- Jag älskar det här stället!  
Jag kan göra precis vad jag vill,  

när jag vill och hur jag vill.  
Det är frihet!
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Hållbart  
vardagsliv  

med butik i byn 
Identifiera dig med mobilt BankID i appen och kliv in hos Handlarn i Skålan. Byns nya livsmedelsbutik har 

självbetjäning och är öppen dygnet runt. För invånarna blir vardagen enklare och transporterna färre. 

– Det är jättebra och skönt att slippa åka. 
Med butik i byn behöver jag inte planera 
på samma sätt och  kan vara mer spontan i 
matlagningen, säger Margit Logrim.

VEM SOM HELST med en smartphone 
och ett svenskt bankID kan komma in och 
handla. Tydliga instruktioner finns utanför 
dörren. 

– Vi ska försöka skylta upp lite bättre så att 
turister och förbipasserande också  förstår att 
de kan handla här när som helst, säger Bengt 
Karlström, kassör i Skålans Byaråd. 

KUNDER SOM SAKNAR modern telefon 
och bankID kan få hjälp av personalen att 
registrera personnummer och mobilnummer 
och på så sätt få tillgång till butiken. 

DET ÄR NU ÖVER tio år sedan den gamla 
affären i Skålan lades ner. Sedan dess har 

byborna behövt åka fyra mil tur och retur 
för att skaffa en liter mjölk. I Byarådets enkät 
för ett par år sedan framkom att en affär stod 
högt på invånarnas önskelista. Men hur? 
Skålan, inklusive Fotingen och Nybo, har 
bara cirka 150 invånare. Olika idéer föddes 
och förkastades tills den dag Bengt råkade 
läsa en artikel om en man i södra Sverige 
som startat självbetjäningsbutiker. Bengt 
ringde för att få veta mer. Det här var något 
som kunde passa Skålan.  

LÄNSSTYRELSEN SÅG Skålans idé som ett 
intressant pilotprojekt och beviljade 459 000 
kronor i stöd till det som skulle bli Jämtland 
Härjedalens första självbetjäningsbutik. 
Pengarna har använts till tekniska system 
och inredning av ett utrymme i bygdegården 
– en perfekt butikslokal som redan stod 
uppvärmd med miljövänlig bergvärme 
och solceller. I bygdegården huserar sedan 
tidigare byns förskola och lunchrestaurang.

Vid betalningsdisken skannar kunden sina 
varor och trycker på pekskärmen för att 
komma vidare till kortbetalningen. Det är 
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som självbetjäningskassorna i vilken större 
livsmedelsaffär som helst. Om någon känner 
sig osäker på tekniken finns Bengt och byns 
 IT-ansvarige Gillis Wikander bara ett 
telefonsamtal bort. 

– I mobilen ser jag bilder från över-
vakningskamerorna, till och med skärmen i 
kassan, då är det lätt att hjälpa till eftersom 
man kan se hur de tryckt och vad som blev 
fel, säger Bengt.

MED MOBILENS HJÄLP håller han också koll 
på temperaturen i kylar och frysar och får ett 
larm om det blir för varmt.

BYBORNA Majlis Handler och Nathalie de 
Groot är timanställda av Byarådet för att 
sköta beställningar, leveranser, prismärkning 
och koll av varornas bäst före-datum. 

– Det är jättekul! Men det är svårt att veta 
hur mycket vi ska beställa, särskilt mjölk och 
grädde. Folk köper så olika från vecka till 
vecka. Men vi blir bättre och bättre, säger 
Majlis. 

Med Skålans andra verksamheter vägg i vägg 
blir det enkelt att minimera matsvinnet. 
Fläckig frukt blir till fruktsallad i förskolan. 
Råvaror som närmar sig utgångsdatum 
används i restaurangen. Det som blir över 
efter lunchserveringen blir till frysta mat- 
lådor som säljs i butiken. Det är som ett eget 
litet kretslopp.

EKONOMISKT är butiken ett nollsummespel. 
Vinsterna utgörs av nyttan för byn, 
invånarna och miljön. 

– De som jobbar västerut slipper nu att 
köra extra mil för att handla, och om nu 
utsläppen ska minska är det bra om vi kan 
gå eller cykla till affären. Jag tror också att 
den utökade servicen kan göra folk mer 
inflyttningsbenägna, säger Bengt. 

BUTIKENS ÖVERLEVNAD bygger förstås på 
att byborna är köptrogna. Och det är de.

– Vi är många som köper allting här och 
bara kompletteringshandlar på annat håll, 
säger Majlis.

”De som jobbar västerut slipper 
nu att köra extra mil för att 

handla, och om nu utsläppen ska 
minska är det bra om vi kan gå 

eller cykla till affären”

ÅRETS  
KOOPERATIV 2019
Skålans Byaråd vann tävlingen 
Årets kooperativ 2019. Detta till- 
kännagavs 6 november i sam-
band med Coompanions utveck-
lingsdagar i Stockholm.  Byarådets 
ordförande Bengt Karlström var på 
plats och tog emot priset på 10 000 
kronor.

Tävlingen anordnas årligen av  
Arbetsgivareföreningen KFO, We 
Effect och Coompanion Sverige. 
Utmärkelsen delas ut till ett koope-
rativt företag som är särskilt bra på 
att skapa medlemsnytta, påverka 
sin omvärld positivt socialt och/
eller miljömässigt och dessutom 
visar en stark utveckling. 

Tidigare under 2019 fick Skålans 
Byaråd också den lokala utmärk-
elsen Årets kooperativ Jämtland.
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Största bostadsprojektet på 30 år
BERGS KOMMUN blir allt mer attraktiv att 
bo i, det är märks inte minst i Klövsjö där 
förskolan nyligen har byggt ut. Besöksnäring 
och handel fortsätter att satsa kring skid-
områdena och utvecklingen drar till sig 
folk som gärna vill bosätta sig permanent 
i Klövsjö. Det finns bara ett problem - det 
finns inga bostäder. 

Kommunens lösning är att planera för eget 
byggande av bostäder på sitt markområde 
Backstabränna. Området ligger fint vid 
Klövsjön med fjällen som bakgrund. Om 
allting går i lås blir största kommunala 
bostadsprojektet på 30 år.  

– Vi håller på och planlägger området 
nu och vi kommer att ha en transparent 
dialog med byborna kring detta. Det finns 
ett sug efter permanentboende i Klövsjö, 
det är något vi verkligen behöver. För att 
på sikt garantera service, både offentlig och 
kommersiell, behövs människor som bor, 
säger kommunalrådet Therese Kärngard. 

ATT LÅTA KLÖVSJÖ BYGGSERVICE gå i 
pension tillsammans med sina förra ägare 
vore förödande för Klövsjö. Det tyckte 
Svenne Persson, Patrik Nilsson och ägarnas 
son Kristoffer Persson som gick samman och 
tog över verksamheten för drygt ett år sedan. 
Nu står den nya butiken Klövsjö Färg & Bygg 
klar, fyra gånger större än den gamla och 
med lagret under tak. Sortimentet utökas 
med mer byggvaror, färg samt inriktning på 
”inredning” för golv och väggar inomhus.  
Målet är att ha ett så komplett utbud som 
möjligt. Även uthyrning av maskiner och 
verktyg kommer att erbjudas.  De har även 
anslutit sig till Happy Homes.

 – Allt som gör att folk slipper fara iväg 
på annat håll gynnar både kunden och byn, 
säger Svenne Persson. 

EFTER DEN VÅLDSAMMA EXPANSIONEN 
i området Klövsjö/Storhogna/Vemdalen de 
senaste åren räknar de med både nya och 
gamla kunder i butiken framöver.

– Det finns massor av byggnader som 
kräver omvårdnad och kompletteringar, 
både privata stugor och inom Skistar, säger 
Svenne. 

FÄRG- OCH BYGGBUTIKEN är ett av flera 
ben det gemensamma bolaget. Här finns 
också Patriks tidigare verksamhet Klövsjö 
Allservice med bland annat stugservice och 
snöskottning. Det blir även en tvättstuga 
för att kunna serva fastighetsägare inför 
säsongen, främst dem som redan är kunder. I 
koncernen finns även några hyreslägenheter 
som brukar hyras ut till fastboende eller 
säsongsanställda. 

– Det behövs annat för att kompensera för 
vintersäsongen då det inte byggs så mycket. 

Den personal vi anställer kommer att behöva 
göra lite av varje, säger Svenne. 

KLÖVSJÖ FÄRG & BYGG bygger stort 
men de värnar om de små. De tänker sig 
bygghandeln som ett nav där områdets 
hantverkare kan mötas. 

– Det kan leda till mer jobb för dem, något 
som också kommer att gynna Klövsjö, säger 
Svenne.

Bygghandeln 
bygger ut

”Det kan leda till mer 
jobb för områdets 

hantverkare, något som 
också kommer att  

gynna Klövsjö”
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Stensäker vandring 
till Fettjeåfallet
NÄR SHERPAS FRÅN NEPAL restaurerade leden till 
Fettjeåfallet blev det en riktig snackis.

NU ÄR STÖRSTA DELEN av den hårt slitna stigen 
uppgrusad och delvis försedd med stentrappor. 
Detta betyder mycket för turismen eftersom 
vattenfallet är en riktig besöksmagnet. Under en 
enda helg i september noterades cirka 500 besökare.   

ARBETET HAR BEKOSTATS av landsbygds-
programmet, Destination Vemdalen och Bergs 
kommun.

– Utan stödet från kommunen och markägarnas 
engagemang  hade det aldrig gått. Vi är tack-
samma för de bidrag som vi fått från över 900 
privatpersoner. Nu ser vi över möjligheterna att 
färdigställa den sista biten, säger Marcus Ståhl, 
Destination Vemdalen. 

Kulturskolans kurser  
blir avgiftsfria
FRÅN OCH MED I HÖST tas avgiften för Kulturskolans valbara 
kurser  bort. Syftet är att ge fler elever i årskurs 3-9 chansen att ta 
del av Kulturskolans utbud, något som idag inte är ekonomiskt 
möjligt för alla. De traditionella instrumentkurserna kommer att 
kompletteras med ämneskurser i till exempel dans, teater, film/foto 
och hantverk. Elever kan söka både instrument- och ämneskurs.
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I Oviken växer 
gräset så det 

knakar
För att både kunna bo och verka i sin hembygd tog bröderna Karlsson i unga år över föräldrarnas gård  

och storsatsade på mjölkproduktion. Idag lever de av jordbruket alla tre.  

GÅRDEN I BÖLÅSEN ligger högt med utsikt över Oviksfjällen. Snön 
har tinat bort från åkrarna, vårljuset är obarmhärtigt skarpt och 
kommer snart att hålla bröderna Karlsson vakna en större del av 
dygnets timmar. Här laddas det för vårbruk. 

– Vi har redan tjuvstartat med att köra ut lite fastgödsel. Det är 
rekordtidigt, säger Martin Karlsson, den äldsta av bröderna.

MARTIN VAR 25 ÅR och hans bror Lennart bara 20 när de 2009 
bestämde sig för att ta över jordbruket efter föräldrarna. Lillebror 
Bengt gick fortfarande i skolan och var ännu inte redo för ett sådant 
livsval. Martin och Lennart startade ett aktiebolag, Bölåsen Mjölk, 
och köpte delar av föräldrarnas verksamhet. De fem första åren 

arrenderade de gården för att ha möjlighet att backa om det inte 
skulle gå bra. 

BESLUTET ATT SATSA på jordbruket hade ingenting med arv och 
tradition att göra. Det handlade mest om en önskan att kunna bo 
kvar och även arbeta här i Oviken, och jordbruk var ju något de 
redan kunde. 

– En sån chans får man bara en gång i livet. Vi såg att det fanns 
möjligheter att utveckla produktionen, och vi måste ju testa, säger 
Martin.  

OCH NOG har gården utvecklats. Idag finns här 6 anställda, ny 
ladugård och ny teknik.  Antalet mjölkkor har ökat från 70 till 
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300, något som inte varit möjligt utan ett stort tillskott av mark 
och därmed foder till djuren. De senaste tio åren har många äldre 
jordbrukare i trakten gått i pension och produktionen har lagts 
ner. Det betyder att det finns mark över att arrendera. Idag brukar 
Bölåsen Mjölk 400 hektar och inom kort kommer besättningen att 
utökas till 400 kor av holsteinras. En nykalvad ko ger drygt 40 liter 
mjölk per dygn.

– Vi är jättestolta över våra kor och den besättning vi har byggt 
upp, säger Lennart. 

FÖR TVÅ ÅR sedan, efter att ha jobbat några år som snickare, gick 
även Bengt in i bolaget. Han hjälper till där det behövs, mjölkar 
varannan helg och ansvarar för underhåll av hus och byggnader. 

– Jag var nöjd på att jobba borta. Det är bättre att pyssla på här, det 
är mer variation och jag kan styra mer själv, säger Bengt. 

INOM FAMILJEN finns flera bostadshus att sköta om. Martin och 

hans sambo bor i det stora huset på gården. I det mindre huset bor 
två av de anställda. Lennart och Bengt har sitt i Månsåsen och Myre.  

VID EN TITT i backspegeln känner sig bröderna Karlsson nöjda. 
Det har inte gått spikrakt framåt, men verksamheten har växt lite 
för varje år och lönsamheten ökat. Under torrsommaren 2018, när 
många mjölkbönder i landet tvingades att slakta djur och köpa foder 
till hutlösa priser, klarade sig Bölåsen Mjölk oväntat bra. 

– Eftersom vi planerade för fler kor hade vi inte plöjt upp lika 
mycket utan hade 70 hektar mer vall än vi haft tidigare. Det gjorde att 
fodret räckte, vi kunde till och med sälja lite, säger Martin. 

OVIKEN HAR mycket bra förutsättningar för vallodling, här växer 
gräset så det knakar. Det är en vacker jordbruksbygd, och så vill 
bröderna Karlsson att det ska förbli. 

– Ett levande jordbruk betyder allt för den här bygden. Hur skulle 
det se ut här annars? Som en granplantering, säger Lennart. 



BERGSLIV  |   20

PRO Myssjö-Oviken förgyller tillvaron för de äldre
TRE DAGAR i veckan ordnar PRO Myssjö-Oviken aktiviteter på Dalsätra i Myrviken. 
Andra pensionärer än de boende är också välkomna att delta.  Runt 35 engagerade 
medlemmar hjälps åt att hålla i minnesträning, sittgympa och kulturstunder med bland 
annat högläsning, visning av gamla Oviksfilmer och levande musik. En gång om året 
arrangeras en väldoftande kolbullelunch. Det ideella arbetet har pågått i tio år.  

– Vi vill ge de äldre något positivt och vi har själva utbyte av träffarna, säger PRO-
medlemmen Ingemo Månsson.

Oviksbygden

Rennäring och 
besöksnäring 
hand i hand 
DET SENASTE decenniet har fjällturismen ökat kraftigt. Besökarna 
har dessutom hittat nya sätt att utforska fjället bortom pister och 
kryssade leder. De cyklar, går på topptur eller seglar fram över 
snön med en kite. Detta betyder tillväxt i besöksnäringen och 
förutsättningar för nya fjällnära fritidshus. Men fjället är fortfarande 
samernas dagliga arbetsplats. Här föder renarna sina kalvar när 
vårskidåkningen är som bäst. Här ska djuren i lugn och ro äta sig 
mätta under bästa vandringssäsong.

NÄR FJÄLLDESTINATIONER exploaterar tillfrågas ofta samerna i 
ett sent skede, ibland först när planerna så gott som är klara. Under 
sådana omständigheter uppstår lätt konflikter. För att både rennäring 
och besöksnäring ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt, behöver 
man jobba tillsammans mot gemensamma mål redan från start. För 
Bergs kommun, som även är samisk förvaltningskommun, är det 
viktigt att värna den samiska kulturen som i sig är en reseanledning 
för många turister.  

NÄR DESTINATION BYDALEN nu vill utveckla i Gräftåvallen kommer 
det att ske i ett projekt tillsammans med Tåssåsens sameby samt 
Bergs kommun som har tomtmark i området. Även Länsstyrelsen 
kommer att delta. Projektets mål är att ta fram former för samverkan 
där alla parter blir nöjda. 

– Det handlar om att hitta arbetssätt för att få saker att fungera 
utan att det sker på varandras bekostnad. Genom större förståelse 
för varandras perspektiv och verksamheter och genom att bygga tillit 
och relationer kan vi komma långt, säger projektledaren Daniel Wolf 
Watz. 

DANIEL HAR TIDIGARE forskat och undervisat kring naturturism 
och hållbarhetsfrågor samt jobbat vid Länsstyrelsen med 
nationalparksprojektet.

ETT ANNAT PROJEKTMÅL är att i samförstånd skapa hållbara 
produkter. I praktiken kan det betyda att en ny cykelled dras på 
annan plats än renarnas favorittillhåll eller att man utvecklar 
småskaligt i känsliga områden.

HÅLLBAR UTVECKLING  
I OVIKSFJÄLLEN
PROJEKTTID: Januari 2020 – december 2022
FINANSIERING: Medel genom Landsbygds-
programmet 2014-2020 som delvis finansieras 
av pengar från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. 
SYFTE: Att hitta former för hur ren- och 
besöksnäringen och andra aktörer ska kunna 
utvecklas sida vid sida i Oviksfjällen. 
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DEN SAMISKA KOKBOKEN ”Hävvi = 
Självklart: Sydsamisk mat tolkad av Elaine 
Asp” vann i fjol Gorurmand Awards 
prestigefyllda pris ”Sveriges kokbok 2019”. 
Som nationell  vinnare går man direkt vidare 
till den internationella tävlingen som korar 
världens bästa böcker om mat och dryck. För 
Elaines bok blev det silver! 

– Det är overkligt och svårt att fatta, men 
jag tror att innehållet ligger rätt i tiden. Det 
handlar mycket om  naturen, närproducerat 
och självhushållning, säger Elaine Asp som 
driver restaurang Hävvi i Glen.

MEDFÖRFATTARE till boken är frilans-
journalisten Anna-Britta Ståhl och fotograf 
Bianca Brandon-Cox.

DE TANKAR om mat som ligger till grund 
för boken har Elaine burit med sig ända 
från barndomen. Som liten fick hon lära 

sig mycket om hur man skaffar råvaror från 
naturen, hur man lagar mat från grunden 
och tar vara på allt utan att något går till 
spillo. 

– Det här är kunskap som snart är 
helt borta i vårt moderna samhälle, den 
kunskapen vill jag gärna förmedla. Vi måste 
också förstå kopplingen till naturen. Om vi 
vill äta svenska råvaror, så måste vi tänka på 
vad vi gör med naturen, säger Elaine.  

ELAINES BOK handlar lika mycket om 
samisk kultur som om mat. Här kan man 
läsa om samernas historia, samisk slöjd, 
renskötsel och  rennäringens förutsättningar.  
Även de svåra ämnena får plats.

– Jag hoppas att alla åtminstone ska orka 
läsa lite grand, då när jag nöjd. Det är viktigt 
att andra förstår det här, säger Elaine.  

Elaines kokbok  
näst bäst i världen

”Det här är kunskap som 
snart är helt borta i vårt 

moderna samhälle, den 
kunskapen vill jag gärna 
förmedla. Vi måste också 

förstå kopplingen till 
naturen. Om vi vill äta 

svenska råvaror, så måste 
vi tänka på vad vi gör med 

naturen”



BERGSLIV  |   22

Rätansbygden

FISKE FÖR ALLA  
i Fiskedestination Berg
Bergs fina fiskevatten är en tillgång för både lokalbefolkningen och besöksnäringen. Just nu satsas det för fullt 
för att utveckla Fiskedestination Berg till ett välkänt resmål som är tillgängligt för alla. 

”Fiske handlar om 
avkoppling och skön tystnad. 

Att få fisk är bara bonus.”
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FISKET I BERGS KOMMUN är redan känt 
bland landets fiskenördar. Om det också kan 
locka Svensson att resa hit och svinga ett 
spö skulle det betyda mycket för många av 
kommunens näringsidkare.  

JUST NU pågår projektet Fiskedestination 
Berg där kommunen tillsammans med 
företagare, fiskevårdsområden och 
föreningar arbetar för att skapa en känd 
fiskedestination med fokus på tillgänglighet. 
Funktionshindrade, rullstolsburna, åldringar 
med rullator, familjer med barnvagn – alla 
ska kunna fiska enkelt i Berg.

GRUNDEN TILL Fiskedestination Berg 
lades redan 2012 då alla fiskevårdsområden 
inventerades och ett samarbete mellan 
fiskevårdsområden (FVO) inleddes. 
2015 skapade nio FVO tillsammans med 
Tåssåsens sameby det gemensamma, 
gränsöverskridande Fiskaiberg-kortet vars 
syfte är att besökaren ska stanna längre och 
upptäcka nya områden.

MED HJÄLP av projektmedel kan nu 
samarbetet för att skapa en välbesökt och 
tillgänglig fiskedestination fortsätta och 
växlas upp. 

– Nu kan vi vidareutveckla det till 
någonting mycket större. Det viktigaste är 
att skapa en organisation för destinationens 
framtida fortsatta utveckling, säger 
projektets samordnare Conny Elf. 

I DESTINATIONENS område ska 16 
tillgängliga fiskeplatser ställas iordning 
med breda landgångar och bryggor, 

vindskydd, eldstad och handikappvänlig 
toalett. Kommunens servicegrupp och 
daglig verksamhet står för konstruktion 
och snickeri  och hjälper respektive 
fiskevårdsområdesförening att sätta allt på 
plats. 

–Det är häftigt att de får vara med och 
bygga en fiskeplats som passar dem själva. 
Det skapar engagemang med den här sortens 
samverkan, det känns jättebra, säger Conny.

Planen är att färdigställa nio platser i 
sommar.

UNDER 2020 pågår också utbildning av 
fiskevärdar. Totalt 20 personer, både 
entreprenörer och andra fiskeintresserade, 
genomgår en 40-timmarskurs där de får 
grundläggande kunskaper i bland annat 
guidning, värdskap och marknadsföring. 
Kunskaperna kan de sedan använda 
professionellt i näringsverksamhet.

– Vi vill skapa en guidepool att kunna 
kontakta vid förfrågan om guidning vid 
fisketurer, säger Conny.    

BLAND DE uppsatta målen finns två nya 
fiskecamper eller företag samt nya TV-
program för serien Fiskedestination i TV 4. 
Två program har redan gjorts, från Glensjön 
och Oviksfjällen. 

– TV-programmen har en otrolig 
betydelse! Platserna som vi filmat har fått 
ett uppsving i besöksantal och dessutom 
inflyttning, säger Conny.

NÄR FISKET så småningom ska paketeras till 
säljbara totalupplevelser behövs företag som 
kan tillhandahålla boende, mat och andra 
upplevelser. Fyra företag har redan anslutit 
sig men Conny hoppas på fler för att få till 
en organisation som kan fortsätta leva när 
projektet är slut.

I MARKNADSFÖRINGEN av Fiskedestination 
Berg vill Conny slå hål på myten om fiske 
som en exklusiv hobby med dyra kläder och 
komplicerad utrustning.  Budskapet från 
Berg är att fiske är en billig, enkel och trevlig 
fritidsaktivitet för alla oavsett ålder och kön.  

– Allt du behöver är stövlar och ett 
fiskespö. Om barnen är med kan det vara 
viktigt att det nappar, men annars är det 
inte så noga. Fiske handlar om avkoppling 
och skön tystnad. Att få fisk är bara bonus, 
avslutar Conny. 

Rätansbygden

FISKEDESTINATION BERG
PROJEKTTID: Maj 2019 - december 2021
BUDGET: 5 800 000 kr
FINANSIERING: Bidrag från Leader Sjö, skog och fjäll, 
Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Bergs kommun står för 
projektledartjänsten och FVOF / entreprenörer bidrar med 
totalt 170 000 kronor. 
SYFTE: Att öka antal besökare och reseanledningar i en 
tillgänglig och hållbar fiskedestination. 

De tillgängliga fiskeplatserna byggs av 
daglig verksamhet i kommunen.

Conny Elf
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Ny fiskecamp i Handsjön  
BRA FISKE, populära fisketävlingar och lokalproducerad tv-
film lockar sportfiskare från hela landet till Handsjön. Nu satsar 
Handsjöns fiskevårdsområdesförening på en egen fiskecamp i byn. 

– Vid tävlingar kan det  vara svårt att ordna boende åt alla tillresta. 
Det har hittills löst sig, men med campen kommer det att kännas 
säkrare, säger Pär Nilsson, Handsjöns FVOF.

FÖRENINGEN har köpt tre stugor med sammanlagt 14 bäddar plus 
ett servicehus. Vid campen, som självklart blir tillgänglighets-
anpassad,kommer det också att finnas plats för husvagnar och tält. 

RYKTET OM CAMP HANDLAKE har spritt sig snabbt på sociala 
medier. Redan innan campen är klar finns  bokningar och många 
förfrågningar. Handsjöns FVO ska driva campen i syfte att locka både 

fler fiskegäster och turister i allmänhet. För bybor kommer det också 
att finnas möjlighet att hyra boende om den privata gäststugan skulle 
bli för trång. 

– Slår vårt projekt väl ut med fler gästnätter, ökad försäljning 
av fiskekort och uthyrning av båt så kommer vi att återinvestera 
pengarna i campen och till exempel köpa in fler båtar, säger Pär.

ATT SATSNINGEN sker just nu hänger ihop med projektet Fiske-
destination Berg. I Handsjöns område är det Långtjärn som kommer 
att bli en tillgänglig fiskeplats.

– Projektet innebär bra reklam för oss och för byn. Fler turister 
betyder att handeln i Rätan och Överturingen gynnas, affärer som vi 
i Handsjön är beroende av, säger Pär. 
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Skofabrik startar i trakten
EN NY BEKANTSKAP i Storhognas stugområde ledde till att de två 
paren köpte ett skoföretag ihop. Företaget heter Winterlife och 
har närmast haft verksamhet i Bollnäs. Produkten är en ullkänga 
vars ursprung är den välkända ”Luddan” som från början 
tillverkades i Jämtland. En av delägarna är Magnus Trense med 
rötter i Svenstavik. Han och frun bor i Östersund, det andra paret 
i Stockholm, men skofabriken ville de förlägga så nära Storhogna 
som möjligt. Nu letar de efter en lämplig lokal.

DE NYBLIVNA skoföretagarna är i uppstartskedet och tänker 
starta produktionen i slutet av sommaren. På sikt kan det bli tal 
om anställningar. Skorna ska säljas via återförsäljare, främst i 
norra Sverige, samt webb. 

– Vi hoppas också på att sälja dem i Klövsjö/Vemdalens 
turistområden. Lokalproducerat och naturmaterial är helt rätt i 
tiden, säger Magnus.  
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Storsjö  
i mitt hjärta 

 

Hon kallas eldsjäl och har  två gånger nominerats till att bli  
Årets serviceperson i Bergs kommun. Marlene Åslund  

älskar sitt Storsjö och arbetar outtröttligt för att byn ska leva. 
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HON UTSTRÅLAR ENERGI när hon slår upp 
ytterdörren, hälsar välkommen och hyssjar 
på jakthundarna i hundgården. Solen skiner 
på det vackra gamla huset som en gång i 
tiden tjänat som både församlingshem och 
lärarbostad i Storsjö. Nu är det Marlene 
Åslunds hem, hennes plats på jorden. I 
byn bor föräldrarna kvar, båda födda och 
uppvuxna i Storsjö. Sonen med familj bor ett 
stycke bort. Att ha familjen och släkten nära 
är viktigt för Marlene.  

– Det gör att jag känner mig rotad här. 
Visst är det roligt att åka bort ibland, men jag 
längtar alltid hem. Kanske är det tryggheten, 
säger Marlene.

SOM UNG har hon provat annat. Jobben 
inom hotell och restaurang efter gymnasiet 
förde henne ända till Öland, rakt in i 
armarna på en sjökapten. Även Marlene 
provade på livet till sjöss en tid. Men är 
man van vid torr kyla och vita vidder är 
Ölandsvintern outhärdlig. Hon måste hem! 
24 år gammal, och med nya perspektiv, 
återvände hon till Storsjö och stannade för 
gott. 

 – Jag minns så väl när jag körde vägen 
upp från Åsarna, när jag började kunna se 
fjällen. Så vackert det var! Det hade jag aldrig 
sett förut, säger Marlene.  

MED TIDEN utbildade hon sig till under-
sköterska och har sedan 2003 fast jobb inom 
hemtjänsten. I Storsjös byalag är hon en av 
de mest drivande när det gäller att ordna 
aktiviteter som pimpeltävlingar, loppishelg, 
filmkvällar och kolbullefika. Det gäller att 
ligga i för att få ihop pengar till drift och 
underhåll av den viktiga bygdegården. 

DE SENASTE åren har bygdegården fått ett 
lyft. Nymålad fasad, nymålade ljusa väggar 
i salen och ny tillgänglighetsanpassad 
toalett. Elen från takets solceller ger lite 
extrainkomster.

EN CAMPING med åtta ställplatser på 
den gamla fotbollsplanen är det senaste 
utvecklingsprojektet i Storsjö. Den blev klar i 
fjol och ligger högt och fint invid elljusspåret. 
I  vinter har det stått tre husvagnar här. 
Behovet av en camping uppstod som en följd 
av att byns fiskecamp ibland är full. Med 
hjälp av bygdemedel, egna arbetsinsatser och 
privata bidrag kunde campingplatsen ställas 
iordning. De privata bidragen har Marlene 
i egenskap av kassör tiggt ihop, bland annat 
via  Facebook. Hur orkar hon?

– Jag tror att jag har en inbyggd drivkraft 
i generna. Jag är uppväxt med att ingenting 
är omöjligt, bara man hjälps åt. Och så måste 
man ha framtidstro. Det har vi här, säger 
Marlene. 

MARLENE BRINNER för att byn ska 
utvecklas. Men då måste det komma folk. 
Folk som stannar till, handlar på affären, 
stannar över natten och inte bara kör förbi 
på sin väg till Ljungdalen. Med sin kamera 
som ständig följeslagare jobbar Marlene 
envist på den biten också. Facebookgruppen 
Storsjö i Härjedalen, som hon ”ärvde” av 
en yngre person för snart nio år sedan, har 
varit Marlenes viktigaste kanal för att sprida 
kännedom om sin älskade by. Hon, som 
aldrig tidigare använt sociala medier, började 
lägga ut information om vad som hände i 
Storsjö, publicera bilder och tipsa om fina 
platser. Idag har gruppen 1 500 medlemmar.

– Gruppen har blivit som en 
samlingspunkt. Stugägare har fått kontakt 
med varandra, tillfälliga besökare följer 
oss. Efter ett tag började folk i gruppen att 
ställa frågor till mig, jag har blivit som en 
sorts turistbyrå. Jag har fått mycket positiv 
feedback här, säger Marlene.

SOM OM DETTA inte vore nog startade hon 
också bloggen ”Lite om livet i Storsjö” med 
massor av information, utflyktstips och 
vackra bilder. Marlene kan se att arbetet ger 
resultat. Blogginlägget om de fyra getterna 
på sommarbete lockade många barnfamiljer 
till Storsjö, och vid platser som hon tipsat 
om ser hon hur nya stigar bildas i gräset.

– Storsjö har så mycket att bjuda på. Jag 
vill att det ska synas, säger Marlene.

Hon kallas eldsjäl och har  två gånger nominerats till att bli  
Årets serviceperson i Bergs kommun. Marlene Åslund  

älskar sitt Storsjö och arbetar outtröttligt för att byn ska leva. 
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”Det här är det bästa 
jobb man kan ha!”

Nytänkande på  
STF FJÄLLHORNET RESORT 
EVA ÅSLUND är sedan ett och ett halvt år 
entusiastisk platschef på STF Fjällhornet 
Resort i området Postvallen vid Kläppen, 
Ljungdalen. Här finns nio stugor med 
självhushåll, en storstuga med kök och 
gemensam bastu och dusch.

– Det är en fantastisk anläggning dit det 
borde komma många fler, särskilt under 
vintersäsongen. säger Eva. 

FRÅN FÖRSTA STUND har hon jobbat 
för att utveckla Fjällhornet Resort och 
öka besöksantalet genom aktiviteter 
och evenemang. Melodikryss med 

skinksmörgås i mellandagarna, yogaretreat 
under vårvintern, öppet hus och före-
läsningar. Bara fantasin sätter stopp. Målet 
med de mindre aktiviteterna är att också 
locka bybor.

– Lokalbefolkningen är bra 
ambassadörer och det är viktigt att skapa 
samarbeten med andra lokala aktörer, 
säger Eva.

YOGAHELGEN med enkla yogapass varvat 
med vårskidåkning var ett lyckat koncept 
som lockade många från de närmaste 
städerna. Detta tänker Eva fortsätta med. 

I sommar tänker hon anordna historiska 
vandringar och turer med lunch och 
meditation vid ett vattenfall. Hon har 
också skaffat livsmedelstillstånd för att vid 
önskemål kunna ordna färdig frukost eller 
middag.

ATT BLI FRAMRÖSTAD som en av fem 
nominerade till STF:s pris ”Årets Kudde 
2019” av gästerna ser Eva som ett kvitto på 
att hon är på rätt väg.

–  Det är verkligen peppande. Det här är 
det bästa jobb man kan ha!
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Fjällflytt ger resultat
LEADERPROJEKTET FJÄLLFLYTT i Storsjö/Ljungdalen 
startade 2019 med målet att få barnfamiljer att flytta 
dit. Hemsidan med sin lockande video har väckt stort 
intresse i sociala medier. I somras kom fyra familjer till 
en prova på-helg och under sportloven bjöds familjer 
in till aktiviteter på skolan. Att låta en familj bo i byn 
i flera veckor var det som till sist gav utdelning. Jenny 
Winkler med man och två barn, 4 och 5 år, flyttar nu 
från Enköping till Ljungdalen för gott.   

– Videon träffade rakt i hjärtat. Vi ville flytta nära 
naturen och det som sedan avgjorde var skolan, 
mottagandet och människorna, säger Jenny. 

FRÅN OCH MED nu kommer Fjällflytt bara att bjuda upp 
en familj i taget. Ett 20-tal har anmält sitt intresse. 
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 Byggnadsvård 
för framtiden

Omsorg om ett gammalt hus betyder omsorg om bygden, framtiden och planeten.  
Byggnadsvård är dessutom det roligaste som finns! Möt Svante Helmbaek Tirén som  

ständigt längtar hem till släktgården i Hoverberg. 

– Jag skulle dammsuga och fick syn på 
en signatur när jag vände upp och ner på 
stolarna. ”Olof Esbjörnsson, Bergsbyn 
1897”, stod det. Och vilket hantverk! Lätta, 
smäckra, eleganta och inte en spik! 

SVANTE HELMBAEK TIRÉNS förtjusning 
över en gammal stol avslöjar ett genuint 
intresse för kulturhistoria. Till vardags 
jobbar han dels som curator med inriktning 
på arkitektur och konsthantverk, dels som 
frilansskribent för Gård & torp. Han har 

bostad i Stockholm, men hjärtat och rötterna 
har han här i Klasgården, en gård som han 
nu varsamt ska rusta.

– Sedan vill jag flytta till Hoverberg för 
gott. Jag har tillbringat mycket tid hos min 
pappa här på gården och jag bodde här när 
jag gick i högstadiet. Det har alltid känts som 
att komma hem, säger Svante. 

VID RENOVERINGEN av Klasgården 
kommer Svante så långt det är möjligt att 

återbruka gamla byggnadsdelar och använda 
sig av traditionella material och tekniker. 
Detta förhållningssätt är han inte ensam 
om. De senaste 5-10 åren har intresset för 
genuin byggnadsvård, både av lantliga hus 
och städernas gamla lägenheter, formligen 
exploderat. Också ödehusrörelsen växer. I 
Sverige finns uppskattningsvis över 100 000 
obebodda hus på väg mot förfall. Att försöka 
rädda dessa resurser har nästan blivit som en 
folkrörelse.  I Facebookgruppen ”Jag räddade 
ett ödehus” delar människor erfarenheter, 
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tips och kunskap i ämnet. Gruppen har 
20 000 medlemmar. 

– Jag tror att det ökade intresset bottnar 
i en allmän motreaktion till slit-och-släng, 
masskonsumtion och stress. Vi måste leva 
hållbart och ta hand om det vi har. Förr 
handlade byggnadsvård om romantik 
och nostalgi. Nu handlar det istället om 
framtiden. Den som tar hand om ett förfallet 
hus är inte längre en nörd, utan en som 
bidrar, säger Svante.

ATT DET ÄR OREALISTISKT dyrt och svårt 
att ta hand om illa åtgångna hus menar 
Svante är en myt. Tvärtom kan det många 
gånger bli billigare att behålla det gamla 
än att blåsa ut allting och köpa nytt. Visst 
krävs det viss händighet, men materialen är 
enkla och alla kan lära sig. Och så får man 
ju så mycket på köpet – ett hus med själ och 
en enorm kvalitet i virket som inte längre 
finns att köpa.  Att bevara gamla hus och 
kulturmiljöer har dessutom stor betydelse 
för hela bygden. 

– Det skapar kraft, självkänsla, glädje 
och kan inspirera andra till att göra 
samma sak. Kulturmiljöer är en enormt 
viktig resurs som, precis om naturmiljöer, 
ger ett mervärde till det som finns runt 
omkring. Det handlar inte alls om något 
museitänkade, tvärtom. Att ge omsorg 
till de gamla husen är helt avgörande för 
utvecklingen i en bygd, säger Svante. 

SVANTE ÄR MYCKET intresserad av 
Hoverbergs historia. Han intervjuar 
äldre personer och dokumenterar i den 
mån han hinner. För att samla in fler 
berättelser och fotografier startade han 2016 
Facebookgruppen Historia från Hoverberg 
som nu, till Svantes stora förvåning, har 
hela 700 intresserade medlemmar. Han 
ser gruppen som en ögonöppnare mot 
framtiden. 

– För 100 år sedan fanns ett blomstrande 
näringsliv i Hoverberg trots att det bara 
bodde 500 personer här. Det kan vi 
åstadkomma igen. Småskaligheten är 
livsviktig för ett hållbart samhälle, säger 
Svante medan han öppnar Klasgårdens 
ytterdörr och vi kliver ut i vårsolen.

FÖR ATT UPPLEVA pågående byggnadsvård 
på nära håll tittar vi in i Strandgården 
där arbetet framskrider i lugn takt bland 
sågspån, verktyg och hängande takpapp. På 
tre sekunder förlorar sig Svante i en annan 
värld. Han lyser med sin ficklampa, han 
kliver på stolar, petar och synar. Och se där! 
En bit fernissad 1800-talstapet! 

VI LÄMNAR honom här. Kanske är han ännu 
kvar, skrapande med nageln i gamla färglager 
som alla berättar en historia. 

STRANDGÅRDEN
Strandgården ligger i Hoverberg, 
nära båthamnen invid väg 321. Huset 
byggdes 1882 och inrymde från 
början apoteket Svanen. 

Från 1940-talet drev Brita Ståhl 
pensionat i huset, och den sista 
tiden endast en liten kiosk. 

Efter att ha stått tomt sedan i 
början av 1990-talet såldes huset 
sommaren 2018. Köpare var familjen 
Öst som har sina rötter Hoverberg. 
Deras varsamma renoveringsarbete 
pågår fort-farande och har belönats 
med Bergs kommuns kulturpris. 

Familjen Östs mål är att på nytt 
öppna pensionat i Strandgården.

Följ deras arbete på Instagram 
@strandgardensvanen

Andra exempel på viktig byggnads- 
vård i kommunen kan du se på 
Instagramkontona @hackasprastgard, 
@the_northern_farm och  
@fastgardsliv. 

40-tals köket är allas favoritrum med en perfekt 
blå nyans, vackert patinerade skåp. 
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Nu kan du 
handla REKO  
i Berg
REKO-RING BERG rivstartade i samband med en mathantverks-
dag på Höglunda Gård i januari, detta med hjälp av Hushållnings-
sällskapets projekt REKO Jämt Här som har till uppgift att utveckla 
REKO-ringar i glesbygd.

REKO BETYDER Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokal-
producerat utan mellanhänder. Syftet är att öka konsumtionen av 
lokala varor och skapa bättre förutsättningar för bygdens livs-
medelsproducenter att försörja sig. Handeln sker via Facebook.

DE CIRKA 15 producenter som är knutna till gruppen REKO-ring 
i Berg erbjuder mejeriprodukter, grönsaker, kött, bröd och mycket 
mer. Att Facebookgruppen redan efter två månader hade över 1000 
medlemmar visar på stort intresse.

SOM MEDLEM i Facebookgruppen kan man se de enskilda 
producenternas annonser inför varje utlämningstillfälle. Kunden 
beställer genom att skriva ett inlägg och betalar i  förskott. 
Sortimentet skiftar med säsong.

– För att hålla igång REKO-ringen behöver vi hitta nya 
produkter att sälja i mellansäsong. Vi säljer till exempel lådor med 
färdigmat, säger Kristina Forsberg som administrerar REKO-ring 
Berg.  

VARANNAN ONSDAG samlas alla producenter i Svenstavik för att 
lämna ut de beställda varorna. Om kunden bor långt från Svensta- 
vik kan producenterna på sin väg hem ta med sig varor till andra 
platser. Samarbetet kring transporter är bara en av flera miljö-
vinster med en REKO-ring.

– Med förbeställningar blir det inget svinn i form av osålda varor 
och det krävs mindre förpackningsmaterial än i butik, säger Stina 
Dahlkquist, projektledare i REKO Jämt Här.

Bergsbygden

#BERGSLIV Hemma när 
det är som allra bäst.
HUR ÄR LIVET i Berg egentligen? Vilka bor där och vad gör 
man på fritiden? För att svara på dessa frågor har vi vänt oss 
till experterna  — bergsborna. För drygt ett år sedan lanserades 
bergsliv.se som en plattform för inflyttning. Men Bergslivet är 
mycket mer än så. Bergslivet är där vi har våra rötter och drömmar. 
Brokigt och genuint, precis som vi vill ha det.

PÅ BERGSLIV.SE bjuder vi in dig till en gemenskap där du kan 
läsa längre reportage med några av kommunens invånare. Du får 
även lära känna våra bygder och kanske även dig själv med hjälp 
av ett quiz. För den som söker lite mer handfasta tips har vi laddat 
bergsliv.se med länkar till lediga jobb och bostäder.

I ÅR LANSERAR vi dessutom en ny del med heimestertips och 
andra små guldkorn som bara Bergslivet erbjuder. 

#BERGSLIV Dela med dig av ditt bergsliv på Instagram – med eller 
utan filter. Det är perfekt precis så som det är.

Tjäna pengar på din bostad!
HAR DU ETT HUS eller en lägenhet 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 efterfrågan på säsongsboende. 

VIA FACEBOOKGRUPPEN Bergsliv: Bostad kan man nå ut till 
Bergsbor, oavsett om man vill hyra eller hyra ut, sälja eller köpa. 



BERGSLIV  |   33

Aldrig för sent att leva sin dröm
HÖGLUNDA GÅRD i Skanderåsen utvecklas 
lite varje år. Fåren har blivit fler, och i fjol 
provade Kristina och Olov också att ha några 
grisar och kalkoner över sommaren. I år blir 
det ett större antal grisar och kalkoner samt 
egenodlade grönsaker. Det betyder mer egna 
råvaror i restaurangköket och fler varor i 
gårdsbutiken. 

FÖR SJU ÅR sedan bestämde sig Kristina 
och Olov Forsberg för att våga språnget 
och lämna sitt trygga liv i Krokom. 
Kristina hade fullbokat med alternativa 
kroppsbehandlingar på sin praktik, Olov 
hade ett bra jobb i affärsvärlden, de närmade 
sig båda 50 och barnen var utflugna. Suget 
efter nya utmaningar fanns hos dem båda. 
Skulle det inte vara roligt att tillsammans 
starta någonting helt nytt? 

– Jag har alltid försökt leva mina drömmar 

och jag hade faktiskt bara en dröm kvar, en 
gård med lite djur, säger Kristina.

2013 VAR Höglunda gård till salu. Snön låg 
vit, men de såg vad de såg på visningen. Här 
fanns potential! Fyra månader senare flyttade 
de in och drog igång stuguthyrningen.  Då 
det redan fanns en fungerande restaurang 
erbjöd de även sina gäster middag. 

DE FANN snabbt att alkoholtillstånd var ett 
måste för att inte gästerna skulle bege sig 
någon annanstans. Det behövdes också för 
konferensverksamhet. Nästa steg var att 
arrangera julbord vilket blev mycket lyckat. 

EFTER ETT ÅRS pendlande flyttade Kristina 
sin praktik till Skanderåsen. Året därpå 
började Olov jobba på fritids i Berg. På 
Höglunda gård har utvecklingen stegvis gått 
framåt med sommaröppet i restaurangen, 

kulturevenemang och annat. Fjolårets Emil 
i Lönnebergaföreställning blev en stor 
succé. På göra-listan står närmast bygge av 
uteservering och lammkorv. Det senare är 
Olovs projekt.

– Jag är van vid kötthantering från 
jakten, och nu har jag gått Eldrimners 
charkuterikurs, berättar Olov. 

MED FACIT i hand vet de att det aldrig är 
för sent att förverkliga sina drömmar. De 
jobbar mycket, det är ekonomiskt tufft, men 
Höglunda gård är inte business, det är en 
livsstil.

– Jag älskar när jag får vara ute bland 
djuren, påta bland grönsakerna och lyssna på 
fåglarna, säger Kristina. 

Bergsbygden
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Vardagsmotion, hårdträning, hundpromenad eller strövtåg med familjen. Det 200 
kilometer långa ledsystemet i Åsarna erbjuder många möjligheter. Nu är det lättare att 
hitta hit och nästan omöjligt att gå vilse. 

WASSBERGS ”GRISTUR” – var går 
den? Många hade hört talas om 
den, men ingen hittade dit. Jan 
Ottosson, Åsarnabo och längd-
skidåkare i världseliten under 
1980-90-talet, fick idén att märka 
upp alla löprundor där han och 
de andra elitåkarna på den tiden 
svettades för att nå framgång i 
spåren. Det skulle kunna gynna 
både lokalbefolkningen och 
turismen. 

– Folk på orten har haft svårt 
att hitta stigarna eller inte vågat 
sig ut i rädsla för att gå vilse. Om 
det finns mer att göra här finns 
det också anledning för turister att 
stanna någon dag längre. Vandring 
blir allt större och är något som de 
flesta kan klara av, säger Jan.

GENOM ETT så kallat LONA-
projekt (Lokala Naturprojekt) 
fick Åsarna IK pengar till skyltar 
och material. Arbetet har Jan 
gjort själv, helt ideellt, mellan 
åren 2016-2019. Han har röjt, lagt 
spänger och omsorgsfullt märkt ut 
130 km vandringsleder och 75 km 
cykelleder (MBT). 

LÄNGST AV de nio vandrings-
turerna är den drygt två mil 
 långa Gristuren som la grunden 
 till Tomas Wassbergs uthållighet i 
skidspåren. Den sista tredjedelen 
består av tre riktiga ”grisbackar” 
som kan vara utmanande även 
i promenadtakt. Sommarturen 
längs Ljungan och Entimmesturen 
är de mest populära och betydligt 
snällare. 

 

   – Först tänkte vi döpa rundorna 
efter olika skidåkare, men vi 
valde att ha kvar de gamla 
benämningarna som elit- 
skidåkarna alltid har använt. 
Entimmesturen kallades också 
Ont om tid-turen, säger Jan. 

HANS EGEN FAVORIT var Trätt-
ängsturen med mer av obanad 
terräng och tungsprungen myr.

LÄNGS LEDERNA söder om 
Ljungan finns två fina utflykts-
mål. Nybutallen är en extremt 
grov tall som helt enkelt måste 
upplevas, och det gamla brand-
tornet, som förr användes för att 
spana efter skogsbränder, bjuder 
på en fantastisk utsikt. Den 
levande fäboden Zakrisbuan längs 
MTB-leden är förstås ett givet 
fikaställe. 

Sommarturer i 
skidelitens spår
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– Det är många som hittat till 
MTB-lederna, vi har fått mycket 
bra respons på dem. Alla med en 
mountainbike kan prova. Om det 
blir för svårt kan man ju bara kliva 
av och gå en bit, säger Jan.  

ALLA LEDER i det norra området 
passerar skidstadion, men med 
kartans hjälp kan man förstås kliva 
på var man vill. För turer söder 
om Ljungan kan man till exempel 
starta på vägen mot Trångfors 
kraftverk eller vid stenvalvsbron 
vid Åsarnaforsen. Översiktskartor 
för hela systemet finns bland 
annat vid macken i Åsarna och 
Skicenters parkering. Kartor finns 
också på strategiska ställen längs 
stigarna. 

TROTS DET att lederna officiellt 
invigdes 2018 är de fortfarande 
ganska okända. 

– Jag önskar att de skulle finnas 
med i någon samlad portal på 
nätet där man ser vad som finns 
att göra i trakten, det är något jag 
verkligen efterlyser. Jag ser i alla 
fall att ortsbefolkningen börjar 
hitta ut, och det är roligt. Det är 
jätteviktigt att komma ut och röra 
på sig för att behålla hälsan och 
må bra, säger Jan.

DEN SOM VILL utforska 
Entimmesturen en sen oktober-
eftermiddag bör dock påminna 
sig om att det är skideliten som 
gett rundan dess namn. Medtag 
pannlampa för säkerhets skull!
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Turister kommer och går  
- Skicenter består
I 35 ÅR har folk besökt Åsarna Skicenter för 
att fika, äta lunch och titta på medaljer och 
längdskidutrustning som tillhört Åsarna 
IK:s legendarer. Med logi, outletbutik och 
ombudsfunktion för post och annat, utgör 
anläggningen idag ett viktigt nav för både 
ortsbor och turister. 

SKICENTER STARTADE med ett café som 
sköttes av elitskidåkarna själva på ideell 
basis. Ägare till aktiebolaget var främst 
skidåkare. Verksamheten utökades med 
boende, caféet blev en restaurang och 
lokalerna byggdes i omgångar. Efter 90-talets 
finanskris blev det svårt att komma på fötter 
och 1997 tog byborna Håkan och Bittan 
Svensson över Skicenters verksamhet för att 
driva det som ett familjeföretag. I början fick 
de kämpa. 

– Vi provade underhållning och allt 
möjligt för att få upp antalet matgäster igen, 
men det tog tre år innan det vände. Vi kom 

också  fram till att det bara var mat och logi 
vi skulle satsa på. Åsarna har ett strategiskt 
läge, säger Håkan. 

NÄR KLÄDBUTIKEN, som sedan tidigare 
funnits inhyrd i lokalerna, la ner runt 
2005 startade  Håkan och Bittan raskt en 
outletbutik på den tomma ytan. Det gav dem 
ytterligare ett ben att stå på. 2013 byggdes 
butiken ut med ett tält för att rymma ett 
större sortiment. 

UNDER ÅREN som gått har boendet utökats 
med två lägenhetshus för att tillgodose 
sommarens ström av förbipasserande 
turister. Sommaren har alltid varit störst 
på Skicenter och beläggningen gynnats av 
den växande trenden med fjällsemester 
även sommartid.  Vintertid är det främst 
skidtävlingar och arrangemang som drar folk 
till Skicenter, men på senare år märks en klar 
ökning av privatpersoner som vill tillbringa 
sin vintersemester här. 

– Jag tror att det är som ett billigare 
alternativ till fjällsemester. Familjer kommer 
hit. De har längdskidspår, skoterspår och 
pulkabacke in på knuten och bara 15-20 
minuter till slalombackarna och fjällen. 
Sedan vi bytte bokningssystem för två och 
ett halvt år sedan pekar det brant uppåt på 
logisidan, säger Håkan.

VÅREN 2020 finns en coronakris att hantera, 
men nästa steg i företagsutvecklingen tänker 
Håkan och Bittan ska bli e-handel utifrån 
outletbutiken. Kanske ska de också utöka 
campingen med några platser. Broschyrer 
håller på att tas fram med mer information 
om vad man kan göra i närområdet som inte 
behöver kosta så mycket. Det upprustade 
systemet av sommarleder är ett exempel. 

– Naturen finns här, den är gratis, säger 
Håkan. 

”Naturen finns här, 
den är gratis”
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ÅSARNA OCH ÅSARNA IK  
är varandras förutsättningar
PARKERINGSVAKTERNA dirigerar på 
nyskottade parkeringsplatser. Oräkneliga 
skidor vallas. Spåren är nypreparerade. 
Funktionärer står på pass längs banan. 
Hungriga magar får mat. När Åsarna IK 
arrangerar stora tävlingar som till exempel 
Junior-SM bidrar 70-90 personer med ideellt 
arbete. I en by med 340 invånare får man 
nog säga att det är bra jobbat. 

 – När man brinner för något är det ingen 
konst att ställa upp. Och det gör hela byn, 
säger Bruno Leander som länge varit aktiv i 
klubben. 

DET FINNS en stolthet i att förvalta Åsarna 
IK och minnet av alla stora skidframgångar 
genom tiderna. Men det handlar också 
om byns överlevnad. Om klubben skulle 
försvinna, vad skulle hända med Åsarna 

då? Det man gör för klubben, gör man lika 
mycket för byn. 

– Men jag säger såhär: Alla medlemmar 
i en förening har inte samma möjlighet 
att jobba lika mycket. Förutsättningar och 
livssituationer skiljer sig åt, det får man inte 
glömma bort. Om du jobbar tio timmar eller 
hundra spelar ingen roll, allas bidrag är lika 
mycket värda. Och det är viktigt att man 
aldrig tvingar eller beordrar någon till ideellt 
arbete. Då skulle folk inte vilja, säger Bruno.

FÅ KLUBBAR skickar ett så stort antal 
skidåkare till nationella tävlingar som 
Åsarna IK. Det kan handla om 30-40 åkare 
som ska ha transport, mat, boende och 
vallning av skidor. 

BRUNO BERÄTTAR hur hans fru Mia, som 
är kock, brukar dra ihop ett gäng som 

lagar luncher och middagar som ska hålla 
skidåkarna mätta under tävlingshelger. 
Livsmedlen skänks i stor utsträckning av 
sponsorer. Med på resan finns minst 15 
frivilliga som hjälper till med det praktiska.

– Den här klubben bygger helt och hållet 
på ideellt arbete. Bara tävlingsavgifterna 
är många tusenlappar. Om vi inte hade 
sponsorer och folk som fixade mat, billigt 
boende och annat skulle det inte vara 
möjligt. Tack vare att så många hjälper till 
så är det fler som har möjlighet att fortsätta 
att satsa på sin idrott, säger ungdomsledaren 
Marie Daabach. 

SÅ KANSKE är det tack vare de ideella 
krafterna som så många elitskidåkare har 
danats inom just Åsarna IK. Det finns helt 
enkelt ett stort underlag. 

”Illern” köptes av det lokala 
kraftbolaget och rustades upp av 

Bruno, hans söner och svåger. Nu 
drar den spårmaskinen på stadion.
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Aktuellt hos Bergs kommun

”Det här vill jag             
    göra hela livet”

Han bor vid vägs ände i Glen, fyller snart 22 och satsar sedan ett par år tillbaka fullt ut på renskötsel.  
För Hilje Solsten i Tåssåsens sameby finns ingen annan väg.  

Hans hjärta klappar för renen.

Renen Daemies har eget Instagramkonto med cirka 230 följare. 
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HILJE BJUDER på gott kokkaffe i föräldrarnas 
kök. Planen är att flytta in i huset som han 
tagit över efter farmor, men just nu är det 
mer en byggarbetsplats än ett hem. 

– Man längtar till sommaren för man 
tänker att man ska få mer tid över då, och på 
sommaren längtar man till vintern av samma 
skäl. Men det blir aldrig mer tid över, säger 
Hilje. 

FÖR RENSKÖTSEL tar tid. Om hösten 
samlas byns alla renar ihop för renskiljning. 
En del djur ska slaktas, de andra vaccineras 
och fraktas till sina vinterbetesområden. 
Renarna som tillhör Hiljes familj betar i 
skogarna runt Gillhov. Här finns gott om 
lo och andra rovdjur, och renarna kräver 
ständig passning.

–  Förut har farsan och jag pendlat mellan 
Glen och Gillhov varje dag, men i vinter har 
vi hyrt en stuga där nere, det var bra. Helst 
skulle vi vilja dela upp passningen mellan 
oss, men i vinter har renarna varit så spridda 
att vi har behövt vara två hela tiden, säger 
Hilje. 

I APRIL, innan kalvningen, flyttas renarna 
upp till fjället där bevakningen fortsätter 
för att hålla koll på rovdjuren, skydda de 
högdräktiga vajorna och senare de nyfödda 
kalvarna. 

VARJE SOMMAR kommer många vandrare 
och turister till Arådalen och Glen. De vet 
inte mycket om renar men de är nyfikna 
och stannar gärna för att titta när renarna 
samlas ihop för kalvmärkning i hagarna. Det 
är ett tålamodskrävande arbete där vajans 
öronmärke avläses i flykten och kalven vid 
hennes sida fångas in för att få ett likadant.  

ATT SATSA på renskötseln var ett enkelt val 
för Hilje som har varit med i arbetet ända 
sedan han var liten. 

– Jag tycker om att göra det här. Det är 
fritt, jag får vara utomhus och jag får lägga 
upp jobbet som jag vill – fast inte riktigt, det 
är ju djuren som bestämmer egentligen. Det 
som gör mig allra gladast i arbetet är när jag 
ser att renen mår bra och betar lugnt. Det är 
det man strävar efter hela tiden, säger Hilje. 

ATT VARA RÄDD om markerna och naturen 
är en självklarhet för Hilje. Motsatsen vore 
att förstöra för renarna. Crosscykeln kör han 
utan att riva upp lav eller göra djupa spår i 
myrarna, och han snirklar försiktigt mellan 
nysatta skogsplantor. Vädret gör däremot 
som det vill. Vinterns ständiga växlingar 
mellan kyla och tö skapar islager som gör det 
svårare för renarna att hitta mat. På senare år 
har detta blivit vanligare. 

–  Jag vet inte riktigt vad jag ska tro om 
klimatförändringarna men det känns ju 
som att man måste ta det här på allvar nu. 
Jag vet inte vad det kommer att innebära för 
renskötseln, men jag vet att jag vill göra det 
här hela livet. Och jag hoppas att jag  ska få 
egna barn som kan föra arvet vidare, säger 
Hilje.

I HÄGNET utanför huset går en ren som är 
honom särskilt kär. Daemies (på sydsamiska 
”tam”) hittades i höstas ensam i en 
slalombacke på Vemdalsskalet och verkade 
helt orädd för människor. Märket visade 
att hon hörde till Hiljes familj. Daemies går 
ibland fritt på gården och hon gillar att leka 
med hunden. Hilje sätter sig på huk och ger 
henne en näve lav. Det ser ut som om de 
båda ler. 

Aktuellt hos Bergs kommun

Renen  
som planetskötare

JÄMTLANDSFJÄLLEN är det område 
i Sverige där klimatförändringarna 
har gått snabbast mellan 2002 - 2016. 
Vintrarna har blivit varmare, snötäcket 
har blivit tunnare och kortvarigare och 
tjälen mindre djup. Buskar växer allt 
högre upp på fjället vilket innebär risker 
både för den biologiska mångfalden 
och landskapsbilden. En storslagen 
fjällmiljö är ett av Sveriges miljömål 
och en tillgång som en stor del av länets 
besöksnäring vilar på. 

MEN RENEN är en utmärkt planetskötare 
som hjälper till att motverka samtliga 
negativa effekter. Renarna på fjället äter 
buskarna, håller landskapet öppet och 
bibehåller fjällfloran. De motverkar 
till och med temperaturhöjningen 
genom sitt betande. Ju kortare de kan 
hålla buskar och ris desto mer värme 
reflekteras tillbaka ut i atmosfären. 
Effekten av renbetet är så stor att den 
kan ha betydelse på regional nivå, det 
visar aktuell forskning.

I EN RAPPORT från Naturvårdsverket 
skrivs att de samiska traditionella 
kunskaperna och renskötselns framtid är 
avgörande för att nå miljökvalitetsmålet 
om en storslagen fjällmiljö. Samernas 
synsätt, att människan är en del av 
naturen, leder till ökad hållbarhet i 
nyttjandet av skog och fjäll. I praktiken 
innebär det att man visar respekt, man 
lämnar inga spår och man tar inte mer 
än man för stunden behöver. Man 
förvaltar istället för att förbruka, så att 
nästa generation har något att leva av. 
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Aktuellt hos Bergs kommun

Goda råd för din och  
renarnas säkerhet på vägarna

Rennäringen är en areell näring och bedrivs från Idre i söder till  
Karesuando i norr.

I Jämtland och Härjedalen betar flera tusen renar  
fördelat på 11 samebyar.  En sameby består av ett 
geografiskt område där renarna betar samt 
renskötare/företagare som äger och sköter om 
renarna.  Samerna kallas ofta för de åtta årstidernas 
folk vilket har sin förklaring i  att renskötselåret består 
av åtta årstider som utgörs av renarnas vandringar 
mellan olika betesområden. På vintern tex är renarna 
nere i skogen och på våren börjar de sin vandring 
upp mot fjällen där kalvarna föds. Många vägar korsar 
renarnas traditionella betesland och vandringsleder 
vilket kan leda till att renar blir påkörda.

Ändrade betesförhållanden, väderomslag och rovdjur 
kan göra att renarna söker sig till andra områden 
och kan då dyka upp närmare vägarna även där 
du inte är van att se dem. Vägsalt och sand lockar 

renar och andra djur upp på vägarna för att slicka i 
sig saltet.  Djup snö kan få renar att söka sig upp på 
vägar och skoterspår då de tar sig fram bättre där.  
Yttre störningar som t.ex. lösspringande hundar och 
skotertrafik påverkar renens betesro vilket gör att de 
rör sig mera.

Var extra uppmärksam och sänk farten när du ser 
renvarningsskyltar, sopsäckar som hänger vid 
vägkanten eller spår av renar. Förutom renar kan även 
renskötselarbete pågå och renskötande kvinnor, män 
och vallhundar kan finnas i direkt anslutning till vägen. 
Det kan vid vissa tillfällen och platser vara mycket 
svårt att undvika att renar kommer upp på trafikerade 
vägar. Anpassa hastigheten, speciellt vintertid! Halkiga 
vägbanor förlänger bromssträckan och mörker gör det 
svårare att upptäcka djur och människor på vägen i tid.

Om olyckan ändå är framme...
• Vid personskador ring 112! 

• Varna andra trafikanter! Sätt på varningsblinkers och använd varningstriangel. 

• Märk tydligt ut platsen. Om djuret sprungit iväg, markera på den sida vägen det försvann 
för att underlätta eftersöket. Lämna tydlig vägbeskrivning – har du GPS använd den 
informationen.

• Renpåkörningar och andra viltolyckor ska ALLTID anmälas till polisen 112.

• Samebyarna kontaktas av polisen i det område en olycka skett som då åker ut och tar hand 
om den påkörda renen.

• Var rädd om dej och renarna och andra djur och ta det varsamt i trafiken.
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Krigsstigen i Röjan
I Rätansböle, i Högen kan du gå 
på krighärjade stigar och besöka 
Batlzargrottan. Ett klippblock där 
människorna som bodde i området 
fick bosätta sig efter Baltzar Bäcks 
härjningar i början av 1600-talet. 
Det enda bevarade minnesmärket 
från Baltzarfejden i Jämtland finns 
här. Utgå från Vildmarkcentret, fin 
led i skogsmiljö.

I BERGS KOMMUN gömmer sig kusligheter och hemligheter. Märkliga namn på platser avslöjar 
ofta en dramatisk historia, en mytomspunnen figur eller andra spännande saker.

Den övergivna gruvstugan
Spår av drömmar och företagsamhet 
hittar du på denna plats om du åker 
väg 535 och svängar mot Sölvbacka 
strömmar, i Björnhån. Här kan du 
se rester av en gruvstuga och gamla 
odlingsrösen där Tjär-Gunnar en 
gång närde en dröm att hitta malm. 
Följ den orangea märkningen strax 
väster om Björnhån-skylten så hittar 
du hit.

Märkligt gravfält
Innan du kommer fram till ovan- 
stående plats når du även Krank-
mårtenshögen, ett märkligt gravfält 
från järnåldern. Namnet tros komma 
från en same som är begravd på 
platsen. Du har en enastående utsikt 
över Storsjön mot Helags så ta med 
fikakorgen!

Djävulshålet- Ljungdalen
Vid detta häftiga vattenfall så döljer sig en 
mörk historia enligt sägnen. Härifrån åkte 
rövare på brutala plundringsräder till Norge. 
Vad som hänt egentligen vet ingen, men 
idag är det ett vackert mål för en dagsutflykt. 
Vattenfallet når du om svänger av väg 535 mot 
Tossåsen, då kan du även ta tillfället i akt och 
besöka Rövrafallet.

Kusbölehelvetet- Oviken
Om du åker mot Gräftåvallen från Myrviken 
så når du Kusbölehelvetet. Det är en mäktig 
kanjon och namnet till trots en vacker plats. 
Här kan du höra rovfåglarna och kanske 
se spår av björn. Passa dig för de gamla 
fångstgroparna!

Näcken- Strömbacka
Näcken är ett vida känt sagoväsen som sägs 
lura människor vid strandkanten ner i det 
strömmande vattnet. I Strömbacka och Hackås 
är det dock ingen fara, här kan du lugnt 
doppa tårna eller ta en simtur. Eller invänta 
evenemanget Näcken i bäcken där man varje 
år utser dito, ett populärt evenemang för stora 
och små.

Fler kittlande  
utflykter

På tur med
jättar & rövare 

Jättar- Rätan och Hoverberg
I Berg finns sägner om inte mindre än två 
jättar – en i Rätan och en i Hoverberg. När 
Jämtland skulle bli kristet blev jättarna 
arga varpå Hoverbergsgubben ockuperade 
Hoverbergsgrottan och Galbergsgubben skulle 
kasta sten på det pågående kyrkbygget i Rätan. 
En stor träfigur av Galbergsgubben står vid 
nya utsiktsplatsen mot Böle, passa på att njuta 
av utsikten! 

Upplev: Heimester
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Evenemangskalender Juni / Juli / Augusti

13 Juni | Öppning av Träpaviljongen
12.00-16.00 Hoverberg - gräsytan nedanför 
Hoverbergsgrottan
I väntan på en större invigning öppnar Hoverbergs-
grottan upp möjligheten att ta del av den 6 meter 
höga träpaviljongen. Hoverbergsgrottan är unik 
- men alla kan inte besöka grottan, vilket trä- 
paviljongen kan komplettera i upplevelser genom 
konstbilder och digital film från Hoverbergsgrottan. 
Träpaviljongen är skapad av konstnär Hans Biezen, 
i vilken han har installerat flera hundra bilder från 
grottan. I paviljongen finns även en digital skärm 
för rörliga upplevelser, en vandring till grottan, som 
filmats av fotograf Göran Strand, samt bilder från 
olika årstider i grottan.
Gällande antalet besökare, följer verksamheten 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Det går även vandra upp till den riktiga grottan, 
Skandinaviens största klyftgrotta.
Eventuellt inträde: 50 kr, inkluderar kaffe och bulle.
Mer info: www.hoverbergstoppen.se, Facebook 
Hoverbergstoppen, 070-3063036

14 juni | Pilgrimsvandring längs 
Kårböleleden
9.30 – ca 18.30
Start i Knätten vid landskapsgränsen (avfart E45 
mot Sörtjärn, sväng vänster efter Hoppet), lunchvila 
vid vindskydd Strandbodarna, invigning av nybyggd 
bro sydväst om Bjönberget, vadning över Kvarnån, 
pilgrimsgudstjänst i Klaxåsen. Möjlighet till 
övernattning i Klaxåsens skola för fortsatt vandring 
måndag. ca 17 km med rytm; vandring 45 min vila 
15 min, längre uppehåll för lunch (egen medhavd), 
middag erbjuds till självkostnadspris i Klaxåsen.
Mer info: Bra att ha; ingådda vandringskängor, 
ombyte strumpor, stav/stavar, sittunderlag, vatten-
flaska, solhatt, regncape, matsäck.
www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland, Gunilla 
Jansson 070-3130710, Carina Blomqvist Liljegren 
010-470 01 51

15 juni | Pilgrimsvandring längs 
Kårböleleden 
9.30 – ca 16.30 
Ca 14 km med rytm; vandring 45 min vila 15 min, 
längre uppehåll för lunch, middag erbjuds till själv-
kostnadspris i Kilkojan.
Start vid klockstapeln i Klaxåsen, lunchvila kring 
Högarna, avslutning i Kilkojan med möjlighet till 
övernattning för fortsatt vandring tisdag. 
Mer info: Bra att ha; ingådda vandringskängor, 
ombyte strumpor, stav/stavar, sittunderlag, vatten-
flaska, solhatt, regncape, matsäck.
www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland, Gunilla 
Jansson 070-3130710, Carina Blomqvist Liljegren 
010-470 01 51

16 juni  | Pilgrimsvandring längs 
Kårböleleden 
 9.30 – ca 15.30
Ca 13 km med rytm; vandring 45 min vila 15 min. 
Start i Kilkojan (avfart väg 315 väster om Böle mot 
Böleskölen), lunchvila vid vindskydd Röjan alt. Vall-
bäcken. Avslutningsandakt i Klövsjö kyrka. 
Mer info: Bra att ha; ingådda vandringskängor, 
ombyte strumpor, stav/stavar, sittunderlag, vatten-
flaska, solhatt, regncape, matsäck.
www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland, Gunilla 
Jansson 070-3130710, Carina Blomqvist Liljegren 
010-470 01 51

19 Juni | Midsommarfirande
På torget i Svenstavik 11-13
Fika och underhållning.
Mer info: 0687-10023, 073-0454544

20 juni - 26 juni | REA i Svenstavik
Svenstavik
Mer info: Se annonsering närmare

28 Juni |  Pilgrimsvandring längs 
Kårböleleden
Söndag 10.00 – ca 13.30
Ca 7,5 km med rytm; vandring 45 min vila 15 min.
Start med Pilgrimsgudstjänst vid klockstapeln 
Gussmolägda (avfart väg 321 i Vigge mot Mo, i Mo 
sväng vänster i fyrvägskorsning), vandringsstart ca 
10.30, fikapaus ungefär halvvägs till ”Galhammar- 
vägen” (återtransport till Gussmolägda erbjuds).
Mer info:  Bra att ha; ingådda vandringskängor, 
ombyte strumpor, stav/stavar, sittunderlag, vatten-
flaska, solhatt, regncape, matsäck.
 www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland,  
Gunilla Jansson 070-3130710

13–26 juli | Golfveckor
Klövsjö-Vemdalens GK och  
Hede-Vemdalens GK
De traditionella golfveckorna (29-30) är som alltid 
säsongens höjdpunkt hos Klövsjö-Vemdalens GK 
och Hede-Vemdalens GK, våra två fina golfbanor 
med skön fjällkänsla från tee till green. Nästan varje 
dag arrangeras en golftävling av det mer lättsamma 
slaget där alla kan vara med oavsett handicap.
Den första tävlingsveckan spelas på Klövsjö-Vem-
dalens GK med start 13 juli och därefter fortsätter 
det roliga på Hede-Vemdalens GK. Tillsammans är 
det hela 9 olika tävlingar under dessa två veckor.
Mer info:  Klövsjö-Vemdalen GK 0682-23176 & 
Hede-Vemdalens GK 0684-41142

13 juli-26 juli | Klövsjöveckan
Klövsjöborna
En vecka fylld med aktiviteter i Sveriges vackraste 
by. Om Klövsjöborna själva får bestämma är det 
inget snack: Klövsjö är vackraste fjällbyn i landet. 
Under Klövsjöveckan får du möjlighet att ta reda på 
om de har rätt. Veckan är laddad med golftävlingar, 
tunnbrödsbakning och guidning på hembygds-
gården Tomtan, en mängd gårdsloppisar samt 
spelmanskvällar fyllda med sång, dans och musik.
Mer info: www.vemdalen.se 

19 juli |  Pilgrimsvandring längs 
Jämt-Norgevägen
Söndag 19 juli 9.00 – ca 14.30
Ca 6 km med rytm; vandring 45 min vila 15 min Start 
vid Hackås kyrka, vandring till gamla färjestället i 
Gärde, båtöverfärd till Gånäsudden och Pilgrims-
gudstjänst (återtransport till Hackås kyrka erbjuds).
Mer info: Bra att ha: ingådda vandringskängor, 
ombyte strumpor, stav/stavar, sittunderlag, vatten-
flaska, solhatt, regncape, matsäck.
www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland 
Gunilla Jansson 070-3130710

25 juli | Fjällmilen Trail
Start Storhogna Högfjällshotell & Spa och 
målgång på Vemdalsskalet
Loppet är en löpartävling som också har en vand-
ringsklass. Med start vid Storhogna Högfjällshotell 
& Spa och målgång på Vemdalsskalet. Tävlingsda-
garna blir också en smakvandring med mat- och 
vätskestationer med lokala delikatesser från 
bygdens bagerier, bryggeri och chark.
Mer info: www.fjallmilen.se

27 juli | Pilgrimsvandring längs 
Jämt-Norgevägen
 9.00 – ca 17.30
Ca 22 km med rytm; vandring 45 min vila 15 min, 
lunchvila i Billsåsen och eftermiddagsvila vid Kälk-
bäcken. Start vid Ovikens gamla kyrka, vandring till 
Billsåsen (där det också går att ansluta 12.00), fort-
satt vandring till Stensjöbäcken och Pilgrimsguds-
tjänst (återtransport till Ovikens kyrka erbjuds).
Mer info: Bra att ha: ingådda vandringskängor, 
ombyte strumpor, stav/stavar, sittunderlag, vatten-
flaska, solhatt, regncape, matsäck.
www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland 
Gunilla Jansson 070-3130710

31 juli-1 augusti | Vemdalen Open
Missa inte årets golfnyhet! Tävlingen Vemdalen 
Open som spelas under två dagar i sommar. Starten 
går på fredag 31/7 i Klövsjö följt av den avslutande 
tävlingen 1/8 i Hede. Spelformen blir en tvåman-
na-bästboll och därefter gemensam avslutning med 
prisutdelningen och middag på Husky i Vemdalen.

På grund av coronaläget 
kan det ske förändringar 
i kalendern. Uppdaterad 
information finns på vår 
hemsida, berg.se
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Evenemangskalender Augusti / September / Oktober

2 augusti | Pilgrimsvandring längs 
Kårböleleden
9.00 – ca 14.30
Ca 11 km med rytm; vandring 45 min vila 15 min 
Start vid Klövsjö kyrka, lunchvila vid Trättängsbu-
an avslutas med Pilgrimsgudstjänst i Sakrisbuan 
(återtransport till Klövsjö kyrka erbjuds).
Mer info: Bra att ha; ingådda vandringskängor, 
ombyte strumpor, stav/stavar, sittunderlag, vatten-
flaska, solhatt, regncape, matsäck.  
www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland, 
Gunilla Jansson 070-3130710

6-9 augusti | Vemdalens vandrings-
helg
Vemdalen
Vackra vandringar, luncher i vildmarken, spaliv och 
god mat väntar under ett av sommarens populära 
arrangemang. Under Vemdalens Vandringshelg får 
du möjlighet att uppleva fjällen tillsammans med 
proffsiga guider och trevligt sällskap. Du väljer om 
du vill bo på hotell, lägenhet eller om du redan har 
stuga i området och vill hänga med på vandringar-
na. Oavsett vilket du väljer är du välkommen för en 
härlig helg med massor av vandring.
Mer info: www.vemdalen.se/vandringshelg

15 Augusti | Vemdalen Fjällmaraton
Vemdalen
Upplev fantastiska Vemdalen Fjällmaraton. Spring 
längs fjällryggar, leder och spänger på kalfjället mot 
målet vid skidområdet i Vemdalsskalet. Du väljer 
om du vill springa 45 km, 35 km, 25 km eller 11 km. 
Banorna bjuder på varierade höjdprofiler och här 
finns något som alla klarar av.
Mer info: www.vemdalenfjallmaraton.se

22-23 augusti | Bengt Lindströms 
minnesutställning 2020
22 augusti  13-16 och 23 augusti 13-16  
Storsjö Prästgård samt Storsjö Kyrka
Spännande konsthelg på Storsjö Prästgård och 
i Storsjö kyrka till minne av vår världsberömda 
konstnär Bengt Lindström, född i Storsjö kapell 
1925 och verksam i Paris. Servering, försäljning, 
guidning, bild- och filmvisning.
Mer info: 070-756 85 65, www.bengt-lindstrom-art-
tour.se, info@storsjo-prastgard.se

28-29 augusti | Älghälga
Svenstavik
Jämtlands roligaste höstmarknad! Marknad med 
VM i älgskånkkastning, 30-tal knallar, lokala artis-
ter, allsång, vinn en friggebod m.m.
Mer info: 070-5245035

19 september | Klövsjö  
höstmarknad
Den stora skördefesten i landets vackraste fjällby, 
där en lokal matkultur vuxit sig så stark genom 
tiderna. Här kan du som besökare smaka mängder 
av goda och närproducerade delikatesser – som du 
också kan köpa med hem. Här är det bara att vandra 
från stånd till stånd och ta för er av ostar, sylt, saft, 
bröd, bär, kaffebröd och godis.
Mer info: www.vemdalen.se 

 
2-4 oktober |  Tjejhelg på  
Storhogna
Storhogna Högfjällshotell & Spa
Storhogna Högfjällshotell & Spa bjuder in till 
en helg fullspäckad med föreläsare, utställare, 
härliga träningspass, god mat och musik. I år firar 
tjejhelgen dessutom 10-årsjubileum. En av höjd-
punkterna är mässan (3 okt) i Vinterträdgården. 
Helgens dragplåster är Petra Malm, mer känd som 
den första kvinnan någonsin att klara testerna till 
specialförbandet SOG och därmed blev Sveriges 
första kvinnliga elitsoldat. Hon föreläser om sitt 
spännande liv inom Försvarsmaktens elitstyrka 
och berättar om hur du blir din egen pionjär.
Mer info: info@storhogna.com eller 0682-413030

30-31 oktober | Lodge & Lya
10:00-16:30
Lodge & Lya är en mötesplats för dig som gillar färg, 
design, bygg, inredning, hantverk och mat. Förra 
hösten satte man ännu ett rekord med 105 utställare 
och ca 8400 besökare. För Vemdalens stugägare 
är Lodge & Lya ett måste. Här ges inspiration och 
handfasta råd om hur man inreder, möblerar och 
utrustar för att göra stugan/lägenheten än mer triv-
sam och attraktiv på hyresmarknaden.
Mer info: info@vemdalen.se 

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

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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Börtnan fjällvattenfisk, Börtnan
Måndag-fredag 8.00-16.00
Gårdsbutik, Handla röding och regnbågslax, kall 
och varmrökt från eget rökeri. Egna gravningar 
samt delikatesser. 
Mer info: www.bortnanfisken.se 0687-330 50 

Café Himmelriket Sockenstugan vid 
Hackås kyrka
Sommaröppet, se Facebook
Hembakt fika, uteservering, kaffekorgar.
Mer info: Facebook sida; Cafe Himmelriket i 
Hackås, 0687-55570, www.svenskakyrkan.se/
sodrajamtland

Emma-Brita´s café i Börtnan
13 Juni-16 Augusti 10.oo-17.00
Kaféverksamhet. 
Mer info:  070-3681146

Fjällgården Gräftåvallen
11 juli-16 augusti samt höstöppet
Restaurang, café, butik och loppis. 
Mer info:  0643-52012, graftavallen.se, Facebook

Gammelgårdens servering,  
Ljungdalen
Vi öppnar i början på juli och håller öppet 
till mitten av september.
Här serveras ”Härliga Härjedalens Härligaste 
Våfflor!” som gräddas i gamla gjutjärnslaggar över 
öppen låga. Kokkaffe, smörgåsar, fikabröd och 
kulglass med mera. 
Anna med Personal hälsar dig varmt välkommen!
Mer info: 070-240 03 47,  0687-200 23 
 www.ljungdalsfjallen.se 

Höglunda Gård´s restaurang,  
Skanderåsen
12 juni-9 augusti sön, ons, tor 12.00-20.00, 
fre- lör 12.00-22.00
Sommar à la carte, lättare rätter och fika.
Mer info: hoglundagard-jamtland.simplesite.com, 
Facebook Höglunda Gård Jämtland, 070-2590888

Kossan i Berg
22 juni - 30 augusti.
Mjölkautomat och glass, öppet dygnet runt samt 
sommarcafé.
Mer info: 070-2214266, för tider se Facebook  
Kossan i Berg.

Ljungdalens Hemslöjd & Café, vid 
Ljungdalens skola
Tis - fre kl 11-17 samt lör 11-15 (under juli- 
sep). För aktuella öppettider se Facebook 
och hemsida.
I butiken finns genuina produkter från våra duktiga 
hantverkare. Café har vi i butiken bland allt vackert 
hantverk. Där finns alltid nybakat, smörgåsar och 
annat smått och gott med lokal prägel.
Vi brukar även ha Stickcafé och olika workshop och 
kurser - se aktuell information på Facebook och 
hemsidan.
Mer info:070-3620250, Facebook:Ljungdalens 
Hemslöjd & Café, www.ljungdalenshemslojd.se

STF Helags Fjällstation
18 Juni-27 september
Välkommen till STF Helags Fjällstation - STF:s 
yngsta station som ligger med utsikt upp mot He-
lagstoppen (1797 meter över havet) och mot Sveriges 
sydligaste glaciär. Vi serverar frukost 8-9, lunch 
11-16 och middag 18.00 – behöver förbokas.
Mer info: https://www.svenskaturistforeningen.se/
boende/stf-helags-fjallstation/ 
Instagram: STFHelags, Facebook: STF Helags 
Fjällstation. För bokning: Se hemsida eller ring 
010-1902360

Storsjö Fiskecamp & restaurang, 
Storsjö kapell
29 maj-31 september, varje dag
Efter en intensiv fiskedag eller fjälltur kan det vara 
skönt att slå sig ned till dukat bord i vår trivsamma 
restaurang. Ur vår meny kan vi bl a fresta med rö-
ding och vilt. Vi har givetvis fullständiga rättigheter.
Mer info: www.storsjo.com, 0687-21122, 070-6781122

Strandbergs café, Svenstavik
Måndag-fredag 8.00-17.00,  
lördag 10.00-14.00
Mer info: www.strandbergscafe.com, 0687-10902

Toppstugan, Hoverberget
14 juni-23 augusti, 10.00 -17.00 varje dag
Ett café med hembakade bakverk och enkel god 
sommarmat där ögat kan njuta av den vidunderliga 
utsiktenmed  över Södra Storsjöbygden. På Hover-
berget finns vandringsleder och den spännande 
sprickbildningen Rämnan och den unika Hover-
bergsgrottan.
Mer info: www.hoverbergstoppen.se, Facebook 
Hoverbergstoppen, 070-3063036

Tuvan Kök och Bar, Ljungdalen på 
höjden vid Dunsjöliften mitt i skid-
backen.
Högsäsong  11.00 – 19.00
Lågsäsong     11.00 – 17.00
Detta är ordinarie öppettider men allt kan 
ändras  på grund av pågående corona- 
epedemi. Aktuella öppettider uppdateras på 
Ljungdalsfjällens hemsida, www.ljungdalsf-
jallen.se/servicetider
Mitt i fjällbyn Ljungdalen på höjden vid Dunsjö- 
liften och skidshopen serverar Tuvan god hemlagad 
lunch, hamburgare, a la carte och en härlig utsikt. 
Catering, middag och frukost vid beställning. Full-
ständiga rättigheter.
Mer info: Åke och Wannarat 070-358 79 01

Wikners i Persåsen, Persåsen 336
För aktuella öppettider se www.persasen.se
Lunchrestaurang och café.
Mer info:  www.persasen.se, 0643 445550,  
FB och Instagram: Wikners i Persåsen

Äta
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Bo
Bydalens Wärdshus, Hallen
Varför inte besöka fjällen i sommar? Hyr en själv-
hushållslägenhethos oss och vandra i våra vackra 
fjäll!
Mer info: www.bydalen.com för öppettider.

Camp Börtnan
Öppet året runt
Friluftshotell med 22 bäddar i byn Börtnan.
Mer info: För bokning och information, info@
campbortnan.se, telefon 019-238050, www.camp-
bortnan.se 

Dunsjöliftens Husvagnscamping & 
ställplats, Ljungdalsfjällen
Året runt och man kan boka helår, säsong, 
vecka eller dygn
Mer info: 070-5215191
kaihedlund5@gmail.com

Fjällgården Gräftåvallen
Stugor och husvagnscamping
Mer info: bokning 070-2636756, graftavallen.se, 
Facebook

Hoverbergsgrottans camping
1 juni - 31 augusti (ev. längre beroende på 
väder)
Camping med elplatser, servicehus, latrintömning. 
300m till badplats.
Mer info: 0687-12097, 070-6028495,  
www.hoverbergsgrottan.com

Höglunda Gård Bed and Breakfast, 
Skanderåsen
Året om
Stugor & loft genuin enkelt utrustade.
Mer info: bokning via www.booking.com,  
070-2590888

Ljungdalens Camping
Året runt öppen camping
Mer info: 070-315 15 40

Ljungdalsfjällens Stugförmedling
Öppet året om
Här kan du boka stuga i hela området.
Mer info:  Tel. 0687-20079, info@ljungdalsfjallen.se, 
www.ljungdalsfjallen.se

Ljungdalens Stugby
Öppet året om
Välkomna till Ljungdalens Stugby. En unik stugby 
med miljöer från Härjedalen i slutet av 1700-talet, 
1800-talet och fram till nutid.
Våra stugor ligger nära varandra så det är även ide-
aliskt för en större grupp eller den stora familjen. 
Dusch och WC finns i nybyggt servicehus.
Modernt kök med matplats och sällskapsrum finns 
i Storstugan som är från slutet på 1700 talet.
Mer info:  info@ljungdalsfjallen.se, www.ljungdals-
fjallen.se, 0687-20079

Storsjö Husvagnscamping
Året runt
Ställplatser för husvagnar och husbilar. Servicehus 
med kök och toalett. Latrintömning.
Mer info: http://storsjobor.se/storsjo-camping- 
husbilsplats. Facebook och Instagram storsjohus-
vagnscamping. Telefon till campingvärdarna Tage 
Åslund 070-594 75 50 och Eva Åslund 070-207 12 88.

STF Fjällhornet Resort i Ljungdalen
Juni-september, december-januari och 
februari-april
Boende i stugor med självhushåll samt tältplats. 
Där vildmarken tar vid!
Mer info: www.fjallhornet.se telefon till stugvärd 
Eva Åslund 070-668 32 82. Vi finns både på Face-
book/fjallhornet och Instagram/fjallhornet

Storsjö Fiskecamp & restaurang, 
Storsjö kapell
29 maj–18 juni sön-tor 9-18, fre-lö 9-20 
19 juni–6 augusti mån-Lör 9-22, sön 9-20
10/8-31/9 Söndag -Torsdag 09.00 – 18.00, 
Fredag – Lördag 09.00-20.00
Detta är ordinarie öppettider men allt kan ändras 
på grund av pågående coronaepedemi. Aktuella öp-
pettider uppdateras på Ljungdalsfjällens hemsida, 
www.ljungdalsfjallen.se/servicetider
Efter en intensiv fiskedag eller fjälltur kan det vara 
skönt att slå sig ned till dukat bord i vår trivsamma 
restaurang. Ur vår meny kan vi bl a fresta med rö-
ding och vilt. Vi har givetvis fullständiga rättigheter. 
Mer info:  www.storsjo.com,  
storsjo.fiskecamp@telia.com, +46(0)687-21122, 
+46(0)70-6781122

Storsjö Prästgård Bed and Breakfast
21 juni-30 september 2020
Bekvämt boende med magnifik sjöutsikt. Sjötomt 
och brygga. Stora panoramafönster åt två väder-
streck. Rökfritt. 130 kvm uthyres på övervåningen. 
Ej handikappanpassat. Tre gästrum och max. 8 
gäster tas emot samtidigt. Stora gemensamma ytor 
med sjöutsikt, öppen spis, kylskåp, matbord och 
soffgrupper. Gemensam balkong, dusch och toalett. 
Städning, sänglinne och handduk ingår i rums- 
priset. Frukost kan beställas mot tillägg. Fri tillgång 
till trädgård, brygga, grillar och sittplatser i träd-
gården. Fri wifi och parkering. 
Mer info: www.storsjo-prastgard.se, 070-756 85 65, 
0709-545 717, info@storsjo-prastgard.se

Storsjö Husvagnscamp & Ställplats
Året runt och man kan boka helår, säsong, 
vecka eller dygn
Campingen består av 8 platser med el och ett litet 
servicehus med kök och toalett. Det finns även 
möjlighet att tömma latrin, både tank och kassett 
och fylla på dricksvatten. Den fungerar lika bra 
både som husvagnscamping och som ställplats för 
husbilar. Alla är lika välkomna.
Mer info: 070-594 75 50, 070207 12 88 eller  
eva_g_aslund@hotmail.com

STF Helags Fjällstation
18 Juni–27 september
Välkommen till STF Helags Fjällstation - STF:s 
yngsta station som ligger med utsikt upp mot He-
lagstoppen (1797 meter över havet) och mot Sveriges 
sydligaste glaciär. Bo i egna rum, bädd i flerbädds-
rum eller vår mysiga stuga Gamla Östan. Förboka 
ditt boende på vår hemsida.
Mer info: https://www.svenskaturistforeningen.se/
boende/stf-helags-fjallstation/ 
Instagram: STFHelags Facebook: STF Helags 
Fjällstation För bokning: Se hemsida eller ring 
010-1902360.

Wikners i Persåsen, Persåsen 336
För aktuella öppettider se www.persasen.se
Boende i stugor, hotell eller vandrarhemsrum. 
Mer info:  www.persasen.se, 0643 445550,  
FB och Instagram: Wikners i Persåsen
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Göra
Bengt Lindströms  
minnesutställning 2020
22 augusti /8 kl. 13 - 16 &  23 augusti 13 - 16
Spännande konsthelg på Storsjö Prästgård och 
i Storsjö kyrka till minne av vår världsberömda 
konstnär Bengt Lindström, född i Storsjö kapell 
1925 och verksam i Paris. Servering, försäljning, 
guidning, bild- och filmvisning.
Mer info: 070-756 85 65, www.bengt-lindstrom-art-
tour.se, info@storsjo-prastgard.se

Bestig Helagstoppen, Ljungdalsfjällen
Är du här och vädret tillåter är en tur till Helags 
topp (1797 meter över havet) en favoritutflykt. Blir 
det oväder kan du ändå ha glädje av att ta dig upp i 
den centrala platån/grytan i massivet. 
Mer info: 0687-20079, www.ljungdalsfjallen.se

Björnsafari
Tisdagar 23 juni-11 augusti
Björnsafari med övernattning i timmerstuga inkl. 
måltider. Förboka hos Äventyr & Konferens. 
Mer info: 070-6751694, www.vemdalen.se

Endags flugfiskekurser
29 maj –  31 september, varje dag
Information och guidning till fiskegäster, flugfiske-
kurser. Storsjö Fiskecamp & restaurang och finns i 
Storsjö kapell.
Mer info: www.storsjo.com

Fiskeparadiset i fjällbyn Storsjö
Längst upp i övre Ljungans dalgång väntar unika 
upplevelser. Runt den genuina fjällbyn Storsjö 
kapell ligger Storsjö Fiskevårdsområde, ett av Jämt-
lands största, på nästan 50 000 hektar skog och 
storslagen vildmark omgiven av mäktiga fjällmassiv. 
Här förenas fiske med en mängd andra aktiviteter 
och fantastiska naturupplevelser.
Storsjö Fiskecamp har hemtrevliga stugor, 60 
bäddar totalt, i fiskeparadiset Storsjö kapell. Fiske-
campen ligger ett stenkast från Storsjön och nära 
Sölvbacka strömmar. Fiskecampen har båtuthyr-
ning, fiskeguider och utrustning. Heldagskurser i 
flugfiske varje tisdag och onsdag mellan 1/6 – 30/9. 
Välkommen att bo i genuina fjällbyn Storsjö kapell 
med fiske, viltskådning, rikt fågelliv, fjällvand-
ring, härlig skoteråkning, upplevelser och mycket 
avkoppling. 
Vi erbjuder: Pub, restaurang med fullständiga  
rättigheter, stugor, camping, fiske, fiskeguider, 
flugfiskekurser, uidade fisketurer, fiske i 50-tal 
sjöar och miltals strömmande vatten, flugbindning, 
fiskekort, fiskebutik, uhyrning av båtar, fiskeutrust-
ning och cyklar, jaktkort, skoterledkort och Wifi.
Storsjö Fiskecamp, drömfiske i ett av Jämtlands 
största fiskevårdsområde på över 50.000 hektar!
Mer info: www.storsjo.com, 0687-21122, 070-6781122

Flugfiskekurs Storsjö Fiskecamp/
Sölvbacka strömmar
Tisdagar och onsdagar alla veckor från  
1 juni till 31 september 10.00 - 17.00
Mer info: Bokning: 0687-21122

Fäbodbesök, Klövsjö vid Johankölens 
fäbodvall
Måndagar 6-27 juli 11-15
40 kr/vuxen, 20 kr/barn.
Mer info: www.vemdalen.se

Gammelgårdens museum, Schatull-
makare Jöns Ljungbergs hemgård, 
Ljungdalen
Vi öppnar i början på juli och håller öppet 
till mitten av september
Gammelgården är en tidig 1700-tals gård som ägs 
och förvaltas av Hembygdsföreningen i Ljungdalen. 
Här finns ett museum med gamla bruksföremål 
från Ljungdalen med omnejd. Entrén till museet 
är gratis.
På gården hittar ni också en gammal torvkåta som 
man kan titta in i och se hur samerna bodde förr 
i tiden. Här finns också fornlämningar i form av 
gravhögar från Järnåldern.
För barnen finns en ladugård med fjällbondens djur 
i trä, balansbana, lämmelstig med tittskåp och en 
bäverstig som visar bäverns framfart i sin naturliga 
miljö. 
Anna med Personal hälsar dig varmt välkommen!
Mer info:  0687-200 23, 070-240 03 47 
www.ljungdalsfjallen.se

Guidade fisketurer
Onsdagar 27 maj-12 augusti
Boka en guide på din fisketur så får du se våra 
finaste fiskeställen. Förbokas hos Äventyr & Kon-
ferens. 
Mer info: 070-6751694, www.vemdalen.se 

Guidade vandringsturer
Alla dagar
I Sonfjällets nationalpark, i skogen och andra 
fjällområden varje dag via Äventyr & Konferens och 
Fjällevent Vemdalen.

Hoverbergsgrottan
1 juni - 31 augusti Alla dagar  10.00 - 20.00
Mer info: 0687-12097, 070-6028495,  
www.hoverbergsgrottan.com

Hyr kanot hos Vemdalens & Hede 
Camping
Varje dag
Hos Äventyr & Konferens och Klövsjö Stenugns- 
bageri hyr du förutom kanot även kajak, fiskebåt 
samt bokar aktiviteter. 
Mer info: Äventyr & Konferens: 070-6751694,  
www.vemdalen.se

Höglunda Gård & Gårdsbutik,  
Skanderåsen
Besök gården med alla dess djur får, lamm, kalko-
ner, höns, grisar, katter och hundar, lekplats och 
utespel för utlåning.
Lokala/nära egna produkter i Gårdsbutik öppet 
ons-sön 12-18.
Musik/Quiz Onsdag Lördag 12/6-9/8 Kl 19.00
Mer info: hoglundagard-jamtland.simplesite.com, 
Facebook Höglunda Gård Jämtland eller Höglunda 
Gårds butik, 070-2590888

Kanotsafari
Tordagar 28 maj-13 augusti
Kanotsafari med guide längs Veman med stor chans 
att få se bäver. Förboka hos Äventyr & Konferens.
Mer info: 070-6751694, www.vemdalen.se

Krankmårtenhögen, Storsjö
Öppet året runt
Det i särklass märkligaste järnåldersgravfält i Här-
jedalen är det som ligger vid Krankmårtens- 
högen i Storsjö Kapell. Den lilla grusåsen som fått 
det egenartade namnet ligger vid sjöstranden och 
har en mycket markerad profil. I trakten sägs en 
same vid namn Krankmårten för länge sedan ha 
blivit begravd där. Att där fanns ett gravfält var 
länge helt okänt och så kunde det i värsta fall ha 
förblivit.

Kör fyrhjuling
Onsdagar 1 juli-5 augusti 14-17
Fartfylld åkning på bana vid Klövsjöfjäll hotell.
Mer info: www.vemdalen.se

Lilla Skogsmuseet, Storsjö
Öppet året om
Lilla Skogsmuseet visar autentiska föremål från den 
tiden man flottade timmer på Ljungan. Här finns 
en av de sista största stockarna som flottades ner 
till Torsborg. Här visas också gamla föremål och 
verktyg som användes vid flottning och skogsar-
bete. Föremålen har skänkts av privatpersoner i 
området.
Mer info: Ljungdalsfjällens turistbyrån 0687-20079, 
www.ljudalsfjallen.se

Upplevelseguide
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Ljungdalens kapell
Öppet året om
Kapellet, uppfört 1956, är byggt i trä. Utformningen 
för tankarna till en kåta. Fasaderna täcks av trä- 
panel och taket är klätt med plåt. Även interiören 
är av trä då kapellet invändigt är helt klätt med 
träpanel. Av trä är även predikstol, altare och 
altarskrank. 
Mer info: Ljungdalsfjällens turistbyrån 0687-20079, 
www.ljudalsfjallen.se

Marknad på Hede hembygdsgård
Fredagar 3 juli-7 augusti.
Försäljning av mat, kläder, skinn och fiskeprylar.
Mer info: www.vemdalen.se

Marknad i Klövsjö på Pålletorpet
Tisdagar 7 juli-4 augusti
Försäljning mat, kläder, skinn och fiskeprylar.
Mer info: www.vemdalen.se

Ridning
Alla dagar se info
Hos Trumvallens Fjällridning. Fjäll- och skogsrid-
ning med westernridna hästar, för både nybörjare 
och avancerade ryttare. Halvdagsturer i skogen på 
islandshästar kan bokas hos Äventyr & Konferens. 
Mer info:  Äventyr & Konferens: 070-6751694,  
www.vemdalen.se

STF Helags Fjällstation
Välkommen till STF Helags Fjällstation - STF:s 
yngsta station som ligger med utsikt upp mot  
Helagstoppen (1797 meter över havet) och mot Sve-
riges sydligaste glaciär. Bestig Helagstoppen (1797 m 
ö. h). Beskåda Sveriges sydligaste glaciär.
Pilgrimsvandra på den gamla Jämt-Norgevägen och 
beskåda det mäktiga fjället Predikstolen.
Mer info: https://www.svenskaturistforeningen.se/
boende/stf-helags-fjallstation/  
Instagram: STFHelags, Facebook: STF Helags 
Fjällstation.  
För bokning: Se hemsida eller ring 010-1902360

Besök Storsjö Kyrka
Året runt
Nuvarande träkyrka uppfördes 1812. Den ursprung-
liga kyrkan i Storsjö byggdes redan 1751 och stora 
delar av interiören är bibehållen sedan dess.

Störröset, Storsjö
Året runt
Här står en kopia av en fäbodstuga (eldhus) från 
1700-talet. Här är öppet för alla att grilla sig en korv 
eller koka kaffe, året runt i alla väder.

Uthyrning av båtar,kanoter,cyklar
29 maj – 31 september, varje dag
Storsjö Fiskecamp & restaurang och finns i Storsjö 
kapell. Man kan fiska, fjällvandra, paddla, cykla och 
vara ute i naturen här.
Mer info: www.storsjo.com

Utställning, Turistinformationen 
Ljungdalen
Öppet året om 
Naturinformation med utställning, från Helagsfjäl-
len i väster till Sölvbacka Strommar i Öster! 
Mer info: Ljungdalsfjällens turistbyrån 0687-20079, 
www.ljudalsfjallen.se

Upptäck fjällen i Gräftåvallen
Välkommen till oss för fin vandring som passar hela 
familjen med dagsturer eller ta med tältet och över-
natta på fjället. Vid foten av fjället finns Fjällgårdens 
restaurang, butik, husvagnscamping, stuguthyrning 
öppet sommar, höst och vinter.
Mer info: 0643-52012, www.graftavallen.se,  
Följ oss på Facebook

Vandringsleder i Hoverberg
Olika vandringsleder som är skyltat och leder till 
Toppstugan i Hoverberg.

Vandra till Rämnan i Hoverberg
På bergets västra sida ligger Rämnan. Det är en 
500 meter lång ravin som bjuder på en hisnande 
utsikt. Du passerar ravinen när du vandrar på en av 
lederna i Hoverberg.

Viltsafari
Måndagar 25 maj-17 augusti
Halvdag inkl. fika. Spana efter Björn, älg & bäver.
Förboka hos Äventyr & Konferens. 
Mer info: 070-6751694, www.vemdalen.se

Wikners i Persåsen, Persåsen 336
För aktuella öppettider se www.persasen.se
Hantverksbutik med utställningar om kulturlivet i 
bygden. 
Mer info:  www.persasen.se, 0643 445550,  
FB och Instagram: Wikners i Persåsen

Upplevelseguide



Livet du längtar till finns här

En klok person sa en gång att man ska sträva efter en vardag där man inte behöver längta till semestern.  
Men om det ändå händer att du längtar — var skulle du helst vara när du firar din heimester?

Vi tycker alltid att heimester är en god idé, särskilt när man som oss är omgiven av en storslagen natur och 
massa spännande sevärdheter. Dessutom är det bra för både plånboken och miljön. På bergsliv.se har vi samlat 
våra bästa heimestertips där du får tips på allt från utflyktsmål till restauranger och campingar. Låt fantasin ta 
med dig på en upptäcksfärd och förälska dig i vårt vackra Bergsliv. Vi bor dit du längtar.




