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Ett magasin om att bo och
leva i Bergs kommun

Utveckla istället

för att avveckla

”När ska du flytta, Therese?” Den frågan fick jag ofta i 20-årsåldern, som om det var konstigt att jag valde att bo i min hemby
Hackås. Som om det var otänkbart för unga människor med
ambitioner att välja landsbygden. Att välja att bo på landsbygden var just det jag tyckte var utmanande och utvecklande. Jag
kunde kombinera att vara nära familjen, jobba med spännande
uppdrag, fortsätta mina föreningsengagemang, spela teater och
vara nära naturen.
Är det inte bra att unga flyttar ut då? För att senare återvända?
Jo, det är bra om alla får möjlighet att göra det man vill. Jag tycker att vårt ansvar i Bergs kommun är att skapa så goda förutsättningar vi kan för de unga som växer upp här, sedan är det upp
till varje individ var de vill bosätta sig. Lyckas vi så kommer alltid
Berg att vara ett bra alternativ att bo kvar i eller återvända till.
En stor fördel för oss i Bergs kommun är att här känner vi invånare oss trygga. I våra medborgarundersökningar står det klart
att Bergs kommun är en trygg kommun att bo i. Att känna sig
trygg är viktigt i alla åldrar, det ger utrymme till att vara kreativ,
vänlig, ärlig och många fler positiva egenskaper istället för att
vara rädd eller orolig.
En annan viktig fördel hos oss i Berg är att vi samverkar och
jobbar tillsammans.
I små (till invånarantalet räknat) kommuner så blir vi nära
varandra. Möjligheterna att hitta lösningar och att samverka är
både en fördel och en nödvändighet.
Ett av många goda exempel här i Bergs kommun är Klövsjö.
En vacker by med engagerade bybor och beläget i en av landets
mest växande destinationer, där kom förslag om nedläggning av
skolan vid några omgångar, senast 2013. Förslag som möttes av
stor oro från bybor och där dialogen mellan kommunen och byn
kom alldeles för sent och var mer information och envägskommunikation.
Vi tog ett nytt grepp och bjöd in till en ny form av dialogmöte.
Vi ställde frågor som, "Vad är det viktigaste för byn att kommunen gör", "Vad kan och vill byn göra själva", "Vad kan vi göra
tillsammans?". Stor enighet rådde, om kommunen kunde lova
att skolan skulle vara kvar så skulle vi tillsammans jobba hårt för
ökad inflyttning av permanentboende och framförallt av barnfamiljer. Skolan behövde större underlag för en hållbar framtid,
det var alla överens om. Bybor har jobbat, tjänstemän från kommunen har jobbat och nu har byn ett positivt födelsenetto. Det
var fantastiskt roligt att på sista dialogmötet få berätta om att vi
tagit beslut om att bygga ut skolan som nu har blivit för liten.
Tillsammans jobbar vi bäst, att ha ett samlat fokus och gemensamma mål. Tillsammans vänder vi avveckling till utveckling.

Therese Kärngard
Kommunalråd (S)
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EVELINA MED FÖTTERNA I RÖTTERNA

TRYGGA BERG

Den samiska kulturen är inte bara samernas egen historia, det är
hela landets historia och sammanhang. Evelina Solsten vill att fler ska få kunskap
om det samiska livet.

Medborgarna känner sig trygga och betygsätter kommunen högt.
I Statistiska Centralbyråns återkommande medborgarundersökning
placerade sig Bergs kommun som den femte tryggaste
kommunen i Sverige.
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KLÖVSJÖ - SOM ATT KOMMA HEM

GRUS OVE GRUNDAD I BERG
Entreprenören Erik Olsson driver företaget Grus Ove i Oviken
som har tredubblat omsättning och antalet anställda på 16 år.
Framgången delar han med hjärta för bygden.

För Nathalie Persson kändes Klövsjö som att komma hem. Bykänsla,
närhet till fjäll och backar lockar fler än Nathalie. Klövsjö växer
och lockar framförallt barnfamiljer.
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BERG LADDAR FÖR FRAMTIDEN
Det ska bli lättare att ha elbil i Bergs kommun. Tillsammans med elnätsbolaget BTEA
satsar kommunen på att utöka antalet laddstationer.

ANSVARIG UTGIVARE

Bergs kommun, Anders Englund
FOTOGRAFER

Niklas Wallner, Jessica Brander, Sandra Lee Pettersson, Kurt Rodhe

UPPLAGA

10 000 ex
TRYCK

V-TAB

18
MED INDIEN SOM KLASSRUM
Gymnasie- och grundskolorna i Berg har sedan
15 år tillbaka ett unikt internationellt utbyte och skolsamarbete med Indien.

PRODUKTION

Trampolin PR

Med reservation för ändringar eller felskrivningar.
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Evelina med

FÖTTERNA
I RÖTTERNA
Född i Norge och uppvuxen i Glen. En renhjord
på fjället, åtta tamrenar och fyra hundar på
gården. Evelina Solsten bor vid vägens början.
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– Jag är stolt över Glen. Det finns de som
säger att Glen ligger vid vägens ände. Jag
säger att det är här vägen börjar, säger Evelina Solsten.
I Glen finns sex hushåll och omkring 18
invånare. Där har Evelina sina rötter. Hon
trampar samma stigar som hennes förfäder
har gjort.
– Det är en historisk plats som jag är en
del av och det känns bra. Det är här jag trivs
bäst. Här jag kan rensa tankarna och bara
vara. Naturen, renarna allt är fint. Fast jag är
uppvuxen i den här miljön så uppskattar jag
det jag ser varje dag.
Evelina Solsten är 17 år och går på
gymnasiet i Östersund. Efter att ha pendlat
till och från skolan i nio år, 14 mil och två
timmar per dag, valde hon att flytta till
Östersund för att gå gymnasiet men det är
en tillfällig flytt.
– Det enda jag vet om framtiden är att
jag vill bo här och jobba med renskötsel. Jag
kan inte tänka mig att ha ett jobb där jag
måste avstå helt från renskötsel. Det måste
vara något som går att kombinera.
VÅR GEMENSAMMA HISTORIA
Hon går samhällsvetenskapligt program
med inriktning mot media med en tanke
om att journalistiken skulle kunna gå att
kombinera med jobbet som renskötare.
– Det samiska är en stor del av mig. Jag
vill bidra till att sprida kunskap om det
samiska livet som det är idag. Det finns

en stor okunskap om det mesta kring vårt
sätt att leva. Drivkraften är att det samiska
livet ska bli en naturlig del av samhället i
stort. Den samiska kulturen är inte bara
vår historia, det är hela landets historia och
sammanhang. Jag vill att fler ska få kunskap
om det, säger Evelina Solsten.
Familjen tillhör Tåssåsens sameby som
bedriver renskötsel i ett område med förhållandevis mycket turism. Det är en utmaning
att kombinera turism med rennäring men
det är inte omöjligt. Det handlar om respekt
och kunskap, enligt Evelina.
– För att det ska bli bra måste vi mötas,
både vi samer och samhället i stort. Vi kan
inte förvänta oss att alla ska anpassa sig
enbart efter oss eller tvärtom. Turister kan
absolut vara på fjället men inte överallt
och vid alla tillfällen. Periodvis är renarna
till exempel känsliga, som på våren vid
kalvning. Det handlar om ett par månader
på ett helt år, jag tänker att om man har
kunskap om det så kan man välja att åka
någon annanstans. Det handlar mycket
om information, förståelse och ömsesidig
respekt.
LYCKAD TÖMKASTNING
EN MILSTOLPE
Renskötsel idag handlar lika mycket om att
hantera omvärlden som att sköta renarna.
Det handlar om att kunna förhandla, samråda, samarbeta kring skogsbruk och markfrågor när det gäller till exempel turism,

"Fast jag är uppvuxen
i den här miljön så
uppskattar jag det
jag ser varje dag"

skoterleder eller vindkraft. Det skrämmer
inte Evelina men det är inte heller det som
lockar – det gör renarna. Årets höjdpunkt
är kalvmärkningen på sommaren.
– Vår sameby använder tömkastning
(lasso) för att fånga in kalvarna. Jag var nio
år när jag lyckades kasta fast en kalv första
gången men det är otroligt svårt. Du ska
hinna se märkningen, identifiera kalven
till rätt vaja och samtidigt kasta ett perfekt
kast. Förra sommaren började jag få kläm
på det ordentligt och det var den härligaste
känslan! säger Evelina Solsten.
Ett par år återstår av gymnasietiden i
Östersund och kanske vidare studier men
därefter styr Evelina Solsten hemåt igen.
– Jag vill bo kvar i Glen. Många tycker
det är konstigt. Jag får ofta höra att ”där
händer ju ingenting” men för mig är det
konstigt att tänka tvärtom, att inte bo kvar.
Visst kan jag åka ut och se världen, bara så
länge som jag vet att jag kan återvända hit.
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BERG BÄSTA
FÖRETAGARKOMMUN I LÄNET
Företagsklimatet i Berg har tagit ett rejält kliv framåt. I den senaste
undersökningen från Svenskt Näringsliv ger lokala företagare företagsklimatet i Bergs kommun det bästa sammanfattande omdömet i länet.
DET ÄR FRAMFÖRALLT när det gäller attityder till företagande hos politiker och
tjänstemän, samt i kommunens service, dialog och information som Berg ligger i
topp.
– De senaste åren har vi jobbat hårt och målmedvetet med att förbättra dialogen
med företagen samt vår närvaro i och service till näringslivet. Det har vi gjort
genom bland annat lokala företagarträffar och dialogmöten, och genom att förtydliga vår roll som kommun och företagens roll i att skapa lokal utveckling, säger
Anders Englund, näringslivschef i Bergs kommun.

Hela undersökningen kan läsas
på Svenskt Näringslivs webbplats:

www.foretagsklimat.se

GRATIS FISKEKORT FÖR BARN OCH UNGA
I BERGS KOMMUN fiskar kommunens barn och
ungdomar till och med 16 år gratis. För äldre
fiskare kostar FiskaiBergkortet 600 kronor per år.
Med årskortet får du tillgång till 130 fiskevatten med ett varierat fiskeutbud från fjällfiske till
ström- och sjöfiske, i såväl fjäll- som skogslandskap. Kortet inkluderar även statens vatten.
FISKAIBERGKORTET gäller för de som är mantalsskrivna i kommunen och är giltigt ett år från
och med det datum du köper det. Det går också att
köpa fiskekort för kortare tidsperioder.

Du kan läsa mer om fisket i Bergs kommun på:

www.fiskaiberg.se

VISST VET DU ATT...
...du har en rad rabatter och förmåner som
medborgare i Bergs kommun:

MÅNGA HAR TYCKT TILL
OM ÖVERSIKTSPLANEN
ARBETET MED DEN nya översiktsplanen för Bergs kommun har pågått i ett och ett

halvt år. Många kommuninvånare har varit med och lämnat synpunkter på planen.
– De sista justeringarna vi gjorde handlade till exempel om området kring
Hoverberg och Vigge. Vi hade föreslagit en förtätning, alltså att vi skulle tillåta mer
bebyggelse, men det backade vi på efter synpunkter från de boende, berättar Cilla
Gauffin, miljö- och byggchef.
Nu är planen klar och överlämnad till politikerna för beslut.
Hela planen finns i form av en digital karta på www.berg.se

GRATIS
BUSSKORT
på Länstrafiken för barn &
unga 6–19 år årets alla dagar

GRATIS FISKE
för barn och unga 0–16 år

GRATIS
SKID-/MOTIONSSPÅR

RABATT
FÖR VUXNA
på kommunens fiskekort
FiskaiBerg

GRATIS
SKRIDSKOÅKNING
i ishallen Svenstavik

GRATIS
UTBILDNINGSJAKTER
på jaktmarken Viggesågen

GRATIS
LIFTKORT
för barn och unga 0–16 år i
Bydalsfjälllens och Skistars
anläggningar

RABATT
på jaktkort inom Bergs
Jaktvårdskrets Viggesågen

RABATT
på liftkort/säsongskort
för vuxna i Skistars anläggningar
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TRYGGA INVÅNARE
i Bergs kommun
I Statistiska Centralbyråns återkommande medborgarundersökning placerade sig Bergs kommun som den femte
tryggaste kommunen i Sverige 2017. Undersökningen bygger på svar från 800 Bergsbor som sammantaget ger
tillvaron i Berg ett högt betyg. Vi gav oss ut för att intervjua Bergsborna om hur de ser på livet i Berg.

Mattias Larsson | 26 år | Svenstavik
Förskollärare
Känner du dig trygg i Bergs kommun?
Ja det gör jag. Det är lugnt och inget direkt
uteliv.

Stina Davidsson | 26 år | Skucku
Butiksägare

Vad tycker du är bäst med att bo i Berg?

Känner du dig trygg i Bergs kommun?

Vad skulle kunna förbättras?

Ja det gör jag, jag har hela min familj här och det
har aldrig hänt något som visar på motsatsen.

Infrastrukturen, det har vi också rätt till även fast
vi bor på landsbygden. Vi är också moderna.

Det är ett lugnare tempo här. Alla känner alla i
ett litet samhälle och det är bra för barnen här.

Vad tycker du är bäst med att bo i Berg?
Man känner mer eller mindre alla och det tror
jag även är en faktor till varför det är väldigt
tryggt här också.

Vad skulle kunna förbättras?
Svårt att komma på något just nu faktiskt.

2017 års undersökning visar att invånarna i Berg är nöjdare inom samtliga områden jämfört med 2015. Undersökningen fokuserar på tre
områden: kommunen som plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande på kommunala beslut och
verksamheter. Resultaten redovisas med betygsindex som kan variera mellan 0 och 100.

Möjlighet till inflytande:

36

42

Punkter

Punkter

2015

2017

Bo och leva:

+6

51

59

Punkter

Punkter

2015

+8

2017
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Nils-Olov Högström | 69 år | Svenstavik
Pensionär
Känner du dig trygg i Bergs kommun?

Staffan Staffansson | 74 år | Svenstavik
Pensionär
Känner du dig trygg i Bergs kommun?

Vad skulle kunna förbättras?

Ja, jag har inga ovänner och är ganska social, så
det är inga stora problem.

Jag har ett stort intresse för dans och här finns
det inga danslokaler. Det närmaste stället under
somrarna är Rätan och under vintern måste vi
åka till Östersund. Det är många som vill dansa
men man måste åka så långt.

Vad tycker du är bäst med att bo i Berg?
Friheten och landsbygden. Jag är en naturmänniska så för mig passar det bra.

Ja, men det har väl att göra med mig som person
först och främst. Det är glesbygd och man ser
avvikelser lättare här jämfört med i en storstad.

Vad tycker du är bäst med att bo i Berg?
Det är en fin natur. Här har man fiske, fjäll, skidåkning och friluftsliv.

Vad skulle kunna förbättras?
Inget som jag kan komma på direkt.

Känner du dig trygg i Bergs kommun?
Ja, jag är född och uppvuxen här. Det har alltid
varit lugnt och skönt och jag gillar människor så
jag har alltid känt mig trygg.

Vad tycker du är bäst med att bo i Berg?
Allt man behöver finns här men så har man ändå
nära till allt annat om det är så att man vill ha
mer storstadskänsla.

Vad skulle kunna förbättras?

Rebecka Sved | 23 år | Åsarna
Jobbar med ensamkommande

Jag tycker det borde finnas mer för ungdomar,
någon fritidsgård eller liknande där ungdomar
kan träffas och umgås.

Den största förbättringen har skett inom området som mäter
upplevelsen av kommunens verksamheter.

Kommunens verksamheter:

43

53
Punkter

Punkter

2015

2017

+10

Låg brottslighet
Berg är en av kommunerna i länet med lägst
antal anmälda brott, vilket bekräftar medborgarnas upplevelse av att Berg är en trygg
kommun att bo i.
– Det är något att vara stolt över, det är
medborgarnas förtjänst att det är en trygg plats
att bo på. I mångt och mycket skapar man det
samhälle man vill bo i med gemensamt ansvar
och civilkurage. Men det hänger också ihop
med inflödet av säsongsbetonad brottslighet
som är låg i Bergs kommun, säger Jana Solsten,
kommunpolis i Härjedalen/Berg.
Antalet anmälda våldsbrott är litet. Bortsett
från viltolyckor och förlorat gods är olika typer
av bedrägerier det man anmäler mest till polisen. Bedrägerier över telefon och internet ökar
och det ser likadant ut i hela landet.
– Något man kan vara uppmärksam på
är personer som ringer och vill ha pengar
eller personuppgifter, lämna aldrig ut sådana
uppgifter per telefon. Äldre och personer med
funktionsvariationer är särskilt utsatta, det
finns anledning att vara lite extra försiktigt för
att undvika att bli lurad, säger Jana Solsten.
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GRUS OVE KROSSAR BERG

med hjärta för hembygden

Entreprenadföretaget Grus Ove i Oviken jobbar nationellt och satsar lokalt.
Erik Olsson är en driven företagare med hjärta för hembygden. Han stöttar
aktivt föreningsliv, sport och kultur, både lokalt och regionalt.
– Jag har hjärtat i Oviken och inte bara
där, jag vill att hela Norrland ska finnas
kvar och då behöver vi hjälpas åt. Att
företag sponsrar tror jag är en förutsättning för att föreningarna ska kunna ha
planer, utrustning, skidspår och så vidare.
Skattemedlen räcker inte till allt. Jag gör
vad jag kan för att vi ska få det så bra som
möjligt i vår bygd, säger Erik Olsson,
ägare och vd för Grus Ove i Oviken.
Grus Ove stöttar bland andra idrottsföreningen Myssjö Ovikens IF, Mötesplats
Oviken, Grus Ove Arena och elitfotbollslaget ÖFK i Östersund.
TREDUBBLAD OMSÄTTNING
Han vill inte använda stora ord eller på
något sätt förhäva sig, ”man gör så gott
man kan” är hans devis. Och det får
man säga att han har gjort. Sedan han
tog över familjeföretaget för 16 år sedan
har omsättningen och antalet anställda
tredubblats. Från omkring 12 miljoner
kronor och fem anställda till drygt 40
miljoner och fjorton anställda. Framgång

som prisades på Jämtlands läns företagsgala Guldgalan där han utsågs till årets
företagare 2017.
– Det är klart att det är roligt att
uppmärksammas positivt men tillväxten
har inte varit ett mål i sig. Jag jobbar med
det jag tycker om och det har rullat på.
Jag har inte tänkt så mycket på det men
visst känner jag en stolthet över den här
utvecklingen. En sak är dock klar, jag har
inte gjort det själv. För att nå framgång
behöver man ha bra folk runt omkring sig
och det har jag, säger Erik Olsson.
FRAMGÅNGENS BAKSIDA
De första tolv åren gick i en hejdundrande fart med väldigt mycket jobb, som Erik
Olsson tyckte om, men en dag tog det
stopp.
– Jag gick in i väggen för fyra år sedan.
Det gav nya perspektiv, man kan inte
bara gasa. Efter den tiden tar jag det lite
lugnare och jag har blivit mer ödmjuk
inför vad jag har. Framförallt uppskattar
jag det stöd jag har av både familj och

"Jag gör vad jag kan för
att vi ska få det så bra
som möjligt"
medarbetare. Ensam kommer man inte
långt, säger Erik Olsson.
Grus Ove grundades 1965 av Eriks
pappa Ove. Företaget krossar berg och
grus som används till exempelvis vägar,
järnvägar, betongstationer och vindkraftverk. Cirka 70 procent av omsättningen
har företaget utanför Bergs kommun,
framförallt utmed kusten i Gästrikland
och Hälsingland, men de flesta av de fjorton anställda kommer från Ovikstrakten.
– Det känns bra att kunna erbjuda jobb
i min egen hemtrakt. Det tänkte jag inte
heller så mycket på tidigare men det är en
känsla som vuxit och som hör ihop med
att jag vill göra det jag kan för hembygden, säger Erik Olsson.
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VUXIT UR FLYTVÄSTEN
ELLER GÄSTER PÅ BESÖK?
LÅNA EN AV OSS! I Bergs kommun finns det ett 15-tal flytvästdepåer där du utan
kostnad kan låna en flytväst under en kortare period. Utlåning kan också ske vid
tillfälliga behov som till exempel besökare på orten, sportfisketävlingar, simskolor,
skolutflykter, seglarläger och andra friluftsaktiviteter.

På kommunens hemsida kan du se var flytvästdepåerna finns, www.berg.se

BERG – EN VATTENSÄKER KOMMUN
FÖR ATT FÖREBYGGA risken för vattenolyckor
och öka vattensäkerheten är Bergs kommun
certifierade enligt Svenska Livräddningssällskapets (SLS) märkning En vattensäker kommun.
Certifieringen bygger på att kommunen jobbar
kontinuerligt med förebyggande arbete. SLS har
tagit fram sex kriterier. Det är åtgärder såsom att
ha bra information till allmänheten på kommunens hemsida, en tydlig plan för simkunnighet
och adekvat utbildning på personal i simhallar.
Enligt lagen om skydd mot olyckor har alla
Sveriges kommuner ansvar för att försöka att
förhindra vattenolyckor genom förebyggande
arbete.

MER PANG FÖR PENGARNA
MED NY TILLVÄXTAVDELNING
MER SAMVERKAN KRING tillväxt och attraktivitet ska ge medborgarna bättre
service och i förlängningen leda till att fler kan och vill bo kvar i eller flytta till
kommunen. Det är tanken bakom kommunens nya tillväxtavdelning där kommunen nu samlar en mängd olika verksamheter; näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, integration, inflyttarservice, kultur, fritid och ungdomsfrågor.
– Tillväxten är en direkt överlevnadsfråga för oss som liten kommun. Som prognoserna för bland annat befolkningsutvecklingen ser ut kommer vi inte att kunna
få in tillräckligt med skattekronor för att bekosta den kommunala servicen, om vi
inte jobbar hårt och målmedvetet med att öka tillväxten, säger kommunchef Ralf
Westlund.
DEN NYA TILLVÄXTAVDELNINGEN kommer finnas fullt ut från och med 2019,
men redan idag har verksamheterna börjat arbeta närmare varandra.
– Med den nya avdelningen förväntar vi oss en bättre samordning, att vi jobbar
utifrån ett helhetsperspektiv och att vi på så vis får en högre utväxling, alltså mer
pang för pengarna, säger Ralf Westlund.

ROCK, POP & SOUL I HACKÅS
HACKÅS FÖRENINGSHUS förvandlas till replokal när Bergs

kommun arrangerar Music Camp Berg i augusti, ett dagmusikläger
för ett 20-tal musikintresserade ungdomar mellan 11 och 15 år.
UNDER LÄGRET 13–17 AUGUSTI får ungdomarna bilda olika band
tillsammans med fyra unga ledare. Konstnärlig ledare är musikern
Mia Kempff och artisten Torgny ”Kingen” Karlsson kommer att
hålla en workshop. Lägret avslutas med att framföra det inrepeterade programmet på Älghälgas scen lördagen den 2 september.

SKOLSKOGAR I BERG
BERGS KOMMUN har en rik och varierande
natur. Våra skolor har natursköna omgivningar
som vi integrerar i undervisningen redan från
förskolan. Praktiska övningar i fjällsäkerhet, simundervisning och vattensäkerhet är en naturlig
del av undervisningen.
ALLA SKOLOR I KOMMUNEN har en skolskog
som utgår från Skogen i Skolans utomhuspedagogik. Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och den svenska
skogsbranschen. Målet är att med utomhuspedagogiken som redskap integrera olika skolämnen
kopplade till naturen samt på ett allsidigt och
balanserat sätt förklara sammanhangen för en
ökad förståelse för en av Sveriges viktigaste
näringar.
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KLÖVSJÖ

– som att komma hem

Klövsjö växer. Allt fler vill bosätta sig i byn som breder ut sig över ängar och åkermark
på gränsen mellan sjö och fjäll. Framförallt barnfamiljerna väljer Klövsjö, och en av dem
är Nathalie Persson och hennes familj.
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D

et var skidåkningen som lockade henne till området.
Hon hade säsongsjobbat i Åre och på Gotland innan
hon kom till Klövsjö 2005 och blev fast.
– Klövsjö kändes som att komma hem. Jag kände mig hemma
direkt. Här är en riktig bykänsla, nära till fjäll och backar. Här
finns det jag behöver, säger Nathalie Persson.
På de 13 år som gått sedan Nathalie Persson blev permanentboende i byn har hon träffat sin sambo Markus, fått två barn,
köpt hus och varit med och startat upp Klövsjö stenugnsbageri.
– Det var ett sätt att skapa mig ett jobb som jag vill ha på den
plats där jag bor. Under de här åren har byn verkligen utvecklats.
För varje år har det blivit mer och mer året runt-verksamhet, allt
fler verksamheter och företag har helårsöppet. För oss på bageriet är till exempel sommaren vår största säsong. Det finns mer
service och mer att göra, både för oss som bor här och besökare,
säger Nathalie Persson.

som vill flytta hit, hitta lösningar med jobb och visa på möjligheter som finns här. Jag upplever att det finns en stor hjälpsamhet i
byn överhuvudtaget, säger Nathalie Persson.
Just bostäderna är en flaskhals för ökad inflyttning. Det finns
en större efterfrågan på bostäder än vad som finns tillgängligt.
– Folk vill flytta hit men det finns få hus till salu och att bygga
nytt tar tid, det är ett bekymmer. Även om det föds många barn
just nu så behövs inflyttarna också och då är tillgång till boende
viktigt, inte minst för att få personal till företagen i trakten, säger
Nathalie Persson.

BABYBOOM
För sin litenhet har Klövjsö ett brett utbud av kommersiell
service, här finns skola, affär, restauranger, caféer, osttillverkning,
bageri och ölbryggeri. I takt med att barnfamiljerna flyttat in
har antalet barn blivit fler. Förskolan har blivit för liten och ska
byggas ut.
– För mig personligen betyder det jättemycket eftersom jag
har barn i den åldern. En ny förskoleavdelning och renovering
av skolan ger ju känsla av att skolan ska bli kvar och att Bergs
kommun satsar på Klövsjö, säger Nathalie Persson.
BYGEMENSKAP SKAPAR POSITIV TREND
För några år sedan såg det annorlunda ut. Skolan var nedläggningshotad eftersom det fanns för få barn i byn. Idag är det full
rulle på skolan och byborna har tagit initiativ till att bygga en så
kallad ”näridrottsplats” på skolområdet. En idrottsplats som både
barn och vuxna kan använda även på fritiden.
– Det är jättebra! Vi är många som både ekonomiskt och
praktiskt stöttat arbetet med att få till en idrottsplats. Jag kan nog
uppleva att arbetet för att behålla skolan blev startskott för en
ny bygemenskap. Vi har försökt hjälpa till att hitta boende till de
13

DESTINATIONER I BERG

VEMDALEN

LJUNGDALSFJÄLLEN

ORTERNA I DESTINATION VEMDALEN - Klövsjö, Storhogna
och Vemdalsskalet - ligger på gränsen mellan Berg och Härjedalen och har lockat besökare sedan 1930-talet och utvecklingen går bara framåt. Här finns tre skidområden med riktiga fjäll
och rejäla fallhöjder vintertid, och området blir allt mer en året
runt-destination med ett stort antal fiskevatten och välskötta,
lättvandrade leder.

I LJUNGDALSFJÄLLEN hittar du, förutom sjöar och vilda strömmar, även en av de tre bästa toppturerna i världen enligt National
Geographic! Helagsfjället med sin 1 797 meter över havet är länets högsta topp och Sverige högsta nedanför Polcirkeln. Vandra
dit från Ljungdalen så bjuds du på spektakulära vyer både under
vandringen och från toppen av Helags! Missa heller inte Flatruet-vägen – Sveriges högst belägna landsväg.

www.vemdalen.se

BESÖKSNÄRINGEN

ska växa hållbart
BESÖKSNÄRINGEN SPELAR en allt större roll i kommunens
utveckling, redan idag lever många av kommunens invånare
direkt eller indirekt av besöksnäringen. Besökaren kan till och
med sägas vara Bergs kommuns ”råvara”.
– Besöksnäringen är för oss en viktig välfärdsmaskin som
skapar förutsättning till service som till exempel butiker, förskolor och liknande på platser som annars skulle ha svårt att
upprätthålla detta, säger Anders Englund, tillväxtchef i Bergs
kommun.
JUST NU ARBETAR med kommunen med en turismstrategi med
fokus på hur turismen ska kunna växa och utvecklas hållbart, så
att besöksnäringen också kan hålla i flera generationer framåt.
Kommunen har också nyligen startat ett innovationsprojekt för
att hitta en arbetsmetod för hållbar turism kopplat till en annan
viktig näring i kommunen – rennäringen.
– I och med den kraftiga utveckling vi har inom besöksnäringen i hela regionen så behöver vi se över hur såväl vi som
näringslivet ska arbeta tillsammans för en ansvarsfull utveckling,
säger Anders Englund.

www.ljungdalsfjallen.se

VISSTE DU DETTA
OM BESÖKSNÄRINGEN?
•

BERGS KOMMUN har 1,2 miljoner gästnätter varje år.

•

BESÖKSNÄRINGEN I BERG genererar ca 450 årsarbetstillfällen årligen. I hela länet är siffran 4 500.

•

BESÖKSNÄRINGEN I KOMMUNEN omsatte över en halv

miljard kronor förra året.

•

KOMMUNER MED STARK besöksnäring har ofta låg
arbetslöshet och hög sysselsättningsgrad – vilket är fallet
också i Bergs kommun.

•

EN STARK BESÖKSNÄRING i en kommun för också ofta

•

1,2 MILJONER dagsturister besöker Jämtland varje år.

med sig en stark dagligvaruhandel, fler branscher och god
servicegrad, högt nyföretagande och kraftig prisutveckling
på småhus.

14

SÖDRA STORSJÖBYGDEN

BYDALSFJÄLLEN

SÖDRA STORSJÖBYGDEN präglas av en tradition där mat, hantverk, konst och musik fått stå i centrum genom århundraden.
Här möter du många hantverkare såväl som kulturminnen – ta
dig upp på Hoverbergets topp och spana efter de 13 kyrktornen
du kan se på en klar dag. Just mathantverket har en särskild
ställning i området, där bland annat den internationellt prisade
samiska restaurangen Hävvi i Glen finns, liksom Oviken Ost som
bland annat fått servera ostar till nobelpristagare!

I GRÄFTÅVALLEN, som är Bergs bidrag till destinationen Bydalsfjällen och bjuder på liv och rörelse såväl sommar som vinter.
Fisket i Drammån är omtalat men det finns många andra tjärnar
och strömmar att prova fiskelyckan i. Fjällvandringen i området
är omtyckt för sin enkelhet och lättsamhet – du tar dig snabbt
upp på kalfjäll för både kortare och längre turer!

www.berg.se

www.jamtland.se

www.bydalsfjallen.se

HAR DU NÅGOT ROLIGT

arrangemang på G?
På kommunens hemsida hittar du såväl mer information om turism
i kommunen, samt arrangemangskalendern med det mesta som
händer inom kommungränsen! Där kan alla som har arrangemang,
evenemang eller andra begivenheter annonsera helt kostnadsfritt.

www.berg.se/arrangemangskalender
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Utöver Bergs kommun planeras laddstationer
även i Vemdalen och Överturingen.

Myrviken
Hackås

Ljungdalen
E45
535

Svenstavik

Börtnan

Gillhov

Åsarna

BERGS KOMMUN

Klövsjö
315

laddar för framtiden
ANTALET LADDNINGSBARA fordon i Sverige ökar med rekordfart. För fem år sedan fanns 2 481 laddbara fordon på våra vägar.
När det andra kvartalet 2018 är slut beräknas närmare 55 000
laddbara fordon vara i trafik. Även om tekniken fortfarande är
ung så talar mycket för att vi är i början av ett större teknikskifte
inom fordonsbranschen.
FLER EL-FORDON INNEBÄR förstås även att det behövs fler möjligheter att ladda. Bergs kommun arbetar tillsammans med BTEA
för att bygga upp en fungerande laddinfrastruktur i kommunen.
Målet är att utbudet av laddstationer ska göra att såväl Bergsbor
som besökare ska kunna resa inom och igenom kommunen på
ett tryggt och klimatsmart sätt med grön el i tanken. Örjan Tusås,
projektledare för utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Bergs
kommun berättar:
– I Bergs kommun finns idag inte så många rena elbilar, men
fler och fler intresserar sig för den nya tekniken och antalet elhybrider ökar. I vår region behövs fler laddstationer för att fler
ska våga ta steget till elfordon. Med den här satsningen ligger vi i
Bergs kommun långt framme, speciellt då det gäller att få snabbladdare på plats.
UTBYGGNADEN FINANSIERAS till stor del av statliga medel
via Klimatklivet. Grundtanken var redan från början att bygga
laddplatser där behovet finns, men där kommersiella aktörer inte
väljer att bygga. Idag är utbyggnaden i full gång och i början av

Rätan

316

E45

sommaren ska alla
planerade laddstationer vara
på plats. Totalt handlar det
om 13 snabbladdare på nio platser i
kommunen samt en i Härjedalen och en i Ånge kommun. Utöver
dessa byggs även 40 vanliga laddstationer. I och med utbyggnaden
är Jämtlands län det norrlandslän med flest antal laddare, endast
Stockholms län, Västra Götaland och Skåne har fler laddare*.
– När de sista laddarna är på plats har vi lagt en bra grund för
framtiden. Nu hoppas vi på samarbeten där fler aktörer engagerar
sig i frågan. Redan idag får vi förfrågningar från fastighetsägare
och företag som vill bygga laddplatser, vi förmedlar gärna den
kunskap som vi tillgodogjort oss genom projektet, säger Örjan
Tusås.
ATT BERG HÅLLER fanan högt i laddinfrastrukturfrågan
uppmärksammades nationellt i höstas. Detta i samband med
att Laddguldet, priset för Sveriges bästa elbilskommun, delades
ut. Under ceremonin tilldelades Bergs kommun och BTEA en
särskild utmärkelse för mindre kommuner.
– Att vårt arbete uppmärksammades var ju förstås väldigt roligt. Extra kul är att det var vår satsning på fler snabbladdare som
uppmärksammades, det är en bekräftelse på att vi tänkt och gjort
rätt, avslutar Örjan Tusås.
*KÄLLA: https://www.elbilsstatistik.se/laddinfrastatistik
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AKTUELLT I BERG

Låna sport- och

FRITIDSPRYLAR GRATIS
– SYFTET ÄR ATT underlätta en aktiv fritid för alla, brist på utrustning ska
inte vara ett hinder. Alla ska få låna och det ska inte kosta något. Lånetiden är
tänkt till 14 dagar. Dessutom är det ett miljötänk bakom idén, säger Conny
Elf på Fritid och föreningar, Bergs kommun.
FRITIDSBANKEN BYGGER på en modell som förenar social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet. Grundidén är att privatpersoner eller föreningar
skänker utrustning som inte används. Det kan vara bättre att låna ett par
skridskor istället för att köpa nya de gånger du behöver, då sparar du både på
miljön och din egen plånbok.
FRITIDSBANKEN FINNS på flera orter runt om i landet och antalet ökar kontinuerligt. Var Bergs Fritidsbank ska ligga är inte klart ännu men platsen och
lokalen ska vara väl synlig nära centrum och tillgänglig i markplan.

Vill du skänka utrustning
eller har frågor om Fritidsbanken?
Vänd dig till:

Conny Elf

Fritid och föreningar
i Bergs kommun

Tel: 0687-164 05
E-post: conny.elf@berg.se

SOMMARJOBB MED MUSIK OCH KULTUR
För första gången erbjuds ungdomar feriepraktik inom kultursektorn.
Åtta ungdomar ges möjlighet att sätta ihop en egen föreställning och
turnera med den i kommunen.
– VI VILL ATT UNGDOMARNA ska få upp ögonen för att man kan vara kulturarbetare i Bergs kommun. Har man en talang och starkt intresse inom kultur ska
man få utrymme att utveckla det, säger Maria Wikén, ungdomssamordnare i Bergs
kommun.
DET ÄR BERGS KOMMUN tillsammans med Studieförbundet Bilda som handleder
ungdomarna. Kommunal feriepraktik pågår under cirka tre veckor och riktar sig till
ungdomar från årskurs åtta till tvåan på gymnasiet. Vanligtvis erbjuds platser inom
till exempel barn- och äldreomsorg, trädgårdsarbete eller i föreningar. Men för första
gången erbjuds nu även kultursommarjobb.
UNDER DE TRE FÖRSTA sommarlovsveckorna sätter ungdomarna själva ihop en
föreställning med fokus på musik som de sedan åker runt och visar på till exempel
äldreboenden och bygdegårdar i kommunen.
– DET KÄNNS BRA att Bergsborna får möjlighet att ta del av dessa unga talangers
förmågor! Många gånger får vi se våra stjärnor först när de står på de stora scenerna,
nu får vi chansen att se dem i vår hembygd först. Jag hoppas att ungdomarna får ett
utökat kontaktnät, fina möten och oförglömliga minnen, säger Maria Wikén.
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MED
INDIEN

FRÅN BERGS KOMMUNS INSTAGRAM:

som klassrum
Nyligen besökte en grupp elever och lärare från Bergs
kommun Little Lambs School i Indien. Resan är en del
av ett långsiktigt utbytesprojekt med Indien. Projektet
initierades redan 2003 och är ett samarbete som sträcker sig över gymnasie- och grundskolorna i Berg.
De första Bergseleverna besökte Indien 2007, därefter har elever
från Bergs kommun årligen haft ett utbyte med landet. I år var
det elever från Svenstaviks och Myrvikens grundskola som
tillsammans med elever från Fjällgymnasiet besökte Little Lambs
School i Chennai. Att utbytet pågått över så lång tid och att
projektet är ett samarbete mellan grund- och gymnasieskolan är
unikt. Projektet finansieras genom projektmedel från Universitets- och högskolerådets Atlas-program och årlig finansiering
från Bergs kommun.

89 gilla-markeringar

På bilden ser ni en morgonsamling på Little Lambs
School. Kvinnan på bilden i turkost heter Maria Gislén
och är rektor på skolan. Hon startade den för fattiga
barn för 20 år sedan. Eleverna som går på skolan
har olika bakgrund och många är väldigt fattiga och
vissa är helt ensamma. Skolan är helt beroende av
välgörenhet och sponsorer och det är där vi kommer
in i bilden.

119 gilla-markeringar

Detta är Tina Pettersson. När hon inte kör motorcykel
så jobbar hon som Textil och Engelskalärare på Svenstaviks skola. Tina är grundskolans stöttepelare i projektet och det är hon som har alla kontakter här nere i
Chennai. Det är Tinas sjätte år i Indien och hon gör ett
helt fantastiskt arbete som håller ihop allt för oss!
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112 gilla-markeringar

Under en dag har högstadieeleverna på Myrviken
och Svenstaviks skola varit befriad skolarbete och
istället varit ålagda att arbeta med något till förmån för
Indiens barn. Denna summa är vad eleverna lyckades
samla ihop till Little Lambs School i år! Vi har också
blivit sponsrade med mycket pengar från SEKO och
därför kunde vi överlämna en rekordstor check! Grymt
jobbat alla ni som bidragit till projektet!

89 gilla-markeringar

För dessa elever betyder en bra utbildning allt! För det
är den enda vägen ut ur fattigdom för dem. Därför tar
de vara på varje chans som ges och är nyfikna på det
mesta! På bilden ser ni elever som lyssnar på våra
elevers redovisning om Sverige. Våra elever skötte sig
exemplariskt och kunde svara på alla kluriga frågor
som ställdes efteråt.

86 gilla-markeringar

Jerry Prestberg till vänster på bilden är den som styr
skutan, iallafall till vardags på Svenstaviks skola där
han arbetar som rektor. Igår ordnade Jerry en dagsutflykt till Pulicat, en liten fiskeby utanför Chennai. Byn
Pulicat totalförstördes av Tsunamin 2004. Fiskemännen som var ute på havet märkte inget förrän de kom
tillbaka in till land och deras by var helt försvunnen.
Idag har den återuppbyggts och precis som innan är
fisket den största inkomstkällan för byborna.

89 gilla-markeringar

Denna bild tycker jag beskriver vad Indienprojektet
är! Det riktigt gnistrar av lycka i barnets ögon. Lycka
över att ha någonstans att bo, några som bryr sig, en
utbildning och hopp om en bättre framtid. Vi avslutar
nu vår resa men projektet fortsätter, hoppas vi! Våra
elever har utvecklats massor och är peppade att föra
sina erfarenheter och lärdomar om Indien vidare! Tack
till alla som varit med och bidragit på något sätt, detta
projekt gör skillnad, för många!
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Nyttigt för både
kropp och knopp
Myrvikens skolas idrottsförening rymmer mer än idrott. Det är idrottsföreningen där unga lär yngre, till exempel att göra nyttiga mellanmål eller genom
att stötta vid läxläsning.

– Ungdomarna växer otroligt på att hjälpa till och uppleva
att deras kunskaper är något värt, att de har kunskaper att
förmedla oavsett om det handlar om skridskoskola eller
matte. Både de yngre som får hjälp och de äldre som hjälper
till blir sedda, det är en win win-lösning, säger Jan Magnusson, lärare på Myrvikens skola och vuxenstöd i skolidrottsföreningen.
NYTTIGA MELLANMÅL
Idén om att lära de yngre barnen att laga nyttiga mellanmål kom från Axel Eriksson och Joel Westberg i årskurs 6.
Tillsammans med hemkunskapsläraren Andreas Hägglund
på Myrvikens skola hjälper killarna fritidsbarnen att tillaga
hälsosamma mellanmål.
– Det är särskilt roligt att det är elever i årskurs 6 på en
högstadieskola som helt på eget initiativ tar på sig ledarskapet och genomför detta! säger Jan Magnusson.
Under våren har skolans idrottsförening även haft
läxläsning på fritids en gång i veckan. Frågan väcktes av en
medarbetare på fritids.
– Ungdomarna fick frågan på en måndag och på onsdagen samma vecka var de i gång. Läxhjälpen kan till exempel

handla om att stötta med matte, lyssna när de yngre läser
eller hjälpa till med engelska. Ungdomsledarna får också
ersättning för det jobb de utför och det bidrar säkert till att
många vill engagera sig, säger Jan Magnusson.
GRUNDLÄGGANDE DEMOKRATI
Myrvikens Skol IF har 208 medlemmar från fem år och
uppåt. Det är elever i årskurs 6–9 på skolan som är med i
föreningens styrelse. Även om det är en skolidrottsförening
ligger fokus inte enbart på idrott.
– Huvudanledningen med idrottsföreningen är att ungdomarna ska få möjlighet att lära sig demokrati i praktiken.
Hur möten hålls, en dagordning skrivs och hur en förening
drivs. Det är ungdomarna själva som kommer med idéer
och genomdriver dem. Det mesta som medlemmarna själva
tar initiativ till brukar gå att genomföra även utanför idrottssektorn. En stor vinst med Skol IF är att äldre och yngre lär
känna varandra, det blir naturligt att umgås över åldersgränserna på skolan, säger Jan Magnusson.
Nyttiga mellanmål och läxhjälpen drog igång i våras och
om efterfrågan finns och eleverna i Skol IF själva vill kan det
fortsätta även i höst.
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SKATTEKOLLEN
Skattesatsen i Bergs kommun är för 2018 22,87 procent
(kommunalskatten). Det betyder att om du har en månadslön på 20 000 kronor så går 4 574 kronor av detta
till kommunen. Det mesta av skattepengarna går till skola, vård och omsorg, drygt 70 procent av det du betalar i
kommunalskatt går till dessa områden.

Vad går de kommunala skattepengarna i Berg till?

KOMMUNALSKATT
4 574 KR
22,87%
Baserat på 20 000 kr
i månadslön

VÅRD OCH OMSORG är det område som den procentuellt största delen av
dina skattepengar går till, nästan 34,9% av kommunalskatten går
till äldreomsorg, till stöd och service till funktionshindrade och
till äldreboenden, färdtjänst och liknande.
PEDAGOGISK VERKSAMHET är den andra riktigt stora delen av skattekakan. Av den kommunalskatt du betalar går ungefär 35,7 %
till skolor, förskolor, fritidshem, vuxenutbildning och särskola.
Grundskolan är den största biten här, ungefär hälften av skatten
som fördelas till pedagogisk verksamhet är för grundskolan.

VÅRD & OMSORG
1 600 KR

SAMHÄLLE & MILJÖ
164 KR

PEDAGOGISK VERKSAMHET
1 632 KR

KULTUR & FRITID
96 KR

GEMENSAM KOMMUNAL SERVICE är det tredje största området. Här ingår till
exempel kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder, löner för
feriearbetande ungdomar, krisberedskap, integrationsservice,
kök och lokalvård, samt gemensamma funktioner som
personalavdelning, IT och administratörer. Denna del utgör
17,2% av din kommunalskatt.

GEMENSAM KOMMUNAL SERVICE
787 KR

POLITIK
76 KR

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG som till exempel familjehemsvård, familjerådgivning och andra former av stödinsatser inom bland annat
socialpsykiatri, stöd till personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser eller missbruk. Till individ- och familjeomsorg går lite drygt 5,5 % av din kommunalskatt.
SAMHÄLLE OCH MILJÖ, här ingår områden som exempelvis Räddningstjänst, kommunens näringslivskontor, konsumentvägledning,
energi- och klimatrådgivning, marknadsföring och informationsinsatser samt medlemsavgifter till föreningar. Till samhälle
och miljö går 3,6 % av din kommunalskatt.
KULTUR OCH FRITID, här ingår kostnaderna för bibliotek, kulturskola
och annan fritids- och kulturverksamhet såsom kulturevenemang, barnkultur, simhallar, förenings- och ungdomsverksamhet. 2,1% av din kommunalskatt går till kultur och fritid.
POLITIK, i detta område finns bland annat arvoden och reseersättning till förtroendevalda, kostnader för överförmyndarnämnd
samt revision. 1,7% av kommunalskatten går till politik.

INDIVID & FAMILJEOMSORG
257 KR

All kommunal verksamhet finansieras inte via skatt
En del av den verksamhet som kommunen bedriver finansieras inte via skatt, utan genom avgifter. Det gäller till exempel
kostnader för vatten och avlopp, där det är alla fastighetsägare i
kommunen som betalar.
Detsamma gäller kostnaderna för renhållning i kommunen, som
också betalas genom avgifter. Den som äger en villa eller dylikt
betalar avgiften direkt till kommunen, medan till exempel den
som äger en bostadsrätt eller hyr sin bostad har avgiften inbakad
i hyra eller avgift till bostadsrättsföreningen.
Den tillsyn som kommuner gör inom hälsoskydd, miljöskydd
och livsmedel är också finansierad via avgifter som betalas av
verksamhetsutövarna.

ALL DATA ÄR BASERAT PÅ:
https://www.skattekollen.se/berg/visa.php
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NU LEKER FISKEN I BILLSTAÅN IGEN
EFTER 100 ÅR KAN NU fisken vandra upp i Billstaån igen.
Jämtkraft har byggt omlöp vid kraftstationerna i Billsta och
Strömbacka samt vid regleringsdammen i Näkten. Den
äldre intagsdammen i Ävjan har rivits ut.

Storsjön Bergs fiskevårdsområde initierade

Det var Storsjön Bergs fiskevårdsområde som tog initiativet
för fiskvandring i Billstaån. Med fiskevårdsföreningens
ordförande Hans-Erik Andersson i spetsen inleddes ett
samarbete över traditionella gränser mellan; Jämtkraft som
affärsdrivande bolag, Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet,
fiskevårdsområdet som ideell förening och Naturskyddsföreningen som intresseorganisation.
– Det har gått suveränt att samarbeta. Jag är väldigt glad
över att vi efter 100 år har fisk i Billstaån igen, det är ett lyft
för bygden. Samarbetet visar att det går att göra saker man
kanske trodde var omöjligt, säger Hans-Erik Andersson
ordförande i Storsjön Bergs fiskevårdsområde.

NYA BOSTÄDER I BERG
Fler vill bo i kommunen, efterfrågan på bostäder håller i sig. För att
möta behoven har politikerna satt ett mål på 75 till 100 nya bostäder
inom tio år. Ett första steg på vägen är de 14 lägenheter som byggdes i
Svenstavik och Hackås förra året.

Vill du söka bostad hos Bergs Hyreshus?
Det gör du enklast genom att registrera dig i
bostadskön på: www.bergshyreshus.se
På webben kan du se lediga lägenheter och
anmäla intresse för dem.

– DE NÄRMASTE FYRA åren ser jag ett behov av ytterligare ett 50-tal bostäder i
Hackås, Svenstavik, Myrviken och Klövsjö. Det är de orter efterfrågan på bostäder
är som störst. Vi behöver en mix av hyres- och bostadsrätter samt villor, säger Hans
Green, vd för Bergs Hyreshus.

Under 2017 byggde kommunen sex nyproducerade lägenheter i Hackås och åtta
lägenheter från ett ombyggt HVB-boende i Svenstavik. Nästa steg är att Bergs Hyreshus tittar på olika lokaler att bygga om till bostäder men det är inte bestämt när, var
och hur det ska ske.
– Vi skulle behöva en konstant tillförsel av bostäder under de kommande åren, det
är viktigt för att underlätta inflyttning. Men det är också viktigt att de tätorter som
finns i Berg hinner anpassa sig till ökad inflyttning, till exempel med fler förskoleoch skolplatser, säger Hans Green.
För att underlätta bostadsbyggandet diskuterar nu Bergs Hyreshus, kommunen och
näringslivet om att gå ihop och tillsammans bygga bostäder i kommunen.

22

AKTUELLT I BERG

MER ROBUST
OCH TILLGÄNGLIGT

med kommunsamarbete över gränsen
Berg och Härjedalen bygger om organisationen för vatten, avlopp (VA)
och renhållning samt miljö och bygg. Från och med nästa år sköts
vatten, avlopp (VA) och renhållning via ett samägt bolag och istället för
två miljö- och byggnämnder skapas en gemensam. Syftet är att skapa
en robustare organisation och säkra kvaliteten i verksamheten.
– DEN STÖRSTA VINSTEN blir att organisationen blir både stabilare och mer
flexibel. Kompetensförsörjningen underlättas och personalbemanningen blir
mindre känsliga vid ledigheter, sjukdom och så vidare, säger Anders Häggkvist
kommunalråd i Härjedalen (c).
Att samarbeta skapar också möjligheter att dela på investeringskostnader.
Till exempel finns det flera reningsverk som måste moderniseras i takt med
ökade miljökrav.
– Reningsverket i Klövsjö/Storhogna är ett exempel där det finns utrymme
för att koppla på även Vemdalsskalet och dela på kostnaderna. Det är värdefullt
med tanke på att vi står inför stora utgifter. Bara i Härjedalens kommun räknar
vi med att det kommer att kosta omkring 1 miljard kronor att åtgärda reningsverken de närmaste tio åren, säger Anders Häggkvist.
I den nya organisationen som gäller från och med januari 2019 kommer
bolaget ha sitt säte i Härjedalen och Berg blir värdkommun för nämnden.
– Vi vill fortsätta erbjuda bra service och ha korta handläggningstider.
Vi ser framåt och med den nya organisationen löser vi flera av framtidens
utmaningar. Service och tillgänglighet är fokus när vi samlar och stärker kompetensen, säger Therese Kärngard kommunalråd (s) och kommunstyrelsens
ordförande i Bergs kommun.

I KORTHET
Vad ska ske?

Bergs och Härjedalens kommuner ska skapa
ett gemensamt Vatten, avlopp (VA) och renhållningsbolag samt en gemensam Miljö- och
byggnämnd.

Varför då?

För att skapa en robustare organisation med
bredare marginaler vid till exempel sjukdom,
mer spetskompetens och bättre tillgänglighet
och service till medborgarna.

Hur ska det gå till?

Just nu förbereder kommunerna sammanslagningen genom att arbeta fram bolagsordning,
skriva avtal, ta fram arbetssätt och rutiner
tillsammans med medarbetarna.

När genomförs sammanslagningen?

Både VA- och renhållningsbolaget samt Miljöoch byggnämnden startas 1 januari 2019.

Hur påverkas medborgarna?

För medborgarna innebär förändringen ingen
större skillnad, vid kontakter går man som
vanligt via kommunen. Den som vill besöka
ett kontor kommer ha flera alternativ att välja
bland, särskilt de som bor nära kommungränsen.

Mer information kommer under hösten 2018.
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FRÅN BYDALEN/
HÖGLEKARDALEN

Hannaåshögen
915 möh

ANARISFJÄLLEN

Glen

HELAGS
Gråvålen
1145 möh

Krustjärnstöten
1094 möh

Dunsjöfjället
1402 möh

Storådörren
1527 möh

Tossåsen

Bulfjället
1408 möh Nesjöstötarna
1240 möh
Skarsfjället
Mittåstötarna
1593 möh
1292 möh

Grönfjället
1403 möh

LJUNGAN

Ruändan

Svedje

Valskaftet
1002 möh

Lågvålen
886 möh

Persåsen

Myssjö

65
7122
PERSONER LÄNDER

Hackås

Kövra
STORSJÖN

SÖLVBACKA
STRÖMMAR

Lövkläppen
995 möh

HÄR BOR FRÅN

FRÅN
ÖSTERSUND

Sanne

Kinderåsen

Torsborg
Storsjö
STORSJÖN

Särvvålen
963 möh
Flatruet
1056 möh

Oviken
Gräftåvallen
Myrviken

Arådalen

Husvålen
1121 möh

Skärkdalen
Axhögen
1321 möh

Hundshögen
1371 möh

Munkskallen
873 möh

1797 möh

Ljungdalen

OVIKSFJÄLLEN

FRÅN ÅRE

535
FLÅSJÖN

Skarpåsen
840 möh

Vigge

Galberget
690 möh

Svenstavik

Börtnan
VÄLLE
STRÖMMAR

FRÅN
FRÅN
FUNÄSDALEN
FUNÄSDALEN

E45

Hoverberg
Dödre

NÄKTEN

192 BYGGVERKSAMHET
FÖRETAG INOM

Brånan

Storhallen
FOTINGEN
Särvfjället

Skucku

Åsarna

Skålan

Sandviksknallarna
808 möh
LJUNGAN

Gillhov

NÄSTEL-

LÄNNÄSSJÖN
Kvällshögen
946 möh

SJÖN
Digerberget
Lillsved
Kvarnsjö
Nästeln

KLÖVSJÖN

LÄNETS BÄSTA

Klövsjöfjällen
978 möh

FRILUFTSKOMMUN 2017

FRÅN
VEMDALEN

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

TIO
MEST
FÖRETAGSAMMA
KOMMUNERNA I SVERIGE
Besöksadress:
Ängesvägen 4, Svenstavik
Postadress:
Bergs kommun, Box 73
840 40 Svenstavik
Telefon: 0687-161 00
E-post: bergs.kommun@berg.se
Facebook: Bergskommun
Instagram: @bergskommun
www.berg.se

315

Röjan
Nederhögen
Söderhögen

RÄTANS315
SJÖN

Handsjöbyn
HANDSJÖN

Rätansbyn

FRÅN ÅNGE

E45
IN

LA

Klaxåsen

ND

SB Sörtjärn
AN
AN

FRÅN SVEG

I DAGENS SAMHÄLLES MÄTNINGAR av årets Superkommuner, hamnade
Bergs kommun på en fjärdeplats i kategorin Näringsliv, som mäter antal
bolag per invånare och utvecklingen för näringslivet över tid.

BERGS KOMMUN HÖR TILL DE

316

Klövsjö

Storhogna

I BERGS KOMMUN FINNS ÖVER

400 FÖRENINGAR

ANTALET GÄSTNÄTTER

I BERGS KOMMUN

1,2 MILJ
ÅRLIGEN

SKOLELEVER I BERG har i snitt 109,51 kvadratmeter skolgård att röra sig på.
Rikssnittet är 81,3 kvm för kommunala skolor och 34,7 på friskolor. Boverket
rekommenderar minst 30 kvm per elev.

ÄR DU SUGEN PÅ NYTT JOBB?
VI SÖKER FLERA NYA medarbetare till laget
Bergs kommun, exempelvis lärare, förskollärare,
undersköterska och sjuksköterska.

Läs mer och ansök på:
www.berg.se/jobbahososs
Här kan du också göra en spontanansökan för
arbete om du har någon annan kompetens, eller
vill komma i kontakt med oss.

