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Växa utan

växtvärk
BERGS KOMMUN kan

inte växa om inte invånarna vill
det. Och vi har helt fantastiska invånare som vill att
kommunen växer och som öppenhjärtigt välkomnar
nyinflyttade. Genom kommunens föreningar märker
jag hur våra bygder sjuder av liv. De jobbar för att
utveckla sina respektive byar och när jag träffar eldsjälar
som Micke i Hackås eller Jenny i Rätan kan jag inte bli
annat än glad och stolt. Att få läsa om Bergs IK som
samlat fotbollsentusiaster från hela kommunen och
skapat gemensamma träningar över bygränserna är
också ett tecken på vilja till samverkan och öppenhet.

JAG GLÄDS OCKSÅ över invånare som Patricia, som
gör allt för att nyinflyttade med utländsk härkomst ska
trivas. Hon bidrar till att alla bergsbor ska kunna prata
svenska och bygga sin framtid här.

och det är en överlevnadsfråga att vi satsar på näringslivet. Tillväxt i form av
fler invånare är något som står högt också på företagens
önskelista. För vissa handlar det om att skapa ett bra
kundunderlag, för andra är den framtida arbetskraftsförsörjningen avgörande för deras framgång. I båda
fallen ger fler invånare ökad trygghet. Att företag mår
bra och blir fler skapar attraktivitet och underlag för
kommersiell service som vi ska vara måna om. Ett
härligt exempel på det ser vi i Oviken där fler och fler
väljer att starta eget. Och trivs med det!

VI ÄR EN FÖRETAGARKOMMUN

VÅR KOMMUN HAR länge varit en typiskt förvaltande
kommun, men sedan några år tillbaka vrider vi
vårt stora ”fartyg” och tänker och agerar som en
tillväxtkommun. Vår kommunala organisation behöver

också ställa om verksamheter och tänka annorlunda
för att på ett bra och lättsamt sätt kunna välkomna fler
invånare. Tack vare fler födda och ökad inflyttning så
är vi en kommun som stadigt växer och som tar ansvar
för ett hållbart växande. Vi gör allt vi kan för att växa
utan växtvärk.
EXEMPEL PÅ HÅLLBAR tillväxt är byggandet i kommunen.
Där barnen föds satsar vi till exempel på förskolor. Vi
bygger en helt ny förskola i Klövsjö och vi bygger ut
förskolan i Myrviken. Vi tittar nu också på förskolorna i
Hackås och Svenstavik. De detaljplaner för bostadsbyggande vi klubbar igenom är viktiga, dels att de vinner
laga kraft snabbt så att byggen kan påbörjas, men också
att de blir lagom omfattande med tanke på hållbarhetsaspekten. I Backstabränna skapar vi nio villatomter
och i Myre 16 villatomter. Tack vare privata markägare
har vi möjlighet att bygga hus utanför detaljplanerat
område och i mindre omfattning.
MÅNGA AV DE PLANER och den utveckling som sker har

diskuterats eller kommit fram på våra dialogmöten ute
i bygderna. Ur dessa har också våra tre utvecklingsprogram vuxit fram som tydligt exemplifieras här i
Bergsliv. Tack, du som varit med och stött och blött
tankar kring kommunens framtid.

JAG ÄR STOLT och glad över att få vara en del av Bergs
kommun och den utveckling vi har. Att möta dig som
invånare på ett dialogmöte är bland det bästa jag vet
och jag hoppas att du kommer vid nästa tillfälle! Jag
önskar er invånare och besökare i Berg en skön sommar
och trevlig läsning i det sjunde numret av Bergsliv.
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BoBra i Berg
börjar ta form

Foto: Sandra Pettersson

TAKTERASS, GEMENSAMMA balkonger och

biblioteket i bottenvåningen, kan det bli bättre
för de som är 65 plus och väljer att flytta till
Trygghetsboendet i Svenstavik? Första spadtaget togs 26 april och beräknad inflyttning är
i december 2023.

Bild: Älsvbyhus

Det byggs nytt i Myre
I MYRE VÄXER ytterligare nybygg-

nationer fram då kommunen har
valt att planlägga för en blandning
av flerfamiljshus och villor/parhus i
området.

DETALJPLANEN HAR fått laga kraft

och nu startar arbetet med områdets
infrastruktur. Området ska röjas och
tomterna ska avstyckas.

Följ Johan på Instagram
#GREVEJOHANSEN

PLANEN ÄR ATT MÖJLIGGÖRA FÖR:


16 tomter för villor eller
parhus i två våningar.



Sex tomter för flerfamiljshus i
två våningar, sammanlagt 24
lägenheter.
LÄS MER PÅ :

bergsliv.se/bostadsprojekt

Ovanlig vardag

på Fjällgymnasiet

JOHAN JOHANSEN UPPTÄCKTE sitt
intresse för både historia och kläder från
förr redan när han var 12 år gammal.
Som elev på Fjällgymnasiet i Svenstavik
sticker hans klädval ut, för han är inte
bara fredagsfin. Kostym och slips är
vardagsklädsel.
– Kläder från tidigt 1900-tal och fram
till 1940 är betydligt mer intressant än
vanliga kläder. Jag gillar detaljer, säger
Johan Johansen.
VISST VÄCKER HANS stiliga konfektion

Johan Johansen klär sig i kläder från tidigt
1900-tal, vilket väcker uppmärksamhet.

uppmärksamhet, både på skolan i Svenstavik och var helst han rör sig, men det
har aldrig varit några konstigheter att
sticka ut.

Bild: Månsson och Hansson AB

Hus på gång i
Backstabränna
DETALJPLANEN har fått laga kraft och infrastrukturen börjar bli klar vid tomtområdet
Backstabränna i Klövsjö. De nio villatomterna
och ett flerbostadshus ligger vackert inbäddat
i södra änden av Klövsjön, mellan Klövsjö by
och skidområdet. Bygget påbörjas tidigast 2023
och efter det börjar vi se villorna framträda.

20 KOMPLETTA KOSTYMER ryms än
så länge i hans garderob. Lägg därtill
diverse skjortor, hattar, huvudbonader,
rockar och pälsar, käpp, fickur med mera
så förstår ni vidden av intresset.
– Jag möts nästan alltid av positiva
kommentarer, barn fnissar väl lite
ibland, men det bryr jag mig inte om
längre.
HANS INSTAGRAMKONTO och alter

ego på internet #grevejohansen har
drygt 3 000 följare. Följarskaran och den
fysiska garderoben växer stadigt.
– Det blir mycket loppisar och internethandel på vintagebutiker för att hitta
kläder. Det kan vara ett ganska kostsamt
intresse, men med fler kontakter med
samma intresse är det också lättare att
hitta kläder. Man tipsar varandra.
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Ut & njut!

Berg är en utomhuskommun. Många av våra invånare gillar
friluftslivet med skogen, sjöarna, åarna och fjällen. Det har vi
inom kommunen tagit fasta på. Därför finns en hel del platser
att besöka och rabatter att ta del av. Allt hittar du på berg.se.

Rabatter & förmåner
som Bergsbo

Sommarbada
i Bergs kommun

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.

RUNT OM I KOMMUN finns gott om

naturliga badplatser. Några av dem
stöttar kommunen genom att bekosta
soptömning, utföra vattenprover och ge
ett ekonomiskt bidrag till drift.

GRATIS LIFTKORT 0-15 ÅR

Alla folkbokförda barn och ungdomar i Bergs kommun
får ett gratis säsongspass i Vemdalens och Bydalens
anläggningar (obs! Två olika kort).

BADPLATSER



Balviken i Hoverberg



Billstadammen i Hackås



Nästelsjön i Nästeln
Klövsjö Båthamn



Häggsåssjön i Gräftåvallen





Ljungan i Skålan





Näktensjön i Näcksta

Börtnansjön i Börtnan

Storsjön i Storsjö kapell

25% RABATT PÅ LIFTKORT FÖR VUXNA

Som folkbokförd vuxen (från 16 år) i Bergs kommun har
du 25% rabatt på säsongspass i Vemdalens anläggningar;
Klövsjö, Storhogna, Vemdalsskalet och Björnrike.
GRATIS FISKEKORT 0-16 ÅR, RABATT FÖR VUXNA

Löparrunda eller
längdskidåkning
I BERGS KOMMUN finns det
skid- och motionsspår som är
elbelysta på flera platser. En
drifthållare finns för varje spår
och på vissa ställen trycker du
på en knapp för att tända belysningen. Parkering finns intill
samtliga spår.

SKID & MOTIONSSPÅR


Gräftåvallen





Skålan



Hackås



Myrviken



Storsjö Kapell

Ljungdalen



Klövsjö



Persåsen



Svenstavik



Kvarnsjö



Rätan



Åsarna

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.

Prova först
– köp sedan

Bild: Trangia

FRILUFTSLÅNET FUNGERAR som ett bibliotek där man kan låna
allt från skridskor och fiskespö till stormkök och pulka för att
enkelt kunna prova på de sporter och aktiviteter man vill.
FRILUFTSLÅNET FINNS i caféet på Svenstahallen i Svenstavik.
Vem som helst kan låna genom att registrera sig som låntagare
med namn och mobilnummer. Man får låna utrustningen
gratis i 14 dagar.
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730

medarbetare jobbar
på Bergs kommun
Vill du också jobba hos oss?

berg.se/jobbahososs

Nya medarbetare i Bergs kommun

Vi är 730 medarbetare som jobbar på Bergs kommun. Vi jobbar för att du som invånare ska ha en bra
plats att bo och verka på. Vi söker ständigt nya medarbetare och våra vakanta tjänster hittar du på
berg.se/jobbahososs. Här är några av alla våra nya stjärnor som nyligen börjat hos oss!

LINDA BORG

ANNA SALMI

HANNA SVANSTRÖM

Socialsekreterare

Säkerhetssamordnare

Miljöchef (Berg & Härjedalen)

DET BÄSTA MED BERGS KOMMUN:

DET BÄSTA MED BERGS KOMMUN:

DET BÄSTA MED BERGS KOMMUN:

MALIN IVARSSON

MARCUS EDNARSSON

Närheten till naturen och de stora
vidderna med en fantastisk möjlighet
att var ensam om man vill. Jag gillar allt
från att åka skidor på fjället till att ta en
tur med SUP brädan på Klövsjön. Sedan
är sammanhållningen och gemenskapen
bland de som bor här viktig.

ISSE AHMED
ABDIRASHID
Vårdbiträde

DET BÄSTA MED BERGS KOMMUN:

Att det är en liten kommun där det är
lätt att skapa en gemenskap och samhörighet.

Tillgången till rikt friluftsliv. Jag tycker
mycket om att fiska, jaga och vandra så
att ha närheten till en storslagen natur
och lugnet precis utanför dörren är
oslagbart. Livskvalité!

Enhetschef hemvården
Svenstavik och nattpatrullen
i kommunen
DET BÄSTA MED BERGS KOMMUN:

Det ena är att det är en trygg kommun
att växa upp i och leva i. Det andra är
de fantastiska eldsjälar som finns i de
flesta byar där deras engagemang ordnar
service och händelser som önskas och
fattas i deras by.

Som ny på jobbet och i Berg ser
jag fram emot att få jobba i två
kommuner med närhet till vacker
natur och med goa, engagerade
kollegor!

Studie- och yrkesvägledare
DET BÄSTA MED BERGS KOMMUN:

Människorna och den fina naturen de
har så nära till!
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Foto: Ebba Beattie

Medborgarna har tyckt till
UNDER 2021 GENOMFÖRDE Bergs kommun en medborgarundersökning. Hela

undersökningen finns att ta del av på www.berg.se, här visas några av resultaten.
Bergs kommun kan både sträcka på sig och notera saker på ”att-göra-listan”.

MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN VISAR:


Kan du rekommendera andra
som inte bor här i kommunen att
flytta hit?



Andel positiva: 78%
(riksgenomsnitt 58%)

Andel positiva: 67%
(riksgenomsnitt 62%)


Tycker du att du kan vara den du
är och leva som du vill t.ex. utifrån
ålder, könstillhörighet, sexualitet,
religion, etnicitet eller funktions
nedsättning?
Andel positiva: 93%
(riksgenomsnitt 86%)



Vad tycker du om utbudet av
gång- och cykelvägar i Bergs
kommun?

Hur tycker du att äldreomsorgen
fungerar i Bergs kommun?



Hur tycker du att förskolan
fungerar i Bergs kommun?
Andel positiva: 90%
(riksgenomsnitt 87%)



Vad tycker du som invånare
om möjligheterna att aktivt delta
i utvecklingen av kommunen via
tex dialogmöten?
Andel positiva: 47%
(riksgenomsnitt 32%)

Andel positiva: 40%
(riksgenomsnittet 81%)


Hur viktigt tycker du att närhet till
naturen, inklusive parker är?
Andel positiva: 96%
(riksgenomsnitt 97%)

Kommunchef Ralf Westerlund delade ut
Bergs kommuns kvalitetspris som i år gick till
Lokalvården i Bergs kommun.

Berg framåt

firande av 51-åring
BERGSBORNA STRÅLADE av energi, inspiration och idérikedom när de den 4 april
2022 träffades för att lyfta blicken och se
framåt under parollen Berg Framåt. Vår
kommun fyllde 50 år under 2021 men
pandemin satte stopp för firandet och nu,
äntligen, firades det. 51 år efter att Bergs
kommun bildades.
DAGEN BJÖD PÅ föreläsningar från alla

kommunens delar. Eldsjälar berättade
om vad de gör och hur de jobbar. Priser
delades ut och vi skrattade och strålade
tillsammans. Vi valde att inte titta bakåt
utan istället bara blicka framåt. Vi gjorde
det med människor från byar, från
kommunens organisation, från föreningar,
från skolklasser och från näringsliv.

HELA UNDERSÖKNINGEN :

berg.se

SE FILMEN FRÅN BERG FRAMÅT:

berg.se/bergframåt

Foto: Sandra Lee Pettersson
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FLER BARN I KOMMUNEN

Språket
är nyckeln

– nu hjälper Patricia andra
att komma in i samhället
När Patricia Vake tvingades fly från Kongo hamnade hon
i Svenstavik. Idag är hon glad för det välkomnande hon
fick då och vill nu bidra till att andra nyanlända också ska
känna sig hemma i Berg.
84
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Företag och individer

växer och utvecklas

I Arbetsmarknadsenhetens verksamhet ”Trapphuset” hjälper Patricia människor
som står långt från arbetsmarknaden med arbetsträning och praktik.

– MIN FÖRSTA TANKE när jag kom till

Svenstavik var att det är långt borta från
några storstäder. Jag var inte van vid så
mycket skog och glesbygd.

PATRICIA VAKE FLYDDE tillsammans med

sina två döttrar och sin mamma från
Kongo 2014. Efter flera år på flyktingläger
blev hon och familjen utvalda av UNHCR
och fick komma som kvotflyktingar till
Sverige 2019.

I SVENSTAVIK FICK familjen ett eget

boende. Patricia berättar att hemspråket,
franska, spelade en viktig roll första tiden.
– Det är inte lätt att komma till ett nytt
land, men vi möttes av så många vänliga
människor som stöttade oss. Att det fanns
en i kommunen som dessutom kunde
franska hade stor betydelse och hjälpte
mig mycket för att förstå allting i början,
säger hon.

I NÄSTAN ETT HALVÅR fick Patricia
vänta på sina svenska id-handlingar, en
period då hon inte kunde göra så mycket.
När de äntligen kom väntade nästa
utmaning, pandemin. Att allt stängde
ned och språkundervisningen skedde
på distans blev ett hinder för Patricia
som inget hellre ville än att bli en del i
samhället.
– Att lära sig ett nytt språk är otroligt
svårt bara genom att sitta själv hemma
och läsa. Du behöver träffa folk du kan
prata med och få tillfällen att öva
i vardagen, säger hon.
VÄNDNINGEN KOM när hon fick praktik
på Bergs kommuns inflyttarservice.

– Det var fantastiskt att få jobba tillsammans med de personer som hade
välkomnat mig och min familj när jag
kom till Svenstavik. Och att äntligen få
använda svenskan varje dag betydde
mycket, säger Patricia.
HON MENAR ATT för att lära sig ett språk

krävs mod. Du får inte vara rädd för att
det ska bli fel och tillåta dig själv att vara
nybörjare.
– Många jag möter är försiktiga och
tycker att det är pinsamt att de inte kan
perfekt svenska, men jag är social av mig
och även om min svenska inte alltid blir
helt rätt så har jag hela tiden försökt att
prata, säger hon.

EFTER PRAKTIKEN erbjöds Patricia ett
jobb på Arbetsmarknadsenheten med
verksamheten ”Trapphuset”. Här får
människor som av olika anledningar
hamnat långt från arbetsmarknaden
hjälp med arbetsträning och praktik. I
deras lokaler i centrala Svenstavik pågår
aktiviteter kring återbruk och återvinning
– papper, textilier och trä får nytt liv i
form av till exempel braständare, mattor
och dukar.
PATRICIA ÄR HANDLEDARE och åker
bland annat ut med praktikanter till
kommunens äldreomsorg för arbetsträning. Hon har blivit en bra resurs för hela
verksamheten där hon har stor nytta av
sina egna erfarenheter.
– Jag har en väldigt positiv bild av integration. Jag har hela tiden varit nyfiken,
velat lära mig nya saker och haft ett driv,
och det tror jag har underlättat och gjort

OM DU SOM FÖRETAGARE behöver
extra arbetskraft och vill testa
dig fram så kan en praktik- eller
arbetsträningsplats vara perfekt att
erbjuda en arbetssökande. Du kan
se praktikperioden som en lång och
informativ anställningsintervju där
ni båda lär känna varandra. I Bergs
kommun är det enheten Arbetsmarknadsstöd som hjälper till med
matchning, stöd och uppföljning,
både för dig som arbetsgivare och
de arbetssökande.
DE ARBETSSÖKANDE som kommer

till Arbetsmarknadsstöd kan ha
rätt till särskilt anställningsstöd,
exempelvis introduktionsjobb,
nystartsjobb, extratjänst, lönebidragsanställning eller praktik. Ta
kontakt med Arbetsmarknadsstöd
via kommunens växel så hjälper
de dig som vill prata praktik eller
arbetsträning vidare.

det lättare både att knyta kontakter och
förstå hur saker fungerar i Sverige.
Men jag vet att det kan vara svårt för
många och därför är praktikplatser eller
andra möjligheter otroligt viktiga för att
ge alla en chans, säger hon.
ATT SPRÅKET HAR stor betydelse är
Patricia ett levande bevis för. För många
tar det betydligt längre tid, därför menar
hon att det skulle behöva göras ännu
mer så att fler kan komma in i samhället
fortare.
– Jag känner många som går på
SFI år efter år och inte kommer vidare.
Skolan räcker inte för att människor
ska lära sig svenska på riktigt. Jag skulle
gärna se att till exempel fler företagare
engagerar sig och erbjuder praktikplatser,
det är jätteviktigt för integrationen att
vi som kommer hit får en chans att ta
del av samhället. Det finns en stor
potential i alla som kommer hit som
vi måste ta vara på. 
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Linda Rós hittar

det kreativa i Västeråsen
I Västeråsen hittar Linda Rós Guðnadotter både lugn och inspiration till sina bilder.
Kreationer som ofta är en blandning av fotografi och konst. Under 2021 fick hon ett
kulturstipendium av Bergs kommun - för att hon inspirerar andra unga till att satsa
på kreativt skapande i kommunen.
ÄNGAR, SKOGAR, FJÄLL och djur. Artister på urbana scener,
liksom abstrakta motiv med människor och natur. Ibland
montage, både digitala och fysiska. Allt ryms i Lindas kreativa
fotografering.
– Det är roligt med alla möjligheter i foto, att få blanda och
skapa sitt eget uttryck, säger Linda Rós Guðnadotter. Förut
tyckte jag efterbehandling av bilderna var det tråkiga, nu är
det nästan det som är roligast, vad man kan göra efter att
bilden är tagen.
HON HAR GÅTT den ettåriga fotolinjen på Gotlands folkhögskola i Hemse, men konst, kultur och bild har alltid funnits
i barndomshemmet i Västeråsen. Förmågan och önskan att
hitta kreativitet i olika former är stark i familjen. Hennes båda
bröder, storebror Ísak och lillebror Óskar, är även de aktiva
inom konst, musik och foto.

– Pappa fotograferar han också och vi har flera andra
kreatörer i släkten. Det har alltid funnits målarpennor, papper
och musik här hemma. Lite kaosartat ibland förstås, säger hon
och skrattar.
DJUREN ÄR OCKSÅ väldigt närvarande i Västeråsen. Islands-

hästar har engagerat hela familjen länge och Linda Rós
tävlade tidigare i islandshästridning. Priser och medaljer
fyller väggarna i vardagsrummet.
– Djur är viktigt för mig, det har jag nog känt extra mycket
när jag inte bott hemma. De ger ett lugn.

DET SMYGER RUNT ett antal katter i huset och på gården. Det

hörs ett avlägset galande från en tupp. Oftast är det full fart
när alla hästägare är i farten, både den egna familjen och de
som har sina hästar här.
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Linda söker gärna nya vägar i konsten
men Jämtland har en speciell plats i
hennes hjärta.

”Det är bra att ha olika saker att göra, det är inte
bara foto som intresserar mig”, säger Linda Rós.

LINDA RÓS OCH HENNES föräldrar följs ofta åt, även på arbetstid

då de jobbar på samma skola i Orrviken. Fotouppdragen får
gärna ta mer tid - men ekonomin kräver andra jobb, just nu
som resurs i en mellanstadieklass.
– Det är bra att ha olika saker att göra och det är inte bara
foto som intresserar mig. Jag kan tänka mig att jobba som
biolog eller lärare också. Foto- och bildlärare kanske! Nu har
jag sökt konstskola och kommer jag in blir det tre år i Umeå.
Annars blir det något annat.

PÅ BORDET HAR HON tagit fram sina senaste projekt. Det är fotografier som printats negativt på overhead-papper och sedan
belysts med solljus på kemikalie-penslade papper och tyger.
Duken har kompletterats med textil och stygn för att på så vis
få ett nytt uttryck. Grundtekniken kallas cyanotypi, och ger
precis som namnet antyder ett cyanblått tryck.
– Det var idéer som jag fick via ett instagramkonto nu under
vintern. Det är roligt att utvecklas och fotografi är så brett att
det alltid går att hitta på något nytt. För mig är det bra att inte
fastna i något specifikt allt för mycket.
ÄVEN OM LINDA gärna söker nya vägar i sin konst, så har
Västeråsen och trakterna i Jämtland en speciell plats i hennes
hjärta. Naturen runt gården och fjällen kring Arådalen och
Oviksfjällen vill hon inte vara utan. Linda Rós vill gärna visa
andra att det går bra att vara konstnär och satsa på kultur,
även här.
– Många tror att man måste ner till Stockholm eller
storstäderna för att jobba inom konst men jag tycker att
det finns plats för det här också. Det har hänt mycket på
kulturscenen i Jämtland de senaste åren. Jag har en liten
dröm om en studio och ateljé, men som ett konstkollektiv.
23-ÅRINGEN HAR inte bråttom. Vägen framåt är inte rak och

resan är viktigare än ett tydligt slutmål.
– Det kan vara svårt att livnära sig helt på foto, och det är
inte det viktigaste. I så fall vill jag att det ska finnas de som
gillar det jag gör, inte att jag måste göra det andra gillar. 

Motivering
Kulturstipendium 2021
”Linda Rós Guðnadotter vill ge inspiration
till att det är möjligt att skapa unika saker
och konstverk med ett eget uttryck oavsett
bostadsort, att det lönar sig att aldrig ge
upp sin dröm. Att ens geografiska plats
inte ska begränsa den kreativa processen
är något hon tror att hennes skapande kan
bidra med till andra ungdomar och barn
kommunen.”
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Energiknippet

i Handsjöbyn

Sexbarnsmamman Jenny Lindblad i Handsjöbyn har energi som
få andra. Under sin mammaledighet, som varit i närmare tolv
år, har hon utvecklat sitt intresse för hälsa, rörelse och motion.
Lärartjänsten är uppsagd och yogastudion vid sjön är precis klar.
Men hälsoinspiratören har fler järn i elden.
VARANNAN LÖRDAGSMORGON är det yoga med frukost i

bystugan i Handsjöbyn. Nio personer har tagit sig hit för att
vara med på yogaklass med start 07.30. Till och med Christina
från Ånge. Det känns självklart att klassa Jenny Lindblads
lördagsmorgnar som populära, när det finns de som åker
14 mil för att vara med.
– Allt började under en av mina föräldraledigheter, säger
Jenny. Jag har alltid varit intresserad av friskvård och hälsa, det
startade med mammaträning och sedan har det bara blivit mer.
Nu har jag precis gått en kurs i lymfmassage.

JENNY OCH MAKEN Martin har sex barn så Jenny har varit

föräldraledig i ”typ, 12 år”. Yngsta barnet Hektor är snart tre
år. Äldsta sonen Manfred är 12 år. Lägg till fem hundar, en
camping och såg - samt byggfirma, där Jenny sköter mycket
av det administrativa. Under våren har Jenny och Martin
även tagit emot två ukrainska familjer som bor i var sitt hus
på gården. Genom dem har Jenny också blivit engagerad i
att få hit fler familjer, samlat kläder och jobbat för att alla
ska få en bra tillvaro - trots allt det hemska som händer inte
så långt härifrån.
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Jenny Lindblad har sex barn, här tillsammans
med några av de ukrainska familjemedlemmarna
familjen Lindblad välkomnat.

– Genom att hjälpa sin nästa får jag mycket tillbaka själv,
säger Jenny. Vi lär oss av de som kommit hit och vad de
berättar. Barnen leker med varandra och Olesia, en av
kvinnorna som kom hit från Ukraina, håller i gymnastik
för barnen i bystugan.
RÖRELSE FÖDER rörelse säger Jenny, och det verkar bara

lördagmornar eller kvällar gör ändå att det blir lite gnälligt
bland barnen ibland.
– Men de förstår nog inte hur mycket deras mamma
är hemma egentligen. Och Martin brukar säga åt mig att
sticka ut och träna ibland för att jag ska få vara i min egen
energi. Han vet hur mycket det betyder för mig.

bli mer och mer. Utöver rollen som yogainstruktör håller
hon också i styrkeklasser, somamove och seniorgympa i
Bystugan. Springer gör hon ändå mest för sig själv, som i
en egen liten bubbla i naturen.
– Alla träningsformer kompletterar varandra. Man
ska ha en ”go’ känsla” när man går härifrån, oavsett vilket
pass man går på. Yoga exempelvis ska inte vara prestige.
Känslan är viktigast, inte hur du utför rörelsen.

BYSTUGAN I HANDSJÖBYN har varit en stor tillgång, både
för Jenny och alla andra i byn. Till sommaren ska även
studion nere vid sjön, precis nedanför gården, vara klar
och bli ett nytt centrum för Jennys verksamhet.
– Visst vill jag säga upp mig från mitt liv ibland, säger
hon och skrattar. När ungarna drar in lera, hundarna
tappar päls och det är kaos överallt. Men lera torkar, ungar
växer upp och hundar slutar tappa päls.

JENNY, MED INSTAGRAM-KONTOT ”Smidig och stark”,

ATT VARA MAMMA till sex barn är ändå inte så svårt, tycker

kallar sig hälsoinspiratör. Här lägger hon också ut en
hel del övningar för att börja dagen med, ibland från
garaget, ibland ute i naturen. Friskvård och träning är
en hobby som blivit lite mer. Hur mycket mer det blir
är svårt att säga.
– Jag är väl ändå mest mamma och hemmafru, säger
hon och skrattar.

FÖRKLARINGEN LIGGER i att hon gör mycket hemifrån och
Jenny är ofta hemma när barnen tar bussen till skolan,
och även när de kommer hem. Att hon sedan är borta

hon. Snart är ”föräldraledigheten” slut men lärartjänsten
hon haft på Rätans skola har hon sagt upp sig ifrån.
Framöver får engagemanget med träning och hälsa ta all
den tid det behöver. Trots att hon inte marknadsfört sina
klasser har hon ändå så pass mycket jobb med det att det
går jämt upp.
– Vi ska nog klara oss även om jag inte drar in så mycket
pengar på min verksamhet än. Vi bor billigt, har älgkött
i frysen och potatis i skafferiet, säger Jenny och skrattar.
Vi har inga dyra vanor och gillar att vara hemma hela
familjen. Tur att vi bor på en så fantastisk plats! 
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Peshwar vet allt
om gärdsgårdar
Redan första dagen på Jämtgärsgård kände Peshwar Omar att
han hittat hem, och nu drömmer snickaren från Syrien om att
snart kunna köpa hus i Svenstavik till sig och sin familj – och på
tomten ska han givetvis bygga sin egna gärdsgård.
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Vet allt om gärdsgårdar
PESHWAR OMAR

I Syrien och Irak har Peshwar
jobbat som finsnickare.

– På den här sidan jobbar jag. På andra
sidan jobbar min kollega.
Peshwar Omar skrattar när han pekar
för att visa vilken del av snickeriet som
är hans, och att kollegan David helst ska
hålla sig på andra sidan. Men gränserna
på det lilla företaget Jämtgärsgård är
egentligen inte så tydliga.
– Vi brukar skämta om att det här
är min del. Jag trivs otroligt bra här och
jag har jobbat med David sedan jag
började. Han har lärt mig det mesta och
vi förstår varandra så bra att vi vet vad
den andre vill utan att vi behöver säga
något, säger han.
PESHWAR ÄR KURD och växte upp i
Syrien. Som statslös och utan identitetshandlingar var det inte givet att få gå i
skolan, så redan när han var 12 år tyckte
hans pappa att han skulle börja jobba.
Efter några månader på en bilverkstad
fick han börja på ett möbelsnickeri. Även
om han var väldigt ung så kände han att
snickeriyrket var rätt för honom.
– Meka med bilar var inte min grej,
men att jobba med trä har jag gillat hela
livet. Jag älskar hur trä doftar och det är
ett mjukt material som du egentligen kan
skapa vad som helst av, säger han.
VI SITTER I PERSONALKÖKET på Jämtgärs-

gård i Sandnäset. Peshwar häller upp
kaffe och har dukat fram bullar. Ute är det

I maj 2018 började Peshwar sin praktik på
Jämtgärdsgård, idag är han en viktig medarbetare.

aprilväder – först hagel, sedan snö, och
så plötsligt sol. I maj 2018 klev Peshwar
in här för första gången. Han hade fått en
praktikplats via Arbetsförmedlingen.
– Jag förstod direkt att det här var en
arbetsplats som skulle passa mig och att
det var ett bra ställe med bra människor.
De föreslog att jag skulle praktisera två
dagar i veckan men jag ville vara här alla
dagar, säger han.
DET TOG INTE LÅNG tid innan han blev

erbjuden jobb och idag är han huvudansvarig för företagets produktion av
grindar, och han sköter även smidestillverkningen och gör det mesta av
målningsarbetet.
PERSWAR LÄMNADE Syrien 2012 och
bodde tre år i Irak innan han flydde till
Sverige med sin fru. Först bodde de i Åre
och Åsarna, men när alla papper var klara
valde de att bosätta sig i Svenstavik. Idag
har familjen vuxit och de har tre barn.
– Jag tycker Svenstavik är en perfekt
plats att bo på. Jag vill inte bo i någon
stor stad. Jag gillar mindre ställen där
mina barn kan leka ute och jag vet vilka
de umgås med och att de är trygga, säger
han.
I SYRIEN OCH IRAK jobbade han mest som
finsnickare, med framför allt köksinredning. Han berättar att det trä som impor-

teras dit ofta är från Sverige, vilket gjorde
att han var van vid de svenska träslagen
när han kom hit. Däremot hade han ingen
aning om vad en gärdsgård var.
– När jag skulle hit på praktik försökte
tolken förklara, men jag förstod inte
riktigt vad det var, men nu kan jag
verkligen allt om gärdsgårdar, säger han.
ATT SÅ FORT SOM MÖJLIGT få börja jobba

i Sverige var viktigt för honom. Han
menar att han aldrig haft lätt för studier
och att lära sig svenska genom jobbet har
fungerat bättre än att sitta i skolbänken.
– Jag har alltid haft svårt med skolan,
så därför var det jättebra för mig att få
komma hit. Här lär jag både känna folk
och kan utveckla språket, säger han.

PESHWAR PENDLAR MELLAN Svenstavik

och jobbet i Sandnäset varje dag. Just nu
bor familjen i en lägenhet, men de letar
efter hus och de vill gärna hitta något
inne i samhället. Blir husdrömmen verklighet vet Peshwar redan nu två saker
han vill göra.
– Jag skulle vilja ha en skoter. Att köra
skoter är kul men bor du i lägenhet är
det svårt att ha. Att kunna lasta skotern
och ta med familjen ut i naturen ser jag
fram emot.
– Sedan vill jag absolut bygga en
gärdsgård. Det har jag redan planerat,
säger han. 
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Fredriks
strategiarbete

förbättrar för invånarna
Fredrik Åström försöker alltid se det positiva i alla lägen. Allt går att göra lite
bättre och kanske på ett nytt sätt. I alla fall om du frågar Fredrik. Han har
stått vid rodret för Bergs kommuns tre övergripande utvecklingsprogram
som via inspel från dialogmöten nu är klara. Nu väntar verkstad ute i
kommunen.

– Jag brinner verkligen för människor och för människors
olikheter. Dessutom är jag bra på att se det större perspektivet
och hur saker hänger ihop, säger han.

Det sistnämnda är det enda program som ännu inte är beslutat
av kommunstyrelsen, men förväntas göra det i juni 2022.

FREDRIKS FÖRMÅGA att lyssna till allas åsikter och hans ovilja

Program, strategier och målkonflikter är Fredriks vardag.
Men det han egentligen jobbar med är livskvalitet. Han
menar att kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för
hållbar livskvalitet till alla invånare, och i Berg är det tänkt att
mätas på två sätt. Dels statistiskt genom utbildningsnivåer,
inkomstnivåer med mera. Men också genom medborgarnas
upplevelse. I Bergs kommun upplevs livskvaliteten högre än
vad de statistiska resultaten visar.
– Extra roligt är det att läsa i medborgarundersökningen
att allt fler bergsbor rekommenderar kommunen till andra.
Att rekommendera någon att flytta hit är ett gott betyg på
livskvalitet, säger Fredrik.

mot polarisering och mot att samhället tenderar att dela in
människor i svart eller vitt har bidragit till att hans arbete blivit
framgångsrikt.
– Jag tror alla människor kan bidra. Vare sig de vid första
anblick har kloka idéer eller udda idéer, säger Fredrik.
TILLVÄXTPROGRAM BLEV TRE UTVECKLINGSPROGRAM

2018 beslutade kommunstyrelsen att den befintliga bo- och
levastrategin behövde förändras och i stället bli ett tillväxtprogram med hållbarhetsperspektivet som ledord. Fredrik, som
hade många tankar kring hur den gamla strategin behövde
utvecklas, framförallt genom att se på hållbarhetsperspektiven,
fick frågan om att hålla i arbetet.
– Vi påbörjade jobbet, hade dialog med invånare och läste
rapporter om hur andra gjort. Ganska snart blev det tydligt
att det i ett tillväxtprogram är svårt att hantera alla hållbarhetsaspekter. Vi valde då att ta fram ett program för varje
hållbarhetsaspekt.
DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN fick utrymme i folkhälsoprogrammet, den ekonomiska dimensionen i tillväxtprogrammet och den ekologiska aspekten i miljöprogrammet.

LIVSKVALITET I FOKUS

FÖR ATT JOBBA MED de utvecklingsprogram som ska bidra

till bättre livskvalitet står dialog med medborgarna i fokus. På
så sätt har alla möjlighet att påverka kommunens utveckling.
Dialogmöten har hållits och hålls fortfarande i samtliga
geografiska delområden. Dit är alla välkomna och inbjudan
finns på kommunens hemsida, Facebook och i de lokala
annonsbladen. 
Läs vidare om
PROGRAMMEN
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Ketty & Lisa har
Åsarnas utveckling
under sina vingar
VARJE KOMMUNDEL i Berg har egna
strategier och planer. Det gör det
betydligt lättare för kommunen att ta
beslut kring satsningar. Dockar idéerna
på bygdens strategi så blir det mest
troligt ett ja. Så är fallet i Åsarna där
Ketty Engrund och Lisa Svensson är
några av alla de som jobbar för att skapa
förutsättningar för lokal utveckling.
– Vi bor i en by med många individualister och vi kände ett behov av
att samordna och koordinera oss men
också hitta en gemensam riktning
för att skapa bästa utveckling. Alla
springer på samma (eller inga) bollar
när det gäller projektmedel, kontakter
och idéer. Genom att jobba fram
en byutvecklingsplan börjar vi få
formerna på plats, säger Ketty Engrund,
projektledare för byutvecklingsplanen
PENGAR FÖR DETTA hittade Åsarna
Utveckling ekonomiska förening hos
Leader, Sjö, Skog & Fjäll och många i
byn har varit engagerade under arbetet.

PLANEN SOM BYBORNA jobbade fram
har sett över hur Åsarna kan jobba
strukturerat för att kunna utvecklas på
ett hållbart och långsiktigt sätt.
– Vi har trattat ner arbetet till
fyra områden att jobba vidare inom;
varumärket Åsarna, vårt skyltfönster väg E45, en arena för alla ”hållbara spår
& Leder” samt bo fjällnära i Åsarna.
Nu börjar det verkliga jobbet, nu ska vi
göra verkstad!
BYBORNA HAR I ARBETET format en

vision för Åsarna som ett naturligt val
att bo, leva och besöka.
– Vi vill ha fler besökare, men ännu
viktigare är att fler vill bo här. Nu
har vi skapat en arena där vi träffas
och pratar om allt ifrån ridstigar
och vandringsleder till skoterspår,
cykelstigar och längdspår. Alla intressen
måste samsas om samma plats och nu
har vi ett forum där vi kan hantera det,
säger Ketty Engrund.

Utvecklar Åsarna
KETTY & LISA

					
TILLVÄXT-

PROGRAMMET

I september 2020 antogs
kommunens nya tillväxtprogram,
som siktar mot år 2040 och
innehåller mål och planer för att
stärka utvecklingen i kommunens
sju olika geografiska områden.

NÅGRA EXEMPEL ÄR:
 I Hackås har många 		
initiativ tagits av byborna 		
som sökt pengar till bland 		
annat motionsspår, grillplats och
pulkabackar. Detta har beviljats
av kommunen inom ramen för
tillväxtprogrammet.
 I Klövsjö sker snabb utveckling
och kommunens fokus ligger på
att basverksamheterna så som
lokaler och bostäder ska fungera.
 I Rätan satsas stort på fiske vilket
byn också fått bygdemedel för
att utveckla.
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Kommunanställda

utbildas i psykisk ohälsa
MED START HÖSTEN 2021 har ämnet
psykisk ohälsa stått på schemat för alla
anställda i Bergs kommun. Genom
organisationen Suicide Zeros utbildning
”våga fråga” har personalen både
genomgått en webbaserad teoretisk
del och haft fysiska kursträffar med
föreläsningar och samtalsövningar.
– Under pandemin såg vi ett växande
behov av att lära sig mer om dessa frågor
när många, framför allt äldre, blev mer
isolerade, säger Madeleine Godén,
arbetsmarknadscoach på arbetsmarknadsenheten, och en av dem som hållit i
utbildningarna.
TANKEN ÄR ATT kommunens personal

både ska ha nytta av utbildningen i sina

jobb, och få med sig kunskaper de kan
använda som medmänniska i sin vardag.
– Alla hamnar någon gång i livet i en
kris. Kan vi lära oss mer om hur vi tidigt
ser tecken på psykisk ohälsa och vad vi
kan göra när kollegor eller vänner mår
dåligt, då kan vi förhoppningsvis bidra
till bättre mående och att fler får hjälp,
säger Madeleine Godén.
– Det viktigaste i utbildningen är
att vi lär oss ställa frågan ”hur mår
du?”, och att vi alla blir lyssnande
medmänniskor.
BERGS KOMMUN är först i länet med att

utbilda sin personal i Våga fråga och
det är kommunledningen som initierat
satsningen.

					

FOLKHÄLSOPROGRAMMET

Ekonomisk tillväxt som lyfts fram i
tillväxtprogrammet är viktigt, men
finns det inte ett humankapital och
ett socialt kapital där människor
litar på varandra så sker ändå inte
tillväxt i den takt kommunen önskar.
Folkhälsoprogrammet tar bland
annat upp den aspekten.
Här är transparens mellan
myndigheter och människor
centralt för att skapa trovärdighet
och tillit. Välmående invånare är
grundläggande för utveckling,
men balansen mellan kommunens
insats och det egna ansvaret är
hårfint.
– Det är lätt att säga ”träna mer och
förbättra dina matvanor” så mår du
bättre. Det funkar dock inte i alla
lägen. Då behandlar vi symptomen,
då vi egentligen måste bli bättre på att
hitta orsaken. Och då gäller det att
förstå att människor är olika,
säger Fredrik.
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Reko-ring, här

handlas relationsmat
REKO-RING BERG är en köp- och
säljplattform mellan konsumenter och
lokala producenter i Bergs kommun,
utan mellanhänder. Miljö- och
klimatsmart, priserna ligger på ungefär
samma nivå som i affären, men kvalitén
är högre, maten färskare och bondens
lön mer rättvis.
KRISTINA FORSBERG på Höglunda gård
är en av de som varit aktiv sedan starten.
– Via Reko-rings Facebooksida
eller telefon beställer kunderna de
produkter de önskar. Vi har sedan
utlämning ojämna onsdagar. Då träffas
vi producenter i Svenstavik och har
utlämning till våra kunder, därefter
plockar vi samman produkter som
kunder beställt och kör åt varsit håll.
Leveranser blir då till Hackås, Myrviken,
Åsarna, Tyskland, Rätan och Klövsjö.
FLERA AV PRODUCENTERNA har

säsongsprodukter och därför varierar
erbjudandet över året. Ibland deltar upp
till 15 producenter, ibland endast sex-sju
stycken. Och kunderna strömmar till
även om Bergs kommun inte räcker fullt
ut för producenterna.
– Många av oss finns också med i

Reko-ringar i närliggande kommuner
och det funkar bra. Initiativet är superbra och känns helt rätt i tiden vadgäller
miljö och klimatsatsningar. Korta
transporter, många producenter är
miljöcertifierade, vi använder emballage
utan plast och i vissa fall emballage
som återlämnas mot deposition, säger
Kristina.
VIA REKO-RING lär konsumenten känna

sin mat och de som producerat den.
– Många ställer frågor och skapar
relationer med oss som producenter
vilket är fantastiskt kul. Relationsmat
är framtiden! Extra roligt är det att
”utomsocknes folk” hittat oss. De som
har stugor eller fritidshus i kommunen
brukar handla när de är här, säger
Kristina.

NÅGRA AV PRODUCENTERNA är Häävi

Elaine, Kossan i Berg, Vällvikens
Bondgård, NatCake Choklad & Tårta,
Jämtfår och Höglunda gård. Alla
producenter och hur du går till väga
för att handla hittar du om du söker på
"Reko-ring Berg" på Facebook eller håll
koll i Bergsbladet där annonser med
telefonnummer finns.

					

MILJÖPROGRAMMET

Miljöprogrammet är förmodligen
det mest komplexa programmet
av de tre. Det uppstår lätt målkonflikter både inom programmet
och gentemot andra utvecklingsområden. Att satsa inom ett
område kan ofta leda till vissa
negativa miljökonsekvenser.
Eller att genomföra en långsiktig
klimatåtgärd bli negativt för miljön
på lång sikt.
Programmet handlar bland
annat om en frisk livsmiljö, ett
bra ekosystem med biologisk
mångfald, en låg klimatpåverkan,
friskt vatten och hållbar samhällsplanering. Många dialogmöten
har hållits och Fredrik har noterat
att olika människor har olika
engagemang i dessa frågor.
– Något som varit genomgående
är medborgarnas intresse för
ekosystemen och biologisk mångfald
samt hållbar resursanvändning och
återbruk, säger Fredrik.
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Odla smart

i kallt klimat
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Klövsjö-odlaren
KAROLINA ZAKRISSON

					
PERMAKULTUR

i Klövsjö

Karolina Zakrisson odlar enligt
principen permakultur vid Klövsjögården där familjen driver
restaurang Humleliret. Målet är att
bli självförsörjande på grönsaker
under sommarhalvåret, och att odla i
samklang med naturen – inte mot.
Odlingsutbildning pågår i Klövsjö för intresserade länsbor.

Odling betyder också ro för själen.

Med hopp om goda zucchini även i år.

ODLINGSTRENDEN BREDER ut sig snabbt i hela landet, även i Bergs kommun. Många
drömmer om att bli självförsörjande på grönsaker, eller att bli blomsterbonde under
sommarhalvåret. Samtidigt kämpar vi med kalla vindar, låga temperaturer och snabba
väderomslag. Att ha trädgård i norr är ibland en utmaning – men det finns effektiva
metoder som gör det fullt möjligt att förskjuta odlingszonen några steg söderut.
FÖR ATT FÅ DINA växter att trivas handlar det mycket om att skapa ett bättre

mikroklimat. Det innebär helt enkelt att höja temperaturen och minska vind och kyla,
för att få mer skydd och värme. Här berättar vi om några enkla metoder, men det finns
många fler och mer avancerade sätt – som att odla i växthus eller varmbänk.

Permakultur innebär i korthet att
efterlikna naturens eget ekosystem vid
odling. Det kan till exempel innebära
att ta tillvara på regn- och dagvatten,
istället för att vattna med färskt
dricksvatten ur slang. Eller att göra sin
egen jord av allt överblivet som finns
i en trädgård – som löv, gräsklipp,
kompost och kvistar. Konstgjord gödsel
används inte i en trädgård som odlas
enligt permakulturens principer, inte
heller jord på säck som brutits ur
torvmossar och fraktats långt. Målet
är istället att skapa en naturlig balans
och inte suga ut jordens resurser,
utan hushålla och odla i balans med
naturen.
Oppistugus odlingar är än så länge
i startgroparna och Karolina menar
att de har mycket kvar att lära. Men
håll utkik om du besöker restaurangen
i sommar – kanske är zucchinin på
tallriken från den egna trädgården,
med utsikt över Klövsjös skidbackar.
MER OM PERMAKULTUR :

www.permakultur.se

Tips!
MILDRA VINDEN
UPPHÖJDA ODLINGSBÄDDAR
						

En av de enklaste vägarna till ett bättre
mikroklimat är att försöka stoppa de
värsta vindarna. Här finns det många olika
lösningar – beroende på tid, tålamod och
plånbok. Häckar, glesa plank och höga
träd är alla effektiva medel som trasar
sönder hård vind. En slät väg, eller en
homogen mur fungerar däremot tvärtom,
den driver på vinden och skapar virvlar
och hårda drag. Men genom att plantera
buskar och träd runt din tomt eller inne
vid din odling så blir vinden mindre
skadlig för växterna och de trivs bättre.
På köpet får du ofta en mysigare trädgård.

Att höja upp odlingen från marken ger
stor vinning för den som odlar i kallare
klimat. En bit upp blir det snabbt varmare,
vilket gynnar växterna. Pallkragen har
blivit populär på senare år, men det
går precis lika bra att bygga upphöjda
odlingsbäddar av det material du har.
Stenar på rad funkar perfekt, och ger
dessutom en värmelagrande effekt. Att
fläta samman ris och kvistar till en tjock,
låg ram är också en bra (och snygg)
lösning. Överblivna plankor och stockar
är andra resurssnåla material som funkar
för att bygga en upphöjd odling.

STENAR SOM VÄRMELAGRING

Stora stenar finns det ofta gott om när
man börjar gräva lite i en jämtländsk
trädgård. Om du inte har några egna
kanske en bonde i din närhet gärna
avvarar lite sten från sina åkrar. (Men
fråga först!) Stenen lagrar värme varma
dagar, och magasinerar den i många
timmar. På så sätt skapar stenar här och
där i en rabatt eller grönsaksodling ett
bättre mikroklimat.

Källor: www.for.se, Allt om Trädgård,
www.grannliv.granngården.se
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SAMISK FÖRVALTNINGSKOMMUN

Samisk mat

till äldre

På Treklöverns äldreboende i Åsarna lagas det varje tisdag samisk
mat. Tio äldre samer i kommunen får färdiglagade portioner, lagad
på traditionellt vis. En möjlighet som förhoppningsvis även kommer
breddas i Bergs kommun med hjälp av ett landsbygdsprojekt inom
Region Jämtland Härjedalen.
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I ett gemensamt projekt med 14
					
deltagande och medfinanserande
kommuner, bland annat Bergs
kommun, ska den samiska maten
lyftas i offentlig miljön även på
andra sätt än till de äldre.
– Maten är en viktig del i den
samiska identiteten och vi hoppas
att vi kan få till mer samisk mat
på regelbunden basis på skolor
och förskolor framöver, säger Ann
Sparrock projektledare på Torsta.

Maria Säterhall och Erika Martinsson lagar
samisk mat en gång i veckan till de äldre.

Det handlar bland annat
om kunskapsutbyte mellan
råvaruleverantörer och offentliga
kök men också utbildning i hur man
lagar samisk mat i offentliga kök.

Renstek och potatis med kokta grönsaker, gräddsås och lingon.

ÄVEN TILL LJUNGDALEN levereras tre matlådor. Alice och Anders

Nilsson ser fram emot leveransen som anländer vid lunchtid,
men delikatesserna i plast intas till kvällen.
– Det är så god mat och jag är så glad över möjligheten att få
så fin mat en gång i veckan, säger Alice som bor i Ljungdalen och
är uppvuxen i Handölsdalens sameby.
EFTER MÅNGA ÅR i Stockholm och Östersund vände hon och
hennes man Anders tillbaka till Alice hemmafjäll Ljungdalen.
Stugan vid Ljungsjöarna finns kvar, här finns fjällen, renen och
fisken och Alice lagar gärna mat på traditionellt vis fortfarande.
– Men nu är jag åttio år så jag orkar inte hålla på som förut.
Det blir en pizza emellanåt också säger hon och skrattar. Men jag
fiskar ibland och jag är bättre på att ta hand om och laga på hela
renen än vad många yngre är idag.
FISK ÄR HENNES favoritmat medan Anders helst äter kött. Tolv
rätter på recept cirkulerar i köket i Åsarna. Ren och röding i
olika varianter, blodpannkakor ibland. Gorpie (korv), rensoppa
med klimp.
– Det går nog inte att säga säkert vad som är mest populärt,
säger Maria Säterhall, kock på Treklövern. Men de gånger det
är renkok och märkben till exempel märks det väl att det är lite
extra. Men Alice kommer in till oss ibland och berömmer oss.

En dag i veckan transporteras samisk
mat till Ljungdalen från Åsarna.

MARIA OCH KOLLEGAN Erika Martinsson lagar maten av de fina
råvarorna som kommer från Jillie i Ljusnedal. Arbetet med den
samiska maten sker parallellt med allt annat men recepten är i
jämförelse sparsmakade och kryddningen försiktig.
– Det funkar väldigt bra att få tag i det vi behöver.
Det kommer nästan alltid på en dag eller två, säger Erika.
SALT OCH PEPPAR, inga exotiska kryddor eller influenser från

andra delar av världen. Den här dagen är rensteken och potatisen
försiktigt ackompanjerad av kokta grönsaker och en gräddsås
med lingon. En timjankvist sticker ut som smått radikalt.
– Det får inte vara för mycket nya smaker, men det gillas inte
heller på den traditionella maten, säger Maria.

MEN TILLREDNING som rökt och torkat kompletterar kokning och

stekning. Tillagningsmetoder som även det ger smaker och är
viktiga, även för Alice Nilsson.
– När jag fiskat uppe i fjällen så händer det att jag röker själv
här hemma, det går bra med en vanlig grill om man lägger enris
på glöden. Och det håller också myggen borta men grannarna
har kommit in och undrat om huset brinner. 
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Storsjö växer

– lediga hus är nyckeln till flytt

Johanna Åslund är född och uppvuxen i Storsjö. Efter många år på andra platser i
Jämtland, Sverige och världen längtade hon tillbaka till Storsjö. Utmaningen var
att hitta ett ledigt hus. För Emma och Nicklas gick det snabbare, men redan ett år
efter flytten behöver de bygga ut.
2018 NÄR JOHANNA ÅSLUND och Janne Lundström

väntade äldsta dottern Ebba bestämde de sig för att flytta
till Storsjö, trots att de då inte hade något eget hus. De
började med att hyra ett hus och lagom till att Ebba fyllde
ett hade de köpt och flyttat in i det egna huset. Att huset
bakom kyrkan skulle säljas till en familj som ville bo här
permanent var viktigt för ägaren, som själv är från byn.
För ett och ett halvt år sedan kom lillasyster Stella så nu är
huset fyllt med leksaker, skratt och stoj.
– För mig har Storsjö alltid varit hem och vi gillar ju
allt som finns runtomkring här. Det är här vi vill bo, säger
Johanna.
– Vi var här väldigt ofta i Storsjö även när vi bodde i
Dalarna, nästan varannan helg, säger Janne.

JOHANNA HAR SINA föräldrar och flera släktingar här.

Janne känner sig lika hemma. Han jobbar med järnväg i
hela Sverige men har också skaffat sig egen verksamhet
med maskiner för grävjobb och plogning i närområdet.
– Jag har jobb på macken i Ljungdalen och båda barnen
går på förskolan där. 15 kilometer enkel väg är ingenting,
det tar en kvart att åka, säger Johanna.

DET ÄR TRE BARNFAMILJER till som flyttat in till Storsjö
sedan Johanna och Janne flyttade upp. Och fler har sökt
sig hit men inte hittat något bra boende.
– Det är lite synd att det står stora hus tomma som bara
används ibland. Ofta handlar det om ärvda hus där det är
många ägare och det verkar som många inte vill eller orkar
ta beslut om försäljning. Vi fick flera nej innan vi fick
erbjudandet om det här huset, säger Janne.
BRISTEN PÅ FRITIDSHUS är en anledning till att stora hus

för permanentboende istället blir fritidshus. De senaste två
tre åren har det blivit större efterfrågan på husen och när
några hus sålts ger det också en fingervisning om att vad
en försäljning kan ge.
– Byns ekonomiska förening har också ett antal lägenheter till uthyrning och de är alltid fullt där. Flyttar någon
tar det inte många dagar innan nästa flyttat in, säger Janne.

HYRESLÄGENHETERNA HAR varit en bra tillgång för

byn och en möjlighet till mjukstart för de som vill prova
på att bo i Storsjö innan de bestämmer sig för att flytta
upp permanent.
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Foto: Privat

Foto: Privat

Här ska det fixas.

Färdigt!

Foto: Privat

Janne Lundström och Johanna
Åslund känner sig hemma.

Gott om plats för sagostunder.

PROJEKTET FJÄLLFLYTT har tidigare år försökt skapa

kontaktyta mellan köpare och säljare av gamla hus men
allt som oftast är det de personliga kontakterna som spelar
störst roll tror Johanna. Det är förstås enklare att våga ta
steget att flytta hit om man har släkt eller bekanta här.
– Eftersom det är många olika aktiviteter och
evenemang här så kan man även som ny i byn lätt lära
känna de som bor här. Det går snabbt att skaffa nya vänner
även om man inte har någon koppling hit sen tidigare,
säger Johanna.

FÖR EMMA FJELLSTRÖM och Nicklas Söderberg blev ettan

i Storsjös ekonomiska förening lösningen på att snabbt
flytta upp och komma igång med renoveringen. Här
bodde de tills nedervåningen på det nyköpta huset var
renoverad och klar. En husvagn på gården kompletterade
sedan boendet innan de hösten 2021 kunde flytta in i
huset helt och fullt. Ett intensivt år. Huset de fick köpa
hade stått tomt i 30 år, så det var en del att göra på det.

Nicklas Söderberg och Emma Fjellström
behöver redan fler kvadrat.

– Mormor, morfar är från Storsjö och mamma och pappa
har fortfarande en stuga en gård bort från oss så att vi ville
flytta upp var väl allmänt känt i byn, berättar Emma.
HUSET VAR RELATIVT billigt och de betalade lite över
utgångsbudet för att få göra affär, innan det lades ut till
försäljning. Att familjen skulle bo här permanent var ett
krav från säljaren. Huset i Västerås såldes med vinst, ett
överskott som blev en bra grundplåt till renoveringen
av Storsjöhuset.
– Nu är vi helt plötsligt fem i familjen, vi var tre
när vi flyttade upp. Så vi måste redan bygga ut för att
få plats, säger Emma och skrattar.
MED TRE BARN I TÄT FÖLJD - två år, ett år och 4 månader

- har familjen Fjellström sett till att byns invånarantal ökat
drastiskt och framtiden för Ljungdalens skola ser ljus ut. 
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En frivillig kraft
MIKAEL BOHMAN

I Hackås
bidrar frivilliga
krafter till att det
sjuder av liv i byn
Mikael Bohman är mellanstadieläraren
med ett stort hjärta för Berg. Präglad av
en uppväxt där föreningslivet och ideella
ledare hade stor betydelse brinner han
för att Hackås ska vara en levande bygd
för alla.
LÄNGDSPÅR, VANDRINGSLED, pulkabacke, konstgräsplaner.
Mikael Bohman har ett finger med i mycket som händer i
Hackås. Han är en föreningsmänniska i själen och personifierar
begreppet ”eldsjäl”.
DRIVKRAFTEN OCH VILJAN att göra något för framför allt den
unga generationen kan spåras tillbaka ända till Mikaels egen
uppväxt. Med en ensamstående mamma och inte helt enkla familjeförhållanden hittade han tidigt tryggheten i föreningslivet.
– De ledare jag mötte betydde otroligt mycket för mig som
ung. Utan dem hade mitt liv kunnat se helt annorlunda ut, och
för mig har det blivit en drivkraft att jag vill ge tillbaka lite av
det jag fick då, säger han.
HACKÅS HAR VARIT Mikaels hemby sedan 15-årsåldern
och han satt med i styrelsen i idrottsföreningen första gången
redan som 18-åring. Genom åren har han på olika sätt varit
engagerad i många av byns föreningar. Hans mål är alltid
att skapa förutsättningar för mötesplatser, spontanidrott
och friluftsliv.
– I en by utan affär är andra mötesplatser oerhört viktiga,
och idag när många unga blir sittande framför skärmar behövs
platser som kan inspirera till rörelse utan att det måste vara
organiserade aktiviteter, säger han.
MIKAEL UPPLEVER att föreningslivet och idrottsplatser i en by

som Hackås idag konkurrerar med närliggande orter på ett

annat sätt än tidigare. Förr deltog barn på de aktiviteter som
fanns i byn, idag är föräldrar beredda att skjutsa till närliggande aktiviteter om det behövs. Enligt honom är det därför extra
viktigt att de idrottsanläggningar som finns i byn håller hög
klass, både för att få byborna att nyttja dem och att locka fler
att besöka Hackås.
HAN NÄMNER SKIDSPÅRET som exempel. Under många år
var underhållet undermåligt. Men för några år sedan satsade
kommunen på ny belysning och byborna slet för att röja,
bredda och jämna till spåret. Det gjordes även i ordning en stor
parkering, öppnades en värmestuga och sattes upp en grillkåta.
– Enligt min mening ska du inte behöva ta bilen flera mil för
att åka skidor om du bor i Jämtland. Det är viktigt för miljön.
Dessutom ska våra anläggningar vara tillgängliga för alla,
därför har vi till exempel även en del vid sidan av spåret som
du kan promenera på, säger Mikael.
HAN ANSER ATT idrottsanläggningar så långt det går också ska
vara gratis, och han har lärt sig att det inte behöver vara så
svårt med finansiering som många tror. Bland annat hyllar han
kommunen för att de är på tårna när föreningslivet hör av sig.
– Kommunen är väldigt duktiga på att hjälpa till med
kontakter och tipsa om var du kan söka stöd eller få bidrag.
Sedan tror jag en nyckel är att se till att många är med och
bidrar med mindre summor än att tro att det går att lösa allt
med en stor investerare, säger han.
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NÅGRA AV DE IDEELLA
PROJEKT SOM BLIVIT ETT
LYFT FÖR HACKÅS:
 Skidspåret har fått en rejäl ansiktslyftning med bland annat ny belysning och
större parkering.
Byborna i Hackås har röjt och
breddat skidspåret. Nu finns ett
vindskydd på plats.

 Byslinga och vandringsled har skapats
efter skoterleden.
 Idrottsplatsen på skolan har fått
konstgräsplan och motorikbana.
 Pulkabacke har anordnats med
tillhörande vindskydd.
 I sommar byggs en discgolfbana.

Skoterleden har blivit vandringsled på
sommaren och Hackås skoterklubb
växte från 45 till 300 medlemmar.

BERGFAST, SVENSKA KYRKAN, regleringsmedel, idrottslyftet

och Leader är några av de möjligheter till finansiering som
Mikael nämner, men han undviker så långt det går att fråga
företagarna i byn om medel.
– Det är lätt att det är första tanken när en förening behöver
pengar, men de flesta företagare här är ju småföretagare och
sitter inte på en massa extra kapital. Då tycker jag hellre att
företagarna kan hjälpa till med praktiska saker, som att till
exempel låna ut en maskin, säger han.

DET ÄR INTE BARA PÅ fritiden Mikael brinner för barn och

ETT EXEMPEL PÅ HUR engagemanget i en förening kan växa är

Hackås skoterklubb, som gick från 45 till 300 medlemmar på
kort tid. Förklaringen: klubben blev en angelägenhet för alla i
byn, inte bara skoteråkare. Behovet att restaurera skoterlederna
har funnits länge, men resurserna har saknats. När byborna
bestämde sig för att se det i ett större perspektiv hände något.
– Istället för att bara tänka att skoterleden ska vara till för
skoteråkare så har vi också gjort den till en vandringsled på
sommaren, vilket gör att den används av fler och året runt,
säger Mikael.

ungdomar, det är även hans yrke. I över 30 år har han jobbat
som mellanstadielärare i Myrviken. Att han större delen av
dagen står inomhus i ett klassrum gör att han helst vill vara ute
och jobba med kroppen när han är ledig.
– Jag har visserligen suttit med i olika styrelser genom åren,
men framför allt gillar jag det praktiska arbetet och att få jobba
tillsammans med andra.

BYSTRÅKET, SOM LEDEN KALLAS, har skapats i samverkan både

ATT FÅ MÄNNISKOR ATT engagera sig och hjälpa till tror Mikael
mycket handlar om personliga kontakter och att få folk att
känna att de behövs och kan bidra.
– Att bara lägga ut en allmän förfrågan på sociala medier
tycker inte jag fungerar så bra. Det är bättre med en personlig
förfrågan, då brukar de flesta vilja vara med. Dessutom är det
bra att ha ganska korta arbetspass, med paus för fika. Det är
viktigt, säger han.

DET KOKAR AV LIV i Hackås och idéerna verkar aldrig sina.
I sommar ska byn bland annat bygga en discgolfbana och
förhoppningsvis blir det belysning till den nya aktivitetsparken.
– När det dyker upp nya idéer är det bara att haka på och ta
tag i dem. Med discgolfbanan hoppas vi kunna tillgodose nya
målgrupper, och det är en aktivitet som passar många. 

med andra föreningar och skolan. På samma sätt har skoterklubben med idrottsföreningen och hembygdsföreningen även
skapat en pulkabacke.
– Samarbete mellan föreningar är otroligt viktigt, att inte
bara se till den enskilda föreningens intresse utan hur vi kan
skapa något som kan fylla flera syften, säger Mikael.
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Vinterparadis
satsar året runt
Intresset för svenska fjällvärlden gäller även Storhogna.
Fjällhotellet fick 2021 nya ägare och intresset för tomter och
bostadsrätter har aldrig varit större. Siktet för två av de stora
företagen i området är inställt på åretruntverksamhet.
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Eftertraktade bostadsrätter i Storhogna.

Vinterträdgården på Storhogna
erbjuder snart året-runt-öppet.

HÖSTEN 2021 BLEV oväntat positiv för den nya ägaren av

Storhogna Fjällhotell och vintersäsongen 2022 har varit bra
trots ett pandemihack i kurvan. Hotellets vd, Jacob Dahlberg,
är nöjd med förvärvet och starten på ägandet.
– Jag har varit här privat i över tjugo år, min fru är från
Vemdalen och när möjligheten att vara med och förvärva
Storhogna Fjällhotell kom, tvekade jag inte. Det är en lugn
plats på jorden, lugn men aktiv, och här har man en unik
utgångspunkt till fjällvärlden runtomkring.

UNDER DE FÖRSTA nio månaderna har ägarbolaget
Cibola också hunnit funderat på utvecklingen
och förändringar framöver.
– 25 juni ska vi öppna en ny deli, Solsidan 755,
där det är lite snabbare mat som gäller, både för
hotellets besökare och stugägare häromkring som
vill ta med hämtmat.

Jacob Dahlberg. 2022 är förhoppningsvis sista året vi har stängt
i maj och halva juni. Efter det håller Storhogna öppet året runt.
PEO CONIC HAR UTVECKLAT området genom bolaget Storhogna
Fjällby under 20 års tid. Med 750 hektar mark, och även
husfabrik i anslutning till stugområdet, har han länge varit
en drivande aktör för utvecklingen av Storhogna. Ett område
med unikt låga byggnader. Ingenstans finns hus med fler än
två våningar.
– Vi har mycket mark men det är inte mer än 150
hektar som det byggs på, säger Peo Conic. Resten måste
få vara friluftsområden, rekreationsyta och natur - det
som folk kommer hit för att uppleva.

DET ÄR BARA ETT första steg och det finns planer på att öka
antalet bäddar i och i anslutning till hotellet. En treårsplan för
utveckling har tickat igång.
– Till 2025 ska vi blivit lite bättre, mer lättillgängliga på flera
sätt och då ska man också kunna se att det har hänt spännande
saker här.
HOTELLANLÄGGNINGAR NORR om Dalälven är bolagets fokus

och med 20 års erfarenhet av hotell i fjällen känner sig Jacob
trygg i vad som funkar. Det handlar inte om att vända upp och
ner på det som är, utan hitta förbättringar och synergier mellan
de fem anläggningarna som nu ingår i bolaget. Från Skellefteå
till Mora.
– Vi har Frösö park i Jämtland också och med olika säsonger
så det går att erbjuda personal flera åretruntanställningar, säger
Jacob Dahlberg.

NORGE, TYSKLAND, ENGLAND är fortsatt en stark målgrupp, men
även svenskarna ska lockas hit.
– Lugnet och omgivningarna tycker jag konkurrerar väl med
lång resa och 35 gradig värme om man vill koppla av, säger

2021 VAR ETT ÅR av expansion utan motstycke berättar

Peo. Under året såldes 125 tomter och majoriteten av de
100 planerade bostadsrätterna. När den sista tredjedelen lägenheter kommer ut till försäljning kommer de
också säljas fort tror Peo.
– Jag har inte märk av någon minskad förfrågan på boende
här, säger han. Tvärt om. Allt fler verkar tillbringa mer tid här
än bara semesterveckor.

Nöjd med förvärvet
JACOB DAHLBERG

ATT FLER STANNAR längre på en typisk fjällsemesterort är
också viktigt för övriga infrastrukturen och service i området.
– Vi kommer till exempel öppna en liten livsmedelsbutik i
aktivitetsbyggnaden M-huset, det har saknats i området.
SAMARBETET MELLAN aktörerna och även kontakt med berörda
tjänstemän på kommunen har varit bra tycker Peo och hänvisar
till att nya ägarna på Storhogna har samma vision om åretruntaktiviteter och strukturer för längre vistelser. Även Skistar,
som driver liftarna, har planer på att utveckla området med
bland annat snöläggning. Det finns däremot inget konkret
investeringsbeslut eller tidsplan än.
– Det finns en färdig plan för cykelsatsning för sommaren
och till det öppnas förstås möjligheter för flera företag och
entreprenörer som kan bygga sin verksamhet kring det,
säger Peo. 
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En öppen
socialförvaltning
som jobbar nära

kommunens invånare
Den allmänna bilden av socialtjänsten
nationellt har inte alltid varit positiv, men
i Berg jobbar förvaltningen aktivt för att
vara öppna och visa att deras viktigaste
uppdrag är att vara till stöd och hjälp för
medborgarna.
– TVEKA INTE ATT ta hjälp med föräldrarollen och vänta inte för

länge. Är du motiverad att söka hjälp så går det ofta bättre.
Det säger Maria Östlund som är avdelningschef för socialförvaltningen i Bergs kommun. En enhet som ofta jobbar lite i
skymundan och de gånger människor läser eller hör talas om
dem är det inte ovanligt att det kan handla om olika ingripanden
och tragiska familjesituationer.

MEN FÖRVALTNINGENS huvuduppgift är trots allt att vara ett stöd

för medborgarna och i första hand jobba förebyggande. Det är
en enhet dit människor ska kunna vända sig när det dyker upp
problem i livet.
– Bilden av en stängd verksamhet lever kvar sedan gammalt,
och till viss del stämmer det utifrån att socialtjänsten lyder under
sträng sekretess. Men jag hoppas att vi kan förändra den bilden
och visa att vi är till för alla som bor här och att det är positivt att
du kan vända dig till oss, säger Maria.

SOCIALTJÄNSTEN BESTÅR av två enheter: myndighetssidan och
öppenvård. Myndigheten jobbar med att ta emot anmälningar
och ansökningar, de utreder behov och beviljar olika typer av
stödinsatser. På öppenvården utförs de beslut som myndigheten tagit. Det kan handla om allt från stödinsatser för enskilda,
familjer eller anhöriga till familjebehandling eller till exempel
föräldraskapsstöd.
ATT JOBBA FÖREBYGGANDE med till exempel olika typer av

utbildningar är något som blivit allt viktigare. Under senaste åren
har stort fokus varit på föräldraskap och att rusta föräldrar att
klara av uppgiften att ta hand om ett barn.
– Föräldraskapet är grunden till väldigt mycket i samhället.
Vi kan förebygga många problem om vi kan hjälpa människor
att lyckas som föräldrar. Vi vet att den här typen av insatser och
kurser har god effekt, säger Maria.

Månar om
kommunens familjer
MARIA ÖSTLUND
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FÖRVALTNINGENS föräldrautbildningar är populära och det

är många som hör av sig och vill vara med. Under pandemin
har de hållits på distans, vilket också gjort att fler haft möjlighet
att delta.
– Att få bra verktyg som förälder gör att familjen fungerar
bättre och det blir enklare att ta sig igenom bekymmer i
vardagen, säger Maria.

NÄR MYNDIGHETSSIDAN på förvaltningen hanterar familje-

ärenden är barnets behov alltid i fokus och utgångspunkten
är att så långt som möjligt hålla ihop en familj. Bilden att
socialtjänsten hur som helst kan separera barn från sina föräldrar
stämmer inte. Det krävs stöd i lagen för att fatta sådana beslut.
Men ibland, om barnet inte anses ha en trygg och säker tillvaro,
där det till exempel misstänks att det förekommer våld, då kan
det vara enda utvägen. Enligt Maria Östlund är då familje- eller
jourhem viktiga.
– Vuxna som ställer upp när barn far illa fyller en otroligt
Bildtext här.
viktig funktion, och i kommunen behövs alltid fler som vill
hjälpa till. Vi söker både de som kan tänka sig längre uppdrag,
och de som har möjlighet till kortare uppdrag, som till exempel
jourhem som är mer akuta lösningar, säger hon.

MARIA TYCKER ATT det finns många fördelar med att jobba i en
liten kommun. Framför allt närheten både inom förvaltningen
och till andra enheter i kommunen.

– Min uppfattning är att litenheten är övervägande positiv, vi har
kortare beslutsvägar vilket gör att beslut går att ta relativt fort och
vi kan hjälpas åt på ett annat sätt jämfört med om du jobbar i en
större organisation, säger hon.
I ETT SAMHÄLLE DÄR ”alla känner alla” är förstås risken också

större att personalen inte får hantera ärenden kring personer de
själva är bekanta med.
– Att snabbt ställa om så att vi inte hamnar i situationer där du
ska ta beslut kring människor du känner väl är viktigt för oss och
något vi jobbar med hela tiden. Det är ju inte heller helt ovanligt
att de som söker sig till oss har önskemål om att inte få en viss
handläggare för att de känner varandra, och då försöker vi lösa
det, säger Maria.

PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN jobbar totalt cirka 30 personer. Det

är den enhet som har allra starkast sekretess inom kommunen,
men Maria hoppas att bilden av förvaltningen är att de är tillmötesgående och till för att stötta och hjälpa medborgarna.
– Det vi jobbar med ska i första hand bygga på frivillighet och
att de som behöver oss själva aktivt ska delta i den hjälp som
finns att tillgå. Vi vill att människor ska söka sig till oss när de
behöver hjälp. 

Fler i sysselsättning
när myndigheter samverkar
STÖRRE SAMVERKAN mellan myndigheter ska få fler

personer gå från arbetslöshet till sysselsättning. Det är
kärnan i den insats Bergs kommun gör som kallas Samkraft.

FÖR MÄNNISKOR som står långt från arbetsmarknaden

kan kontakterna med många olika myndigheter bli ett
stort hinder, och det är inte ovanligt att personer känner
sig maktlösa och upplever att de inte kan påverka sin egen
situation.
MED SAMKRAFT, ett initiativ finansierat av Samordningsför-

bundet, är tanken att individen själv är med i processen och
kontakterna med olika myndigheter samordnas för att få
ett helhetsperspektiv. Metoden bygger på att se framåt och
jobba lösningsorienterat.
– Får individen vara med i sin egen process stärks den
egna viljan vilket ökar möjligheterna att hitta en
väg framåt, säger Madeleine Godén, arbetsmarknadscoach

Samordnare
MADELENE GODÉN

och samordnare och den som ansvarat för att jobba fram
metoden för Samkraft.
SAMVERKANSINSATSEN startade 2020 och medverkande
myndigheter är Bergs kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Jämtland Härjedalen. Enligt
Madelene Godén har arbetet redan visat goda resultat.
Av de som varit inskrivna går de flesta ut i någon form av
sysselsättning inom fyra månader.
– Det vi ser är att det går väldigt fort när den här typen av
samverkan görs. Det är spännande, säger hon.
GODÉN MENAR ATT den lokala överenskommelsen mellan

myndigheter är viktig för att insatsen ska fungera, men att
finansieringstiden också har betydelse.
– Vi har fått en finansiering över fem år. Det är viktigt för
att hinna implementera ett arbetssätt.
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FISKA I BERG
BOKA ALLA FISKEGUIDER :

fiskaiberg.se

Fiskeguiderna
står redo inför
sommaren
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I DET GAMLA APOTEKET Svanen i Hoverberg, numera

Strandgården, huserar de nyutbildade fiskeguiderna Niklas,
Emil, Anton och Erik. Det 140 år gamla huset har fått sig en
varsam renovering av Niklas Öst och hans syskon med respektive samt mamma Märit, som under våren 2022 öppnade
Strandgården som bed and breakfast.
– Vi hyr ut bäddar till fisketurister och andra som önskar
bo. Är man ett större sällskap hyr vi ut hela huset och då
får man sköta sig själv om man vill. Vi håller såklart gärna i
fiskeguidning för gästerna, säger Niklas Öst.

Ett trevligt
FISKE FÖR ALLA

Tillgängliga
fiskeplatser
NU FINNS 14 tillgänglighetsanpassade fiskeplatser i
Bergs kommun. De är utspridda över hela kommunen
och listade på siten fiskaiberg.se.

NIKLAS HAR TILLSAMMANS med sönerna Emil och Anton
gått Bergs kommuns guideutbildning, en satsning som hållit
på sedan hösten 2020. Förutom Niklas och hans söner är
även Erik Danielsson en av fiskeguiderna på Strandgården.
– När vi startade vår fiskeguidekurs anmälde sig 20
personer och elva har slutfört utbildningen. Det har varit
både fysiska och digitala träffar där vi bland annat gått
igenom fisket, allemansrätten, vatten, natur och värdskap,
säger Conny Elf ansvarig för utbildningen på Bergs
kommun.

jag går längs stranden i någon vik och kastar. Jag har också
pimplat röding i Näkten, säger Emil.
– Fisket i Storsjön är också bra. Det blir ofta med båt på
sommaren och pimpling på vintern, säger Anton.

IDAG HAR FISKEGUIDERNA i kommunen börjat paketera
sina produkter och på så vis hoppas de få fler bergsbor och
turister att hitta den passion de själva har för fisket. Alla
guider på Strandgården har förstås sina favoritplatser för
fiske.
– Ljungan i Storhallen är ett roligt ställe för där kan du
fiska allt; abborre, gädda, harr, öring och sik, säger Niklas.
– Näkten är riktigt bra. Där får jag ofta mycket harr när

ALLA SER NU fram emot att komma igång och guida gäster
till bra fiske, få visa upp det de själva älskar att göra och få se
andra kroka sin första fisk.
– Förra året arrangerade vi ett fiskeläger för ungdomar
som blev fullbokat på några dagar. I år utvecklar vi det till
ett vildmarksläger. Då blir det förutom fiske också skytte,
artkännedom och andra saker som kan få ungdomar att bli
intresserad av naturen som helhet, säger Niklas. 

FISKEPLATSERNA passar även för de som har funktionsvariationer, som har svårt att gå och de som har
barnvagn eller rullator med sig.

Kommunövergripande

fiskekort

SOM ETT RESULTAT av de olika
fiskeprojekt Bergs kommun drivit under
flera år har den ideella föreningen Fiska
i Berg bildats. Medlemmar är allmänheten,
fiskevårdsområdena, företagare
och samebyar.
FÖRENINGEN HAR BLAND annat tagit fram ett
gemensamt fiskekort för åtta dagar eller ett helt år.
Nu jobbar föreningen tillsammans för att fisket i
Bergs kommun ska fortsätta utvecklas.

FISKEKORTEN KÖPS VIA
 Ifiske.se
 NatureIT.se
 Fiskekort.se

FÖR MER INFORMATION :

www.fiskaiberg.se

Interaktivt
om fiske & natur
OM DU INTE VET hur en harr ser ut, när det är bäst att fiska
med fluga eller var kommunens olika fiskevårdsområden
ligger så är det dags att besöka Informationsbyrån i Rätan.
HÄR KAN KOMMUNINVÅNARE och besökare lära sig mer om

kommunens natur- och fiskeutbud. På en stor informationsskärm kan besökaren klicka sig runt i bygderna och lära sig
mer om naturen, allemansrätten och viktiga historiska
händelser. Dessutom finns ett antal interaktiva spel, bland
annat en frågesport om fiske och allemansrätt.
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Bergs IK
har spelare
från alla hörn

I Bergs IK spelar avstånd inte någon större roll om man vill få ihop ett aktivt
fotbollslag. Byarna samarbetar och växlar träningarna för att alla ska få
möjlighet att ha hemmaplan och slippa skjutsas någon dag i veckan.
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Full fart på Galhammarudden.

Fotbollsföräldrar hänger kvar.
SEN HÖSTKVÄLL PÅ Galhammaruddens fotbollsplan.

Matilda kommer med cykel, men de flesta skjutsas
med bil till träningen. Det är långa avstånd för många
i laget. Spelare från Glen, Klövsjö, Hackås, Svenstavik,
Myrviken och Myssjö är representerade i laget.
– Det är nog nästan hela kommunen i det här laget,
inte Rätan just nu då, men i övrigt, säger Gustav
Edström som är en av tre tränare.

TILLSAMMANS MED Björn Magnusson och Ola Rörborn
tränar han för dagen ett decimerat lag. Början på skolterminen innebär många förkylningar och avhopp på
dagens samling. Men stämningen är god ändå.
– Det är ändå något speciellt att vara här på udden.
Gräsmattan lades 1952 och det är samma fortfarande.
Här har storheter som Gunnar Nordahl spelat fotboll,
och Abba var här 1973 innan de slog igenom stort,
säger Ola Rörborn.
DET MÄRKS PÅ tränarna att platsen är av stor vikt.

Om 15-åringarna känner samma glöd för platsen är
oklart. Men de är nöjda ändå. Gräset och planen är i
väldigt fint skick. Vackert belägen på udden i sydligaste
spetsen av Storsjön.
– Det är roligt att spela ihop, göra något, vara ute.
Alla i min familj har spelat fotboll så det blev så för mig
också, säger Mira Hägred som spelat fotboll i tio år.

SAMARBETET MELLAN Myssjö-Ovikens IF och Bergs
IK har skapat möjligheter för 15-åringarna att få ihop
ett lag och spela matcher. Här hjälps de åt för att skapa
aktiviteter, och ledarna är nästan alltid föräldrar till de
som spelar.
– Det hänger ”tyvärr” ihop med det och det är väl
lite sårbart eftersom föräldrar slutar då deras barn
slutar. Just i 15-16 årsåldern är det mycket tapp. Men
det går i cykler. Nu är det andra åldersgrupper i Berg
som har många spelare, säger Gustav Edström.
GRUNDTANKEN ÄR INTE att fostra stjärnor utan att ge
ungdomarna en meningsfull och aktiv fritid. Önskan
om att både svenska och invandrade ungdomar
ska hitta en meningsfull fritid genom fotbollen är
stor. Träningarna sker på både Åsvallen i Kövra och
Galhammar i Svenstavik för att sprida ut resorna lite
mer demokratiskt i laget. Två kvällar i veckan, och
matcher på det.
BÅDE GUSTAV, OLA OCH BJÖRN har varit tränare i
många år och tillsammans ser de till att tjejerna får den
roligaste fotbollsträningen i kommunen. Behövs det
rycker de själva in som målvakter och utespelare.
Ideellt arbete när det är som bäst. 

35

MITT JOBB

Böcker
till alla
36
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Alla som bor i Berg ska ha tillgång till böcker och läsning. Det är
mottot för kommunens bibliotek, som jobbar aktivt med flera
utåtriktade satsningar så att även de som inte själva kan ta sig
till biblioteket också ska ha möjlighet att låna.
ATT FYSISKT TA SIG TILL ett bibliotek för
att låna en bok är inte något alla kan
göra. En del har långt att åka, andra kan
vara hindrade av funktionsnedsättningar.
Pandemin gjorde också att ännu färre hade
möjlighet att besöka ett bibliotek.
DÄRFÖR HAR DEN utåtriktade verksamheten

blivit viktigare än någonsin tidigare, och
kommunens bibliotek jobbar med flera
olika insatser för att böcker och läsning ska
vara tillgängligt för alla.

ETT UTÅTRIKTAT PROJEKT är ”Alla har rätt
att läsa”, som pågått sedan 2018. Syftet är att
nå just de människor som har allra svårast
att på egen hand ta sig till biblioteket för att
ta del av deras utbud.
EN DEL I SATSNINGEN har varit att utbilda

läsombud på kommunens LSS- och
särskilda boenden. Ombuden har som
uppgift att sprida läsning genom bland
annat högläsning eller se till att hjälpa
de som vill läsa att få tillgång till böcker.
Biblioteket har löpande kontakt med läsombuden och varje månad skickas en boklåda
ut till boendet. Det råder ingen tvekan om
att projektet gjort stor skillnad.
– Vi har väckt många gamla läsare till liv,
en del har berättat att de slutade läsa när de
inte själva längre kunde ta sig till biblioteket
eller bokhandeln, säger Britt-Inger Rörborn,
bibliotekarie och ansvarig för ”Alla har rätt
att läsa”.
– Att få tillgång till läsning igen ger
livskvalitet och meningsfull sysselsättning
och är dessutom en demokratisk rättighet.
Att på boendet ibland få lyssna till högläsning, individuellt eller i grupp, ger fina
tillfällen till gemenskap och närhet.

PROJEKTET HAR SENASTE året utvidgats till

att även nå personer som har hemtjänst.

De erbjuds hemleverans av böcker och de
som tackar ja blir med jämna mellanrum
uppringda av biblioteket för avstämning av
vilka böcker de vill ha inför nästa besök.
EN AV DEM SOM tagit del av möjligheten att

få böcker levererade är Gunvor Rosendahl,
som bor i utkanten av Svenstavik.
– Det är fantastiskt och fungerar otroligt
bra. Jag hör bara av mig när jag läst ut
böckerna och så kommer de med en ny
kasse, säger hon.

GUNVOR HAR VARIT en aktiv bokläsare
hela sitt liv och läser helst biografier och
romaner. Deckare är hon däremot inte så
förtjust i.
– Mord och elände vill jag inte läsa, det
räcker att slå upp tidningen för att läsa sånt.
Men de på biblioteket är bra på att välja ut
bra böcker och det är en fantastisk service,
säger hon.
UTÖVER ”ALLA HAR RÄTT ATT LÄSA” präglas

kommunens bibliotek av utåtriktad verksamhet på flera andra plan. Med det arbete
som kallas ”Bokstart” vill de uppmuntra
föräldrar till att tidigt börja läsa för sina
barn. Alla i kommunen med en nyfödd får
besök av en bibliotekarie som berättar om
vikten av att börja med högläsning för barn
tidigt. När barnet sedan fyller tre år tas ny
kontakt med uppföljning. Den satsningen
har varit lyckad och bland annat inneburit
att fler och fler familjer besöker biblioteket.

YTTERLIGARE ETT BRA EXEMPEL på vad
biblioteken gör är ”Boksäcken”, en möjlighet
för personer som bor långt från närmsta
bibliotek att prenumerera på en ryggsäck
med böcker. Leverans sker var femte vecka
till ett utlämningsställe, som till exempel
Ica i Ljungdalen, Fjällviolen i Storsjö och
Ica i Klövsjö. 

Epa Book Club

UNDER VÅREN 2022 har 25 högstadieoch gymnasieungdomar deltagit i Epa
book club, ett initiativ från Fjällgymnasiet som tillsammans med biblioteken
i Bergs kommun drivit projektet.
BAKGRUNDEN är att öka elevernas
läsförmåga och läsintresse och att
vända den negativa trenden kring att
läsa böcker. Epa är ett gångbart ämne
i Bergs kommun och när författaren
Pär Sahlin som skrivit om EPA-gänget i
Sävaträsk dök upp så landade konceptet
Epa book club.
BOKSERIEN HAR fyra (snart fem)

böcker och eleverna har förutom att
läsa böckerna haft besök av författaren
själv för dialog och dessutom besök av
influencern Felix Eriksson från motorsportvärlden.

MÅNGA AV deltagarna i Epa book
club läser sällan på fritiden. Men
genom att locka med ett tilltalande
ämne i en inkluderande omgivning har
ungdomarna efter ordinarie skoltid, en
gång i månaden, kommit till skolan för
att prata böcker.
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Ryttarförening

i full galopp

En grusväg upp i skogen. Ett stall, ett ridhus, en paddock
och glada hästar möter besökaren. Och en sprudlande
entusiasm över att verksamheten på Bergs Ryttarförening
i Svenstavik har fått fart och medvind igen.

JENNY FORSSTRÖM ÄR ridskolechef på Bergs Ryttarfören-

ing sedan ett år tillbaka. Ett år som också har inneburit en
tredubbling av antalet ridande, betydligt mer verksamhet och
flera hästar dessutom. Allt är en positiv spiral som hänger ihop.
– Det fanns ett mål när jag kom hit - att på tre år öka till
80 ridande, och det har vi ju uppnått med råge på bara ett år.
Det beror mycket på att vi fått in flera nya entusiastiska krafter
i föreningen, en bra styrelse och vi blivit bättre på att synas,
bland annat i sociala medier, säger Jenny.

JENNY RED HÄR PÅ 00-talet och tog examen från ridgymnasiet
(utbildning genom nuvarande Fjällgymnasiet) 2009. Efter
några år i bland annat Uppsala, kom hon till Svenstavik igen
när första barnet var på väg. Frågan om att ta över ridverksamheten kom lägligt efter mammaledigheten. Som utbildad
inom hästsport med inriktning på unghäst har hon nu en
75 procentstjänst som ridskolechef med 25 procent av tiden
till egen verksamhet: att rida in privatägda unghästar. Två
ridlärare till tar hand om den ökande skaran ryttare.
– Intresset bland vuxna som ridit förut men vill börja igen
är väldigt stort. Många har haft egen häst men har inte tid eller
plats för en egen längre, då är det perfekt att rida hos oss. Även
knatteryttare på tre till sex år är en stor grupp och vi har kö in
till ridskolan.
VERKSAMHETEN HAR anpassats efter de nya behoven. Vuxna

vill gärna mer spontant komma och rida med flexiblare tider,
inte binda upp sig till samma tid varje vecka. Ett helgläger
i augusti – tanthelg som Jenny lite skämtsamt säger – blev
populär på en gång. 13 ryttare från hela länet får i dagarna

Ridskolechefen
JENNY FORSSTRÖM

tre rida och umgås, med möjlighet att bo på stallets övervåning
om man har en bit hem. Föreningen har blivit bra på att känna
behoven, hur vindarna blåser, och anpassa verksamheten
därefter.
– Vi är verkligen måna om att alla ska känna sig välkomna
och få ett bra bemötande här - och det har vi lyckats med.
Hästsport kan vara lite snobbsport och så vill vi verkligen inte
ha det här hos oss. Både jag och min kollega Ebba har sett den
mindre öppna attityden när vi varit ute och jobbat i Sverige
och Europa.
UMGÄNGET MED HÄSTEN och andra ryttare är kärnan i verksamheten. Hänget i stallet är en viktig tid och något Jenny själv
minns tillbaka på med värme. Stallet var ett andra hem. Att
rida här innebär också att man får ta hand om och vara med
sin häst. Det är inte en färdigsadlad häst som väntar ryttarna
när det kommer, ridning innebär att det ryktas och pysslas om
också. Kärleken till hästen är viktig.
– Vi har en fin anläggning, hästarna går på lösdrift året om,
vi har tre nya ligghallar ute och de mår väldigt bra. Vi har en
ridhall vi kan använda på vintern och förhoppningsvis kan vi
även bygga ut boendet här så vi kan ha fler läger och ridhelger
där man bor kvar även på vintern.
DET FINNS FRAMTIDSPLANER. Men nu gäller det att ta hand om

det som snabbt blivit så bra under 2021 och se till att förvalta
den positiva vind som blåser i stallet.
– Vi hoppas också att vi kan få upp lite andra professionella
tränare ibland, och kanske det bli ett samarbete med Fjällgymnasiet och en gymnasieutbildning igen, säger Jenny hoppfullt.
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Grusvägen i ridskolans närhet passar
fint för skrittande ridskoleelever.

Ridskolan med tillhörande paddock ligger
naturskönt i utkanten av Svenstavik.

Dags att tränsa.
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ATTRAKTIVA BERG

Nyckeln
till frihet
är att driva eget

Bergsliv träffade fem företagare i Myrviken, alla kvinnor
med olika bakgrund och åldrar, för att prata drivkraft och
företagande. Och de är rörande överens. Frihet och flexibilitet
är den största vinsten med att vara sin egen chef.

Från vänster: Sofie Jacobsson, Johanna Olofsson Dahlén, Sabina Eriksson, Sigrid Behm och Sara Brattlin.
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ATTRAKTIVA BERG
FÖRETAGARSTATISTIK
VI SES EN MARSKVÄLL i Sigrid Behms yogalokal mitt i Myrviken. Löftet om vår klirrar i den klara luften, och dörren
till Sigrids NYG Studio står välkomnande öppen. Sigrid är
43 år och ursprungligen från Oviken. Efter 11 år i Stockholm
som neonatal-sjuksköterska tröttnade hon på de dåliga
arbetsvillkoren, utbildade sig till yogalärare och flyttade hem
på samma gång. I november 2021 startade hon sin yogastudio.
EFTER EN STUND får vi sällskap av systrarna Sara Brattlin och

Johanna Olofsson Dahlén, 27 och 32 år, från Myre. De hade
bott på olika håll ett par år, både utomlands och i andra delar
av Sverige innan de beslutade sig för att flytta hem – och det
dröjde inte länge förrän de gemensamt startade salong Fjällklippet i Oviken.
EFTER DEM KOMMER Sofie Jacobsson, 32 år, som driver
Ovikens möbeltapetsering. Även hon är från trakten, men
efter att ha blivit utbränd på ett tidigare jobb började hon
googla efter nya möjligheter. När hon såg en utbildning till
möbeltapetserare slog hon till direkt – det stämde mitt i prick
med hennes intressen och redan under utbildningens gång
kunde hon starta sin nya verksamhet.
SIST KOMMER Sabina Eriksson, 32 år, från Mattmar men
boende i Västeråsen.
– Jag startade eget 2019, då hade jag jobbat som mäklare i
6 år och var klar med att vara anställd helt enkelt. Jag ville stå
bakom min produkt till hundra procent. Men också få en mer
flexibel tillvaro, säger Sabina.
JUST FRIHETEN ÄR NÅGOT som ofta återkommer under kvällens

diskussioner. Visst – den är förenad med mycket ansvar, och
kräver ett stort inre driv – det säger sig självt. Annars skulle
inkomsterna utebli. Men alla fem tycker fördelarna överväger.
– Det är jag som bestämmer när, var och hur jag vill göra
jobbet. Jag kan ha flera uppdrag på gång samtidigt i verkstan,
och bestämma vilket av dem jag vill arbeta med för stunden.
Sedan är det också praktiskt att kunna styra tiderna efter
barnen. Men det viktigaste är ändå att få jobba med det man
tycker är roligt, säger Sofie.
Sabina instämmer och ger ett dagsfärskt exempel.
– Idag när det var så fint väder gjorde jag kväll vid lunchtid,
tog skotern och hämtade min dotter på dagis. Den tiden kan
jag jobba igen en annan dag. Friheten är viktigare än pengar,
säger Sabina.

MEN ATT DRIVA EGET i Berg innebär också att ta vara på en

tradition av eget företagande, och en känsla av ansvar – om
ingen startar verksamhet händer det ju inte heller något i
byarna.
– Att driva eget handlar också om att få landsbygden att
leva. När jag var liten fanns det både matbutik, ”Brors
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av kommunens skatteintäkter kommer från
små företag och deras anställda, vilket motsvarar 39 procent av de totala skatteintäkterna.

Finns i de små
företagen i
Bergs kommun.

13 %

Av företagsledarna
i Bergs kommun är
kvinnor.

I Svenskt Näringslivs ranking
för gott företagsklimat
(bäst i Jämtlands län).

Källa: Företagarfakta 2022, Företagarna.

diverseaffär”, en bank och ett videotek i Oviken. Det är
något jag skulle vilja se igen, säger frisören Johanna.
– Vi skulle också behöva ett nätverk för kvinnliga företagare. Inte minst nu efter corona när informationsflöden och
mun till mun-metoden avstannat en aning skulle det stärka
oss. Det har gått lite trögt sista tiden, säger Johanna och Sigrid
instämmer. Alla i gruppen känner till Ovikens företagarförening, men menar att det skulle vara nyttigt om företagande
kvinnor själva kunde gå ihop, för att stötta varandra inom
sina branscher.
NÄR HIMLEN UTANFÖR börjar mörkna flödar idéer och tankar.

Sara, Sigrid, Sabina, Johanna och Sofie listar många outnyttjade möjligheter i kommunen, men en tydlig möjlighet sticker
ut mest – och det är ett hotell. De menar att många turister
efterfrågar boende när de vistas i trakten för att åka skoter eller
fiska, liksom alla de som vill anordna olika evenemang. Just nu
saknas det helt.
– Ett hotell skulle verkligen gynna bygden här oerhört. Det
skulle öppna för fler event som till exempel bröllop, men också
ge underlag för fler verksamheter, som en florist, säger Sara
och Johanna.

SOFIE SER FRAMFÖR sig möjligheten att få inreda ett turistboen-

de, och Sigrid menar att ett hotell också skulle innebära stora
möjligheter för hennes verksamhet med till exempel yogaklasser för hotellgästerna.
– Men vi som redan verkar här behöver också nå ut bättre så
att fler nyttjar våra tjänster – det är många som inte vet vad vi
erbjuder, säger Sigrid.

MÖJLIGHETERNA ÄR OÄNDLIGA, det står klart efter denna

inspirerande marskväll i Myrviken. Frågan är inte om vi får
se nya företagsskyltar lysa, utan när. 
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Hennes roll
blev en frontfigur
under pandemin
Katrin Wiking är jordbrukaren som blev sjuksköterska.
2020 fick hon kommunens kvalitetspris för sitt arbete
under pandemin, och som medicinskt ansvarig
sjuksköterska har hennes yrkesroll tagit klivet ut ur
skuggan.
– Länge har ”masen” varit en skuggfigur, men
under pandemin hamnade vår uppgift plötsligt i
fokus, säger hon.

VÅRD OCH OMSORG har nog alltid funnits i Katrin Wikings

dna. Hon är född och uppvuxen i Oviken och hennes yrkesliv
började med att som jordbrukare vårda och ta hand om djur.
På 1990-talet bytte hon yrke till undersköterska för att sedan
läsa till sjuksköterska.
– Att jag gick över till sjukvården handlade mycket om att
det alltid passat mig att jobba med omsorg, dessutom blev jag
allergisk mot både hästar och kor så jag var tvungen att hitta på
något annat, säger hon.

EFTER MÅNGA ÅR som sjuksköterska fick hon 2014 rollen som

kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska. En uppgift
hon trivs med.
– Som ”vanlig” sjuksköterska har du inte alltid tid att vara
med och påverka hur arbetet ska göras. Jag tyckte att det var
spännande att få en annan funktion där du har större möjlighet
att utveckla verksamheten, säger hon.

VARJE KOMMUN ÄR enligt lagen skyldiga att ha en medicinskt

ansvarig sjuksköterska, MAS, eller ”masen” som det kallas i
folkmun. MAS ska svara för den medicinska säkerheten och
kvaliteten i den kommunala hemsjukvården, kort sagt har den
ett ansvar för att patienten får ändamålsenlig sjukvård av god
kvalitet.

I EN LITEN KOMMUN som Berg är uppgiften inte heltid, så Katrin

jobbar även med kvalitetsutveckling och som stödfunktion för
andra i vården.

HON ÄR EN PERSON som gillar utmaningar och att lösa problem.

– Jobbet är extra givande när det kvalitetsarbete vi gör visar
goda resultat i verksamheten, säger hon.
Hon berättar att MAS-uppdraget fått en mer framträdande roll
under pandemin. Tidigare arbetade hon mest i bakgrunden.
– Masarna tvingades göra ett väldigt stort arbete under
pandemin, det var vi som skulle se till att all information
inhämtades och att alla nya rutiner fungerade, säger Katrin.
Men hon vill ändå påpeka att allt arbete i vården handlar om
teamarbete.
– Även om masen blev en frontfigur, så skulle det aldrig gå
om vi inte gör jobbet tillsammans, och det var framför allt all
vårdpersonal på golvet som gick med munskydd hela dagarna
som fick slita.
UNDER 2020 TILLDELADES Katrin kommunens interna kvalitetspris för sitt arbete. En utmärkelse som kom som en överraskning för henne.
– Det var inget jag hade väntat mig. Men väldigt roligt och
en uppmuntran för mig att det jobb jag gör har betydelse. 
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HEIMESTER

HAR DU BRA
UTFLYKTSTIPS?
DELA GÄRNA MED DIG av dina utflyktstips
på Instagram genom att tagga dina bilder
med #heimester eller #bergsliv.

Din guide på

heimestern

Det här är också ett gyllene tillfälle att se
vad andra tipsar om.

De ljusa sommarnätterna ger dig gott om tid att utforska allt
spännande som går att göra i kommunen. Vilka upplevelser
vill du fylla din heimester (hemmasemester) med?

Vattenfall

Cykel

GÖR EN UTFLYKT till ett vattenfall i
sommar! I Klövsjö och Storhogna
finns 3 fall: Fallmoran, Fettjeåfallet
och Sångbäcksfallet.
I LJUNGDALEN finns ytterligare sju
brusande vattenfall. Kanske ett
besök till Rövrafallet, Silverfallet eller
Djävulshålet låter lockande?

Läs mer om våra vattenfall på
bergsliv.se/heimester

Naturreservat

DET FINNS över 5000 naturreservat i

Sverige, och 13 av dem är placerade i
Bergs kommun. Låt den vita stjärnan
visa vägen och bege dig ut på ett
äventyr i vacker och spännande natur.

Läs mer om våra naturreservat
på berg.se

Foto: Helena Enqvist

SENASTE TRENDEN inom cykling är
”Gravel”, att cykla på grusväg och såna
har vi många av! Prova till exempel
Kärleksstigen längs Ljungan i Åsarna,
med start vid nya kyrkan. Eller Karl den
XI:s väg från motorstadion i Svenstavik
till Hoverberg. Runt Åsarna så har Åsarna
IK markerat upp leder för både cykel och
vandring.
DESSUTOM FINNS det vid Myrvikens skola

en pumptrack och vid elljusspåret i
Hackås en pumptrail om du längtar efter
en lekfull adrenalinupplevelse.

Grottor

GROTTOR BJUDER in till ett spännande
äventyr för stora och små. Hoverbergsgrottan är såklart ett givet besöksmål
för den som vill göra ett besök i landets
största klyftgrotta och grotta i spännande
historia kring den.

Sannäsgrottan ligger på motsatt sida
av Kojbyn, norr om Rätan. Håll utkik efter
skylten längst E45:an.
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Göra
Amanius Atelje/Galleri

Ljungdalens Hemslöjd & Café

Storsjö Fjällturism AB

Öppettider: Tisdag, torsdag & lördag
mellan 12:00 -16:00 eller ring 0768769112

Öppettider: Se vår hemsida eller Facebook
för aktuell information

Öppettider: Varje dag 28 maj – 2 oktober.
Vintertid Jan-Apr

OLJEMÅLNING och skulptur. Kom och gör ett besök!

I BUTIKEN HITTAR du lokalt hantverk från slöjdan-

HOS OSS KAN ni boka fiskeguidningar och flugfiskekurser. Ni kan även hyra båtar, kanoter och cyklar.
Vi finns i Storsjö Kapell på Storsjö Fiskecamp.
Gå in på vår hemsida för fler spännande aktiviteter.

Mer info: Kövragården, Kövra 302 84572 Oviken
Instagram: Amaniusgert.

Åsarna Skicenter
Öppettider: Varje dag 8.00-20.00
(avvikelser se www.asarnaskicenter.se)
1000M2 OUTLETBUTIK med kläder, skor och fritids-

produkter. Outdoor- och vardagskläder och skor för
hela familjen hittar ni på våra olika avdelningar. Till
outletpriser såklart!

Mer info: shop.asarnaskicenter.se 0687-302 30
bokning@asarnaskicenter.se ww.asarnaskicenter.se

Hotell Klövsjöfjäll
Öppettider: Varje dag från och med den 3 juni
HOS OSS KAN du spela golf, gå på SPA, vandra,
hyra kajak och SUP, shoppa, fiska och träna på vårt
nya gym.
Mer info: www.klovsjofjall.se, 0682–41 31 00, Facebook:
Hotell Klövsjöfjäll, Instagram: klovsjofjall. Katrinavägen
21A, Klövsjö.

Tivars Gårdsmejeri
Öppettider: Varje dag 25 maj-28 augusti från
klockan 11:00, April lör & sön 11:30-16:00/ Maj fre
16:00-20:00. Lör 11:30-20:00 Sön 11:30-16:00
CATERING, KONFERENSER, födelsedagsfester, midda-

gar, företagsevent, bröllop, mordgåtor och minnesstunder. Teambuilding och uthyrning av kajaker &
kanoter. Temakvällar med livemusik.

Mer info: www.tivars.se. 070-385 51 52.
Facebook: Tivarsgårdsmejeri.

de medlemmar. Vi har även produkter från några
leverantörer med känsla för natur och miljö. I caféet
kan du njuta av hembakat och smörgåsar med lokal
prägel. Vill du själv producera något hantverk? Då
kan du boka in dig i vävstugan eller köpa med dig en
påse med mönster och garn för att t.ex. sticka/virka
vantar.

Mer info: 070-362 02 50, ljungdalenshs@gmail.com,
www.ljungdalenshemslojd.se. Facebook: Ljungdalens.

Wikners i Persåsen
Öppettider: Alla dagar från 27 juni till 7 augusti
(11:00-16:00) Övriga året se www.persasen.se.
TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING av Wikners produk-

ter i trä. Presentbutiken har även hantverk från andra
leverantörer. Konstutställningar samt presentationer
av Leif Wikners projekt. TimeForTellus, Snilleriket
och Sveriges fäbodtätaste område. Även utställningar
som presenterar kulturlivet i bygden.

Mer info: Tel: 0643445550. Webb: www.persasen.se.
info@persasen.se, FB/Instagram: Wikners i Persåsen

Vandringsleder i Hoverberg
Öppettider: Sommar
FRÅN HOVERBERGSGROTTAN finns vandringsstigar

upp på Hoverberget och naturreservatet, mot den s
k Rämnan, en ca 450 meter lång skreva i Hälleberget.
Stigar leder vidare upp mot Hoverbergstoppen med
utsiktstorn och vackra vyer över Södra Storsjöbygden. Det går även att ta sig med bil runt berget
och upp till toppen. Andra stigar går mot Bergs
hembygdsgård vid Hoverbergets fot. Här finns bland
annat Bingstasmedjan, Sveriges äldsta bevarade
vapensmedja.

Mer info: Hemsida: www.storsjo.com Tel: 0687-211 22
och 070-678 11 22. Email: storsjo.fiskecamp@telia.com.

Ovikenveckan- En festival
i hjärtat av Jämtland
Öppettider: 2 – 10 juli 2022
VI ERBJUDER BESÖKARE både musik, konst och
många andra kulturella upplevelser. Lokal matkultur
i form av de mycket uppskattade fäbodsfrukostarna.
Ovikenveckan har de senaste åren lockat 6000 besökare! Ta del av den kulturella ådran tillsammans
med oss under denna ”Ovikenvecka”.
Mer info: Ovikenveckan.se & Facebook: Ovikenveckan.

Höglunda Gård & gårdsbutik
Öppettider: 27maj-19 juni fre/lör 12:00-20:00.
Sön 12:00-18:00, 24 juni- 7 augusti. Sön-tors
12:00-20:00. Fre/lör 12:00-22:00
NYHETER! Blommor, perenner & buskar m.m. Besök

vår gård med alla dess djur, får, lamm, grisar, höns,
kalkoner, katter och hundar. Lekplats och utespel
för utlåning. Lokala/nära och egna produkter i
Gårdsbutik. Lördagar olika matteman ex grillafton
räkafton osv.

Mer info: www.hoglundagard-jamtland.simplesite.com
Facebook: Höglunda Gård Jämtland. Tel: 0702590888.
Skanderåsen 615, 84040 Svenstavik.

Mer info: www.hoverbergstoppen.se.
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Upptäck Gräftåvallen
- tio minuter till kalfjäll
VÄLKOMMEN TILL OSS för fin vandring i lättillgängliga
fjäll som passar hela familjen med dagsturer eller ta
med tältet och övernatta på fjället. Fina äventyrsstigar för de mindre finns vid Storgräftåns fäbodvall
där man kan lära sig mera om djur och natur, räkna
troll eller fiska upp en bäcköring eller två. Vindskydd
och grillplatser finns på flera ställen. Vid foten av
fjället finns Fjällgårdens restaurang och café, butik,
husvagnscamping, stuguthyrning.
Mer info: 0643-520 12, www.graftavallen.se. Följ oss på
Facebook och Instagram. Fjällvägen 16, 845 72 Oviken.

Happy Retreat YOGA
Öppettider: 1 juli- 14 augusti
HÄR BJUDS PÅ enkel sittande och liggande yoga på

SUP-bräda i Storsjön, lite mer aktiv yoga på gräsmattan i trädgården eller mer avkopplande yoga på
ullig skön yogamatta i Happy Retreats yogastudio i
gula huset mitt i Svenstavik. Dessutom välsmakande
frukostyoga på Stenugnsbageriet i Klövsjö och vidunderlig fjälltoppsyoga på Vemdalsskalet. Du behöver
inte vara vig eller stark, men helst över 15 år.
Mer info: www.happyretreat.se. Mobilnummer till
Margaretha: 070-6216004. Gula Huset, Ringvägen 2,
Svenstavik - mitt emot Systembolaget, samt i Klövsjö
och på Vemdalsskalet.

Äta
Åsarna Skicenter
Öppettider: Alla dagar 8.00-20.00
(avvikelse se www.asarnaskicenter.se)

Öppettider: 28 maj-31 september, varje dag

I RESTAURANGEN serveras frukostbuffé, lunch- och

EFTER EN INTENSIV fiskedag eller fjälltur kan det vara

middagsbuffé, a la carte och pizza. Fullständiga
rättigheter. Take away.

Mer info: bokning@asarnaskicenter.se
www.asarnaskicenter.se tel: 0687-302 30.

Med en SUP på
Storsjödjursspaning

Hotell Klövsjöfjäll, Restaurang

Öppettider: Kl 9-20. OBS måste förbokas
- 070-621 60 04

VÅR RESTAURANG serverar frukost, lunch, fika och

HYR EN SUP - Stand Up Paddleboard hos Happy Re-

treat i Svenstavik på egen Storsjödjursspaning, eller
bara en härlig tur i solnedgången. Vi har 11 riktigt bra
White Witch-SUP:ar som du kan boka hel eller halvdag. Whte Witch är en bräda med fokus på bra glid,
kursstabilitet och packmöjligheter för längre turer.
När du hyr en SUP ingår lån av en vattentät ryggsäck
på 15 liter där du kan ha dina extrakläder, eller om du
vill göra i ordning och ta med dig en matsäck, samt
ett vattentätt mobilfodral.

Mer info: www.vidstorsjon.se. Mobil till Margaretha:
070-6216004. Gula Huset med mysig trädgård, mitt i
Svenstavik.

STF Helags Fjällstation
Öppettider: 2022: 17 juni-2 oktober,
2023: 23 februari-23 april
VID FOTEN AV SVERIGES högsta topp söder om
polcirkeln ligger Helags Fjällstation. Hit kommer
vandrare för att bestiga toppen eller bara njuta av
fjällstationens utbud av serverad mat, butik och en
avkopplande bastu efter turen. Bestig Helagstoppen
(1797 m ö. h) och beskåda Sveriges sydligaste glaciär.
Pilgrimsvandra på den gamla Jämt-Norgevägen och
beskåda det mäktiga fjället Predikstolen. Fjällrävssafari – Vill du se Sveriges enda arktiska rovdjur?
Behöver förbokas
Mer info: Instagram STFHelags. Facebook; STF Helags
Fjällstation. Bokning: se hemsida(STF Helags) eller ring
010-1902360.

Storsjö Fiskecamp &
restaurang, Storsjö kapell

Öppettider: Varje dag från och med den 3 juni
middag (á la carte).

Mer info: www.klovsjofjall.se, 0682–41 31 00,
Facebook: Hotell Klövsjöfjäll, Instagram: klovsjofjall
Katrinavägen 21A, Klövsjö

Tivars Gårdsmejeri
Öppettider: Varje dag 25 maj-28 augusti från
klockan 11:00. April lör & sön 11:30-16:00/ Maj fre
16:00-20:00. Lör 11:30-20:00 Sön 11:30-16:00
VI ERBJUDER EN fullskalig restaurang med mat lagat

från grunden. Catering, konferenser, födelsedagsfester, middagar, företagsevent, bröllop, mordgåtor
och minnesstunder. Temakvällar med livemusik.
Lunchbuffé varje dag under sommaren. Hos oss kan
du även boka boende på Wilhelmsberg samt buss till
din gruppresa

Mer info: www.tivars.se 070-385 51 52
Facebook: Tivarsgårdsmejeri

Hävvi Elaine
Öppettider: Öppet året runt. Se hemsida
www.havvielaine.com för aktuella tider
RESTAURANG SOM erbjuder enbart lokala råvaror
så som ren, älg, fjällfisk och det som kommer från
gården så som produkter av Fjällko, lamm och egna
grönsaker. Samisk & jämtländsk meny.
Mer info: Elaine 070-641 66 60, Facebook: Hävvi Elaine
Gårdsbutik och Restaurang, www.havvielaine.com.
Lockåsböle, Oviken.

skönt att slå sig ned till dukat bord i vår trivsamma
restaurang. Ur vår meny kan vi bland annat fresta
med röding och vilt. Vi har givetvis fullständiga
rättigheter. Välkomna!

Mer info: Hemsida: www.storsjo.com, Tel: 0687-211 22
och 070-678 11 22, Email: storsjo.fiskecamp@telia.com.

Restaurang Fjällgården,
Gräftåvallen
Öppettider: Se hemsida www.graftavallen.se
I MENYN ERBJUDER vi maträtter som i huvudsak är
tillagade av Jämtländska råvaror och härplockade tillbehör, även pizza på surdegsbotten finns att välja på.
Härbakat fikabröd och jämtländsk tunnbrödstut till
fikat. Allt på menyn kan även beställas för takeaway.
Vi tar kort och kontanter.
Mer info: 0643-520 12, www.graftavallen.se.
Följ oss på Facebook och Instagram.

Hävvi I Glen
Öppettider: 27 juni- 21 augusti. Öppet alla
dagar utom tisdagar. Onsdag & Måndag
11-17.00 Middagsbokningar efter 17.00

VI ÄR EN SAMISK restaurang i Oviksfjällen. Vi baserar

vår meny på våra egna råvaror. Thomas som är
renskötare, jägare & en utmärkt fiskare står för alla
våra råvaror. Thomas driver Hävvi tillsammans med
sambon Malin, en djur/jakt & naturälskande hästtjej
som alltid haft förkärlek till riktig och äkta matlagning! Välkommen!

Mer info: Havviiglen.ren@gmail.com Malin & Thomas
073–843 13 29. Glen 530, 84 552 Åsarna.
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Höglunda Gårdsrestaurang
/Café Skanderåsen
Öppettider: 27maj- 19 juni fre/lör 12:00-20:00.
Sön 12:00-18:00, 24 juni- 7 augusti. Sön-tors
12:00-20:00. Fre/lör 12:00-22:00
SOMMAR ALA CARTE, fikabröd och lättare rätter.

Mer info: www.hoglundagard-jamtland.simplesite.com Facebook: Höglunda Gård Jämtland.
Tel: 070-259 08 88, Skanderåsen 615, 84040 Svenstavik.

Hamncaféet Hoverberg
Öppettider: 17 juni - 14 augusti, 11-20 varje dag
I EN FANTASTISK MILJÖ i Hoverbergs Båthamn hittar

ni oss, ett glatt gäng som brinner för att förgylla er
sommar! Vi serverar massor med härliga maträtter,
hembakt fika, grillade mackor, glass i stora lass och
god dryck. Vi vill ha en levande plats och erbjuder
bufféer, specialrätter, musikkvällar, pubkvällar,
barnaktiviteter och andra evenemang under hela
sommaren! Vi har fullständiga rättigheter. Varmt
välkomna till oss!

Mer info: För löpande information, följ oss på Facebook:
https://www.facebook.com/hamncafeethoverberg.
Kontakt: Facebook Messenger, hamncafeethoverberg@
outlook.com, 070-608 25 90

Börtnans Fjällvattenfisk
Öppettider: Måndag- Fredag 8:00-16:00
VÄLKOMMEN TILL vår gårdsbutik i Börtnan där ni kan
handla röding och regnbågslax. Kallrökt och varmrökt från det egna rökeriet. Gårdens egna gravningar
och andra delikatesser av högsta kvalitet.

STF Helags Fjällstation
Öppettider: 2022: 17 juni-2 oktober / 2023: 23
februari-23 april
VID FOTEN AV Sveriges högsta topp söder om polcir-

keln ligger Helags Fjällstation. Hit kommer vandrare
för att bestiga toppen eller bara njuta av fjällstationens utbud av serverad mat, butik och en avkopplande bastu efter turen. Frukost 8-9. Lunch 11-16.
Middag behöver förbokas.

Mer info: Instagram STFHelags. Facebook; STF Helags
Fjällstation. Bokning: se hemsida(STF Helags) eller ring
010-190 23 60.

Follingers Bröd
& Mathantverk i Kojbyn
Öppettider: Från och med midsommar:
Måndag- Söndag 09:00-22:00
RESTAURANG INTILL Rätanssjön. Här kan du få njuta
av medelhavsmat med inspiration av Jämtland och
alltid med nygräddat surdegsbröd. Camping med
el-platser.
Mer info: Hemsida: follingers.se, Tel: 070-3017800,
E-mail: Info@follingers.se, Adress: Kojbyn 275, 845 95
Rätan. Facebook & Instagram: Follingers.

Wikners i Persåsen
Öppettider: Alla dagar från 27 juni till 7 augusti
(11:00-16:00) Övriga året se www.persasen.se
VÄLKOMMEN TILL den fantastiska restaurangen på

Wikners i Persåsen, som drivs i Fjällkonditoriets regi.
Hos oss serverar vi lunch hela sommaren. Även välkommen att boka evenemang, kalas och fest hos oss,
vi har fullständiga rättigheter. Varmt Välkommen!

Mer info: Följ våra sociala medier @wiknersipersasen
@fjallkonditoriet för kontakt och för att se vad vi har att
erbjuda. Tel.nr. 0643-44 55 50.

Fjällkonditoriet - Bageriet i Oviken
Öppettider: Öppet 7 dagar i veckan.

VÄLKOMMEN TILL vårt bageri i Oviken. Öppet 7 dagar i
veckan. Hos oss på Fjällkonditoriet hittar du Bakelser,
Tårtor, Fika, Mackor, Sallader och Bröd. Allt hantverksmässigt skapat. Välkommen till vår servering,
både inomhus och utomhus.
Mer info: Vi befinner oss i Myrvikens korsning, närmare
bestämt Myrviksvägen 31. Följ våra sociala medier @
fjallkonditoriet för kontakt och för att se vad vi har att
erbjuda. Tel.nr. 0643-44 55 50.

Mer info: www.bortnanfisken.se, 0687–330 50,
info@bortnanfisken.se, Börtnan 822, 845 52 Åsarna.

Heimester i Berg

Matnyttig info på webben
TRENDEN HÅLLER i sig och heimester
(hemmasemester) är på mångas läppar. Hitta
bästa fiskeplatsen, besök jättar och rövare, vandra,
cykla, bada och ät gott. Allt i närheten av hemmet.

Använd bergsliv.se som din guide.

Har du bra utflyktstips?
Dela gärna med dig av dina utflyktstips på Instagram
genom att tagga dina bilder med #heimester eller
#bergsliv. Det här är också ett gyllene tillfälle att se
vad andra tipsar om.
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Hoverbergs Camping

Camp Börtnan

Öppettider: 1 juni - 30 september

Öppettider: Öppet året runt

SJÖNÄRA HUSVAGNSCAMPING med stugor och ställ-

FRILUFTSHOTELL med 22 bäddar. Bo nära naturen i

Öppettider: 12 juni–9 oktober, 18 december 8 januari. 19 februari-23 april

Åsarna Skicenter

Mer info: För bokning och information. Mail:
info@campbortnan.se, telefon 019-238050.
www.campbortnan.se.

där vildmarken tar vid. Idealisk som utgångspunkt
för vandring, skidåkning, fiske, bär- och svampplockning. Här kan du koppla ner och koppla av, fyll
på härlig energi genom nya intryck som fjällnaturen
runt anläggningen bjuder dig på.

Öppettider: Varje dag 8.00-20.00.
(avvikelser se www.asarnaskicenter.se)

Galå Fjällgård

STUGLÄGENHETER i naturskönt läge med utsikt över

Öppettider: 11 juni-20 september

platser vid södra Storsjön. Servicehus med toalett,
dusch och tvättstuga vid Hamncaféet.

Mer info: 070-212 90 39.

Ljungan. Vandrarhemsrum och stugor. Camping

nyrustade lägenheter i kanten av sjön Börtnan. Vi
erbjuder er ett fräscht och idylliskt boende med bra
standard och närhet till äventyr och vildmark.

FJÄLLSTUGOR OCH CAMPING i Galåbodarna - 1 mil

Fjällhornet Resort i Ljungdalen

STUGOR MED SJÄLVHUSHÅLL samt rymlig tältplats,

Mer info: 070-668 32 82. www.fjallhornet.se
Fb: Fjällhornet Resort. Instagram: fjallhornet.

Wikners i Persåsen

Mer info: 0687–302 30, bokning@asarnaskicenter.se
www.asarnaskicenter.se.

norr om Börtnan Stuguthyrning och camping i
fjällmiljö, vandringsstigar och bastu.

Öppettider: Alla dagar från 27 juni till 7 augusti
(11:00-16:00) Övriga året se www.persasen.se

Hotell Klövsjöfjäll

Mer info: www.gala-fjallgard.com. Mobil 070–208 22 09
Facebook: https://www.facebook.com/galafjallgard.
Galåbodarna 810, 845 62 Svenstavik.

VI HAR STUGOR och rum med hotell- eller självser-

Öppettider: Varje dag från och med den 3 juni
HOTELL KLÖVSJÖFJÄLL har 39 nybyggda dubbelrum

samt 12st lägenheter för självhushåll (4, 5, 6 och 8
bäddar). Här finns också 8st ställplatser för husbil,
öppet under barmarkssäsongen.

Mer info: www.klovsjofjall.se. 0682–41 31 00. Facebook:
Hotell Klövsjöfjäll, Instagram: klovsjofjall, Katrinavägen
21A, Klövsjö.

STF Ljungdalen Vandrarhem
Öppettider: Året runt men förboka gärna
VANDRARHEM INTILL Ljungan centralt i Ljungdalens by

med möjlighet till frukost (förboka), bastu (förboka)
och försäljning av bla kartor, kompasser och annat
du behöver för friluftslivet. Vi vill att du som gäster
får ut det bästa av din vistelse i Ljungdalen. Att du
vaknar utsövd efter en skön natts sömn, förberedd
att se dig om i vackra omgivningar. Vi tipsar gärna
om fina turer.

Mer info: Boka på nätet; STF Ljungdalen Vandrarhem.
070-210 48 73. Facebooksida STF Ljungdalen Vandrarhem. Ljungdalen 543, 845 99 Ljungdalen.

Kvarnsjö Camp och Vandrarhem
Öppettider: 1 juni-15 september (07:00-23:00)
Övriga tider förhandsbokning.
BOENDE I STUGOR OCH LÄGENHETER. Campingtomter

med el. Servicehus med kokmöjligheter, toaletter,
dusch, bastu, tvättmaskin och torkrum. tömning
av kemtoa. Nybakat bröd varje morgon. Uthyrning
av båt och kanot. Fiskekortsförsäljning. Markerade
vandrings och cykelleder. Bad med brygga och bastu.
1km.

Mer info: Kvarnsjö 905, 845 52, Åsarna. Info@kvarnsjocamp.com, tel 0682-220 16 & 070-580 90 61.
www.kvarnsjocamp.com.

Storhogna Högfjällshotell & Spa
Öppettider: Varje dag från och med
27 juni 2022
STORHOGNA HÖGFJÄLLSHOTELL & SPA är vackert

vice. Alla våra boenden är inredda i trä. Om du tittar
noga kanske du kan urskilja flera olika träslag och
detaljer som träförsedda lysknappar och små tuppar
som tittar fram bakom gardinen. Välj mellan att bo på
hotell, i nyrenoverad stuga eller vandrarhem. Eller
varför inte unna dig lite lyx och boka bröllopssviten
för en eller flera nätter.

Mer info: 0643-44 55 50, E: info@persasen.se,
www.persasen.se FB/Instagram: Wikners i Persåsen.

Fjällgården Gräftåvallen
Öppettider: Se hemsida för aktuella öppettider
CHARMIGA STUGOR med självhushåll finns att hyra
från 5–10 bäddar. Stugorna ligger i olika natursköna
områden i Gräftåvallen. Husvagnscamping centralt
belägen vid Fjällgården där all service finns. Dusch,
bastu, toaletter, kök, sophantering och latrintömning.
Vi tar kort och kontanter. Stugor och husvagnscamping förbokas via telefon.
Mer info: 0643-520 12, www.graftavallen.se.
Aktuella öppettider se hemsida. Följ oss på Facebook
och Instagram.

beläget i Vemdalen, på gränsen till kalfjället 755 möh.
Bekvämt boende med spa, god mat och umgänge i
den botaniska Vinterträdgården.

Mer info: www.storhogna.se, tel. 0682-41 30 30.
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Hävvi i Glen
Öppettider: Stugbyn är alltid öppen
VI HAR 5 STUGOR i vår vackert belägna stugby direkt
i anslutning till restaurangen. Vi har en bastustuga
och badtunna ifall du är sugen att koppla av ihop
med kompisar, renar i vacker natur. Boka er stuga på
havviiglen.se under Kontakt.
Mer info: Havviiglen.ren@gmail.com Malin &
Thomas 073–843 13 29. Glen 530, 84552 Åsarna.

Höglunda Gård Bed
and Breakfast, Skanderåsen
Öppettider: Året om

STUGOR & LOFT genuint enkelt utrustade. Besök vår

gård med alla dess djur, får, lamm, grisar, höns,
kalkoner, katter och hundar. Lekplats och utespel
för utlåning. Lokala/nära och egna produkter i
Gårdsbutik. Lördagar olika matteman ex grillafton
räkafton osv.

Semesterbo nära till allt

Fiska i Handsjön!

VÄLKOMMEN ATT HYRA en stor rymlig 1:a eller en stor

Öppettider: Alltid öppet

rymlig 3:a med en generös trädgård med grillmöjligheter i vårt mysiga gula hus i centrala Svenstavik,
mitt emot systembolaget. I fastigheten finns även
Happy Retreat yogastudio, samt SUP-uthyrning för
härliga turer på Storsjön. Ringvägen 2, Svenstavik.
Mer info: Läs mer och boka på www.vidstorsjon.se.
Mobilnummer till Margaretha: 070-621 60 04.

STF Helags Fjällstation
Öppettider: 2022: 17 juni-2 oktober / 2023: 23
februari-23 april

VID FOTEN AV Sveriges högsta topp söder om polcir-

keln ligger Helags Fjällstation. Hit kommer vandrare
för att bestiga toppen eller bara njuta av fjällstationens utbud av serverad mat, butik och en avkopplande bastu efter turen. Egna rum, bädd i flerbäddsrum
eller vår mysiga stuga Gamla Östan. Förboka ditt
boende på vår hemsida.

HOS OSS KAN NI FISKA gädda och abborre med mera.

Vi hyr ut båtar och fiskekajaker. Ni kan hyra en stuga
som ligger på en holme mitt ute i sjön, finns även
annat boende. Välkomna!

Mer info: info@tjuvjakt.se Facebook & Instagram
”Fiska i Handsjön” Besöksadress: Handsjön 680.

Strandgården Hoverberg
Bed & Breakfast
Öppettider: Öppet året om
VI ERBJUDER ett unikt boende i Hoverberg från slutet
av 1800-talet. Hyr rum med frukostpaket & sänglinne
eller hela huset med självhushåll!
Mer info: Instagram: strandgardensvanen.
Bokning görs på Airbnb eller ring 076-824 94 74.

Mer info: Instagram STFHelags. Facebook; STF Helags
Fjällstation. Bokning: se hemsida(STF Helags) eller ring
010-190 23 60.

Mer info: Bokning via www.booking.com. Eller:
070-259 08 88. Skanderåsen 615, 84040 Svenstavik.

Hembygdsgården i Oviken
Fotograf Sandra Lee

Välkommen heim!
Fira midsommar med oss, ta en kopp kaffe
med krus och delta i våra många aktiviteter.
Upplev platser som bär på historia, kunskap,
nyfikenhet, gemenskap och glädje. Missa inte
hembygdsgården i sommar!

Berg Hembygdsgård ligger vid foten av
Hoverberget. Den mest känd byggnaden
är Bingsta-smedjan, komplett med verktyg för tillverkning av lodbössor.
www.hembygd/berg

Myssjö/Oviken Hembygdsgård ligger
vid Oviken gamla kyrka. Sommarkafé och
Fäbodfrukost.

Klövsjö Hembygdsgård Tomtan är
Jämtlands enda bevarade kringbygda
gård. Sommarkafé.

www.hembygd.se/myssjo-oviken

www.hembygd.se/kl-vsj-hembygdsf-rening

Ljungdalen Hembygdsförening

Hackås Hembygdsförening

www.hembygd.se/ljungdalen

www.hembygd.se/hackas

Mer information finns på hembygdsföreningarnas hemsida och i arrangemangskalendern på berg.se.
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TIPS PÅ EN KUL UTFLYKT!
Testa Åsarnas fina terrängstigar och mtb-leder. Shoppa i
outletbutiken. Fiska i älven och pausa i restaurangen.
Ps. HinnerTIPS
du inte
kanUTFLYKT!
du bo kvar hos oss.
PÅmed
EN allt
KUL
Testa Åsarnas fina terrängstigar och mtb-leder. Shoppa i
FÖLJ OSS PÅ
outletbutiken. Fiska i älven och pausa i restaurangen.
asarnaskicenter
Ps. Hinner du inte med allt kan du bo kvar hos oss.
asarnaskicenter
asarnaskicenter-outlet

FÖLJ OSS PÅ
asarnaskicenter
asarnaskicenter
asarnaskicenter-outlet

Öppet 8-20 • Tel 0687-302 30 • bokning@asarnaskicenter.se • asarnaskicenter.se
BESÖK VÅR WEBSHOP: shop.asarnaskicenter.se

Höglunda Gård
Gårdsbutik & Restaurang
Nyheter! Blommor, perenner & buskar m.m.
Kom och trivs hos oss, vi har god mat gott fika.
Hälsa på djuren och njut i underbar omgivning.
Lekplats & utespel till utlåning.
Gårdsbutik med egna & lokala läckerheter.
Öppet: 27/5-19/7
Fre-Lör 12-20
Sön 12-18

Öppet: 24/6-7/8
Sön-Tor 12-20
Fre-Lör 12-22

Kontakt: 070-541 59 87 / 070- 259 08 88
hoglundagard-jamtland.simplesite.com
FB: Höglunda Gård Jämtland eller
Höglunda Gård’s butik

Välkommen till Ljungdalsfjällen
Hos oss kan ni tanka, köpa biltillbehör,
iskeprylar, glass, godis, korv, kaffe m.m. Vi
lagar även punkteringar. Återförsäljare av
GOES och Segway ATV.
Tel: 070-302 24 28
Mail: ljungdalen@telia.com

Redovisningsbyrå i Svenstavik
Växel: 0687-10250
www.gehm.se
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Bergfast
Bostäder och lokaler

Hos oss vill du
och ditt företag bo
Bergfast Bostäder och lokaler har lägenheter och lokaler inom Bergs kommun.
Just nu har vi flera lediga kontorslokaler i olika storlekar på IT-gården i
Hackås. Vi har även lediga lokaler i centrumhuset Svenstavik.
Kontakta oss gärna för mer information!
0687-164 50 | bergfast@berg.se | bergfast.berg.se

Hej, det är jag som är
miljöhjälten!
När har din närmsta återvinningscentral öppet? När kommer slambilen? Är det
några driftstörningar på vattnet? På www.vattenmiljoresurs.se hittar du aktuell
information och öppettider. Där finns också många bra tips på vad du kan göra
för att förbättra miljön. Det gäller att ta hand om de resurser vi har på vår jord,
tillsammans kan vi göra mer. Bli en miljöhjälte, du med!
842 80 Sveg
Medborgarhuset
kundservice@vattenmiljoresurs.se

010 - 25 15 315
www.vattenmiljoresurs.se

Välkommen till
vår moderna biltvätt
I våran moderna och miljövänliga biltvätt kan ni köpa ert
tvättprogram ute i terminalen om så önskas, men ni är såklart
välkommen in så kan vi hjälpa er med rätt program till just din bil.
OKQ8 Svenstavik Tel: 0687-510 71
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VÄLKOMMEN IN TILL DIN LOKALA BYGGHANDEL
KLOTGRILL

HÖGTRYCKSTVÄTT

TRÄOLJA

MASKINUTHYRNING
Hos oss kan du smidigt
hyra vår CAT 301.8 inkl.
3 skopor och trailer.
Ring eller maila för mer info

990:-

1590:-

SE HELA VÅRT SORTIMENT
PÅ BOLIST.SE/SVENSTAVIK

149:-

1800:-

per dygn

du vet väl att vi har
maskinuthyrning?

RING OSS: 0687-107 20
MAILA OSS: info@byggvaruhuset.se
BESÖK OSS: Stationsvägen 9 i Svenstavik

Hitta dina vitvaror hos Elon Svenstavik
NÅGOT FÖR ALLA TILLFÄLLEN
Upptäck vårt bassortiment med
allt från mikrovågsugnar och spisar
till kylar, frysar och frysboxar. Eller
varför inte en vinkyl lagom till
sommarens sköna kvällar?
Är du ute efter en mer exklusiv vitvara så beställer vi hem det åt dig!
Det går oftast på 2 arbetsdagar.
Välkommen in så guidar vi dig
genom vitvarudjungeln.

SIDE-BY-SIDE

SIDE-BY-SIDE

SMEG
FQ60BDF

SAMSUNG
RF65A977FSR/EF

Elon till
din tjänst!

Hemkörning Installation Återvinning

RING OSS: 0687-107 20
MAILA OSS: info@byggvaruhuset.se
BESÖK OSS: Stationsvägen 9 i Svenstavik

Läs mer på elon.se
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Välkommen till

Hotell Klövsjöfjäll!

Spa & Relax

Restaurang

Sport- &
Friluftsbutik

boka@klovsjofjall.se | 0682-413100 | www.klovsjofjall.se

Välkommen att kontakta oss så får du goda
råd om allt som rör din skog. Vi har lång
erfarenhet av jämtländska skogar.
www.rodinstra.se

Upptäck fjällen i Gräftåvallen

Välkommen till oss för fin vandring som
passar hela familjen. Vid foten av fjället
finns Fjällgårdens restaurang, butik,
husvagnscamping och stuguthyrning.
Öppet sommar, höst och vinter.

Välkommen till
Wikners i Persåsen!

0643-520 12
www.graftavallen.se
Följ oss på
Facebook & Instagram

SOMMAR PÅ SNILLERIKET

Besök vår hantverks- och
inredningsbutik samt
intressanta utställningar om
bland annat "Snillena i
Snilleriket" och Leif Wikners
"Klokare Klot" projekt.

• Hovermo industriminne

För öppettider information:
www.persasen.se
0643-44 55 50

• Gisselfors Kaggfabrik

• Bergs hembygdsgård
med Bingstasmedja
• Ovikens hembygdsgård
med Anners i Logår´n

• Kulturvandring i
Persåsen
• Snille Talk show med
Lisa Hansson 5/7 i
Persåsen
• Nationaldag i
Snilleriket 31/7

Gå in på www.snilleriket.se för mer info
om besöksställen och öppettider.
Fika och lunch alla
dagar 27/6 till 28/8.
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Skogsbad i Jämtland
Följ med på långsam vandring i Jämtlands
skogar. I stillhet upplever vi skogen med
alla sinnen och stannar för guidad närvaro
längs vägen.
Facebook: Skogsbad i Jämtland
Kajsa Kårwik, certifierad skogsbadsguide
070-247 85 02

Nu öppnar vi vår
servicestation i Hoverberg
Välkommen att boka tid för din Yamaha.
063-51 01 47

ostersund@yamahacenter.com

HEMSIDA - WEBBUTIK
LOGOTYP - TRYCK

nordiskastil.se | nathalie@nordiskastil.se | 070-2 777 645
Öppettider:
Mån-Fre
9-18
Lör
10-14
Sön/ Röda dagar 11-14
Temporatan@hotmail.com
0682-10005

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

Vi serverar lunch & fika
Välkommen in till oss!
0687 - 10900

w w w . h e d m a n s s c h a k t . s e
Samm
a

rbet
ar m
Reax
ed
cer

V I U T F ÖR

M AS K IN PAR K

VA- arb e te
Dr ä n e ri n g
Hu s g ru n d e r
R ivn ing sarb e te n
M ar k tran sp orte r
Sn ö röj n i n g ar
Skog sv äg ar

H j u l l a s t a re
B a n dt r a k t o r
G r ä vm a s k i n e r
Tr a k t o rgr ä va re
D r a g vä l t
L a s t bi l

Bruno Leander 070-5854456 ● Olstavägen 5, 84551 Åsarna ● bruno@hedmansschakt.se
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Vi har kontor i Svenstavik - Brunflo - Vemdalen - Sveg

Bröllop
Konferens Livräddarkurs

Cykel Roddbåtar Vigsel på fjället

Restaurang Fiske Fest
Vandring
Boende
Vi finns till hands när ni behöver oss. Utöver begravningsrådgivning erbjuder
vi även juridisk hjälp, så som upprättande av bouppteckning, arvskifte,
framtidsfullmakt, testamente, gåvobrev, äktenskapsförord m.m.

bergsbegravningar.se | info@bergsbegravningar.se | 0687-100 90

Unika upplevelser i fjällvärlden – året om!

Bydalens Wärdshus AB

info@bydalen.com

0643-320 11

www.bydalen.com

GYM & BOWLING

M

Se Mötesplats Oviken på
Facebook och hemsidan
(www.oviken.se) för mer
information om
öppettider och
aktiviteter.
ESPLATS
ÖT

EN DRÖM
EN PLATS
TID
EN FRAM

FOTHÄLSAN I BERG
Erbjuder medicinsk fotvård m.m. i Svenstavik
och Myrviken, möjlighet till hembesök finns.
För information och tidsbokning, ring 070-266 11 33.
Varmt välkommen!
Eva Edström

Hoverbergs Camping – Storsjöns pärla
Hoverbergs Camping ligger naturskönt alldeles vid Storsjön.
Här finns minigolf, grillplats, badmöjligheter, uthyrning av kanoter
mm. Här finns också Hamncaféet, servicehus, nära till fina strövområden och vandringsleder och mycket annat i vackra Hoverberg. Självservice vid receptionen.
För mer information och bokning av stuga: 070-212 90 39.
Vägbeskrivning
Hoverberg 5 km norr om Svenstavik, efter väg 321 vid Storsjön.

BÖRTNANS
FJÄLLVATTENFISK
•
•
•
•

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

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

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

www.bortnanfisken.se
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Månd-Lörd 08.00-21.00 | Sönd 10.00-21.00
www.ica.se/svenstavik

NYBAKAT VARJ
E DAG!
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dig med
den
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FRIA LÄKEMED
EL!
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Välkomna!
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med
personal
DAGAR ÖPPET
TILL KL. 21

tet! www.ica.se
Besök vår butik på nä

na!
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V
sonal
r
e
P
m
Kurt
Boka en
tur!
spanings

ÖPPET 12-17
ALLA DAGAR
VECKA 25-35

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

STÄLLPLATS

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

i centrala Svenstavik
med fullservice!

TOALETT, VATTENPÅFYLLNING & LATRINTÖMNING
SAMT LADDPLATS FÖR ELBILAR
N 62°46'02.4" (62.767342) E 14°26'04.3" (14.434536)

Tjena, Emil på VVSTeknik här!
Vi är kvalificerade rörmokare som verkar främst i Bergs kommun
med omnejd. Vi utför alla typer av VVS-installationer.
Vi har ett brett utbud av materiel och över 10års erfarenhet i
branchen. Vi erbjuder kostnadsfria offerter. Dessutom ser vi alltid
till att komma på överenskommen tid, det är viktigt för oss.
Hör gärna av dig!

070-694 85 57
vvsteknikab@hotmail.com

facebook.com/vvsteknikab

vvsteknikab

