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Ett magasin om
att bo och leva i
Bergs kommun

Lärare på

LANDSBYGDEN
– Ger unika möjligheter

EN TRYGG PLATS
ATT STARTA OM PÅ
Fler invånare viktiga för kommunens framtid

Nya BOSTÄDER
Flera byggprojekt på gång i Bergs kommun

Livskraftigt

FÖRETAGANDE

I KOMMUNEN

Raketföretag gick från 4 till
13 anställda på 2 år

Fakta om Bergs kommun
HÄR BOR

7100
PERSONER

DET FINNS UNGEFÄR

120

LEVANDE
BYAR

DU HAR VÄL INTE MISSAT
KOMMUNENS NYA HEMSIDA?
Den lanserades den 31 januari i år
och ska förmedla information, stöd,
råd och service kring alla frågor
som rör kommunen.

www.berg.se

I CENTRALORTEN 1004
SVENSTAVIK BOR INVÅNARE

I BERGS KOMMUN FINNS CA

300

De största branscherna är jord- och skogsbruk,
tillverkningsindustri, privat tjänstesektor och turism.

FINNS REGISTRERADE
FÖRENINGAR HOS KOMMUNEN

ANDEL INVÅNARE I SYSSELSÄTTNING 16-64 ÅR

92%
I ARBETE

88,4% avär iungajobb.18-24
st) är arbetslösa eller i program.
7,6% (249

1350 FÖRETAG
LÄNETS BÄSTA

FRILUFTSKOMMUN 2016

enligt naturvårdsverket i samarbete med svenskt friluftsliv och
sveriges kultur- och fritidschefers förening.

Det nuvarande kommunvapnet för Bergs kommun registrerades 1988 och är baserat på det
äldre kommunvapen som Bergs landskommun tidigare använde sig av.
Yxan och bössan speglar de gamla hantverksyrkena timmerman och bössmed och elden den
vårdkase som tändes på Hoverberget för att varna lokalbefolkningen om faran var nära.
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Välkomna

INNEHÅLL

till vår nya tidning Bergsliv

VÄLKOMNA TILL BERGSLIV. En tidning om livet i Bergs kommun, om
människor som lever och verkar här, om företagssamhet,
engagemang och om framtidsplaner!
I Berg är invånarna entrepenöriella. Bergs kommun ligger
på top 10 i landet över företagsamma personer. Det märks i
företagarandan, i byutvecklingen och även hos kommunens
anställda. I Berg byggs hus som levereras över hela landet, ystas
ost i mejeri som lockar tusentals besökare,
gjuts delar till filmen Terminator, bedrivs
stark renskötsel i samebyar och här
öppnas mötesplatser i både fjällvärlden
och i Storsjöbygden. Svenstavik, centralorten har ett levande centrum med
hög servicenivå och våra fjäll lockar
mängder av människor både sommar
och vinter.
Föreningar i våra byar utvecklar affärer, jobbar med fiber,
erbjuder rikt kultur och idrottsliv, bygger lägenheter och inte
minst gör en fantastisk insats för de människor som söker skydd
och en ny framtid här hos oss. För kommunens anställda har vi
en Innovationsfond som bland annat möjliggjort satsningar för
att bli Sveriges bästa miljö och byggavdelning.
2016 har vi stort fokus på att bygga bostäder, fler vill bo i Berg
och det välkomnar vi. Vi jobbar hårt med att skapa möjligheten
för fler att bo här tillsammans med oss dryga 7100 personer som
redan valt någon av alla byar i Bergs kommun.
Välkomna, hemvändare, nyanlända, fritidshusägare, här finns
gott om plats och vi vill bli fler. Här finns jobb, stort fritidsutbud,
rikt kulturliv, vänliga människor och snart fler bostäder.
Är du här över dagen, tre veckor om året eller hela ditt liv, jag
önskar dig en riktigt bra tid här hos oss i Bergs kommun.
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Bytte Södermalm mot Klövsjö
Möt Jenny och Marcus som lämnat livet i Stockholm och skapar
sig ett nytt i Bergs kommun. Att få jobb gick bra, att hitta ett boende
är svårare.
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Poppis att bygga bo

Ica-Kurt lotsar nyanlända

Bäst i klassen på bygglov och
rekordmånga bygglovsansökningar
inlämnade till kommunen. Möt Cilla,
miljö och byggchef.

Najah från Syrien gör sin praktik
på Ica i Svenstavik. Arbetet med
att ta emot nyanlända angår alla
bergsbor.

Välkommen!
20
Therese Kärngard
Kommunalråd

PRODUKTION & REDAKTION:

UPPLAGA:

Trampolin PR

10 000 ex

FOTOGRAFER:

TRYCK:

Jens Larsson, Marie Birkl, Martin Machnow,
Jessica Brander, Sebastian Jääskeläinen, Helena Engberg,
Britt-Marie Lundquist och Joachim Lagerkranz

V-TAB
Med reservation för ändringar eller felskrivningar.
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Behov av behöriga lärare i kommunen

Livskraftigt företagsklimat

Bergs kommun behöver fler lärare.
Bergsliv har träffat läraren Ola på
Klövsjö skola som ser byskolans många
fördelar.

Tiodubblad omsättning skapar fler
jobb. Bergsliv träffar Madeleine och
Jens som startade Svensta Huskomponenter för två år sedan.
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Jenny och Marcus lämnade Södermalm för Klövsjö
”Det låter kanske pretto, men vilket liv vill man ha levt när det är slut? Att ha suttit tio timmar
i veckan på tunnelbanan eller tagit tio promenader utmed Klövsjösjön? De större frågorna
blev viktiga när jobbannonsen dök upp. I slutändan sökte vi inte ett jobb, vi sökte ett annat liv.”
Det är Jenny och Marcus Ståhls ord. Nyinflyttade Klövsjöbor. I mellandagarna gick
flyttlasset från Hornstull på Södermalm
men backar vi lite så hamnar vi på hösten
2015. Marcus fick en jobbannons skickad
till sig. Vd för Destination Vemdalen.
– Det lät ju kul men det går ju inte.
Några veckor gick och ingen av oss kunde
släppa tanken på en flytt. Vi har sett charmen med området och älskar att
aktivera oss med skidåkning, vandring
och cykling, säger Marcus.
Med tillgång till familjens fjällstuga i
Storhogna har Jenny och Marcus spenderat både sommar- och vintersemestrar
i området. Men med var sitt fast och bra
jobb och en nyrenoverad lägenhet så fanns
det naturliga hinder för en flytt. Men
hindren överbyggdes och Marcus sökte
jobbet.
– När Marcus fick jobbet så landade vi
i de lite större frågorna. Vi insåg att det
här är något vi längtat efter och drömt om
och i slutändan hängde det inte på jobbet,
det blev sekundärt när vi väl bestämt oss,
säger Jenny.
De hann inte ens flytta så hade även
Jenny fått ett jobb inom precis det hon är
utbildad till. Idag jobbar hon som idrott-

skonsulent för SISU idrottsutbildarna och
Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

Bostadsbrist gav ladugårdsboende

Om det gick lätt för Jenny och Marcus att
få varsitt passande jobb så har det inte gått
lika smidigt med boendet. Deras fördomar
sa inget alls om att bostadsbrist skulle råda
i Bergs kommun.
– Vi som kommer från Stockholms
bostadsmarknad trodde inte att boendet
skulle bli ett hinder. Men, sedan vi flyttade
hit har det funnits två hus till salu i Vemdalen och Klövsjö om man inte räknar in
skidobjekten på fjällen. Vi ser jättemånga
tomma hus. Kan inte nån sälja ett av dem
till oss? undrar Jenny och ler.
Utan boende hamnade paret i en
gammal ladugård. Dock inte så illa som
det låter, det är ett inrett timmerhus med
mycket furu och vedeldad spis. En trotjänare de fick lära känna på djupet de första
veckorna i Klövsjö.

och alltid ha med sig massor med varma
kläder, säger Marcus.
Men första tiden har ändå visat sig
att de förväntningar Jenny och Marcus
hade på sin flytt till Bergs kommun har
införlivats.
– På något sätt har man kommit lägre
på Maslows behovstrappa. Att få varmt
inne och att få igång bilen har blivit viktigt
att fokusera på och det har varit skönt att
lägga fokuset där i stället för om man råkade missa tunnelbanan med två minuter,
säger Marcus.
– Här har vi tid att reflektera mer och
fundera på vad man verkligen vill. Vi är
ganska bra på att aktivera oss och därför
är det bra att det finns ett lugn runt omkring oss, avslutar Jenny.
Jenny och Marcus är inte ute på någon
tidsbestämd resa, deras förhoppning är att
bli kvar länge i Klövsjö. Det enda de har
bestämt är att inte ifrågasätta flytten det
första året.

Kalla första veckor

– Det blev runt 30 minusgrader våra första
veckor och jag har aldrig eldat så mycket i
hela mitt liv. Dessutom insåg jag direkt att
man måste ha en motorvärmare till bilen

De har valt att berätta om sin resa på:
www.ståhlresan.se.
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Jenny Ståhl, 31 år, idrottsvetare från Falkenberg
Marcus Ståhl, 31 år, marknadsförare från Nacka
Flyttade i december 2015 från Södermalm till Klövsjö
Gifte sig i Klövsjö kyrka i januari 2015, då utan planer
på att flytta hit.

trför ene flytttiptillsBergs kommun
1.
2.
3.

Sätt upp en lapp på Ica om du behöver boende
(Hemnet och blocket är bara att glömma)
Våga prova
(Det är inte så farligt, trivs man inte går det att flytta tillbaka)
Det finns fler jobb än du tror (tro inte på fördomarna, reka
jobbförutsättningarna innan du sågar flyttalternativet)

BYGGA & BO

PLAN MED ÖVERSIKT

Vill du vara med och påverka Bergs kommuns utveckling? Har du åsikter om bostäder, service och vägar, om hur kommunen ska använda
mark och vatten? Då har du ett perfekt tillfälle genom att engagera dig i den nya översiktsplanen.
– Vi vill verkligen veta vad alla som bor och
vistas här tycker och tänker om utvecklingen
av kommunen. Vi vill att bofasta, barn, unga,
gamla, nyanlända, fritidshusägare – verkligen
alla tar möjligheten och uttrycker sin åsikt om
hur vi ska utveckla Berg på bästa sätt, säger Lina
Byström, planingenjör.

Kommunkompass

Bergs kommun håller på med att ta fram en helt
ny översiktsplan. Planen är ett strategiskt dokument med text och kartor som visar kommunens
färdriktning och långsiktiga planering av mark,
vatten och den byggda miljön. Allt som har
med markanvändning ingår, exempelvis vart ny
bebyggelse ska planeras, vilka områden som är
viktiga att bevara och hur frågor där motstridiga
intressen finns hanteras.
– Det handlar om att identifiera både det vi
vill utveckla och det vi vill skydda. Det kan till
exempel handla om hur man utvecklar känsliga
miljöer utan att de skadas, exempelvis fjällnära
områden, säger Eli Larsdotter Brynhildsvoll,
stadsarkitekt.

Helhetsperspektiv

Översiktsplanen ska underlätta för både kommun, näringsliv och medborgare som vill och
kan utveckla kommunen. Den ska tala om hur
man förhåller sig till regionala mål, planer och
program för hållbar utveckling samt hur man tar
hänsyn till allmänna intressen och miljökvalitetsnormer.
– Översiktsplan kan låta abstrakt och byråkratiskt men egentligen handlar det om att man ska
lyfta blicken och försöka få en helhetsbild. Att se
var man står idag och vart man vill i framtiden,
säger Eli Larsdotter Brynhildsvoll.

Gör din röst hörd

Under våren har möten hållits i sju byar runt om
i kommunen, i höst planeras ytterligare ett antal
möten dit alla är välkomna.
– För att planen ska bli så bra som möjligt behöver vi göra den tillsammans med alla som bor
här, vi behöver input. Människorna som bor i
kommunen känner sina bygder bäst. Utan deras
idéer, kunskaper och åsikter blir det helt enkelt
en torftigare översiktsplan, säger Lina Byström.

VARFÖR BEHÖVS
EN NY ÖVERSIKTSPLAN?
Gällande översiktsplan är från
1991, därför behövs en helt ny
plan. Alla kommuner ska ha en
aktuell översiktsplan som vägledning vid såväl kommunens egna
som andra myndigheters beslut
om bland annat detaljplaner,
bygglov och tillstånd enligt
miljöbalken.
Översiktsplanen är ett strategiskt
politiskt dokument som ska
spegla den rådande politiska
majoritetens uppfattning om
byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med
naturresurser. Det är bland annat
viktigt för regional och statlig
planering av infrastruktur.

NÄR SKA PLANEN VARA KLAR?
Arbetet ska vara klart i december
2017. Allt som rör planering av
mark, vatten och den byggda
miljön. Till Exempel hur bostäder,
verksamheter, service, vägar,
järnvägar och grönområden bör
vara lokaliserade i förhållande till
varandra.

HUR GÖR JAG
OM JAG VILL ENGAGERA MIG?
Håll utkik, under hösten kommer
uppföljningsmöten där du kan
delta. Ett samrådsförslag upprättas, där har du också möjlighet
att lämna synpunkter på det
formella förslaget.
Alla är varmt välkomna att höra
av sig med frågor eller funderingar när som helst på mailen oversiktsplan@berg.se eller ringa till
Eli Larsdotter och Lina Byström
0687-161 00 (växeln).
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RAKA RÖR OCH
SNABBA BESKED
Bergs kommun har gått från sämst till bäst i klassen när
det gäller bygglovsbeslut. På tre år har ansökningstiden för
bygglovsärenden minskat med tre fjärdedelar. Från cirka 40
dagar till 10 dagar i snitt från att en komplett ansökan kommit in
till beslut är fattat.
– För några år sedan hade vi bygglovsärenden som var ett och
ett halvt år gamla och inte behandlade. Det är helt oacceptabelt.
Vi ska se till att folk som vill bygga ska få korrekta beslut så fort
som möjligt. Det är viktigt för utvecklingen av hela kommunen.
Vår uppgift är att guida alla som vill ha vår hjälp, vi ska vara
hjälpsamma och snabba, säger Cilla Gauffin som är miljö- och
byggchef i Bergs kommun.

Enklare, tydligare och personligare

En rad åtgärder har vidtagits för att snabba på och förenkla
processen med bygglov.
Tillgängligheten har ökat i och med att man infört en e-tjänst
där man kan söka bygglov när som helst på dygnet. Under högsäsong har de kvällsöppet en kväll i veckan. Informationen på
hemsida och i broschyrer har förenklats och gjorts tydligare.
– Vi har försökt att ”avbyråkratisera” oss själva och göra saker
och ting så enkelt som möjligt. Ett konkret exempel på det är
när vi behöver komplettera ärenden ringer vi ofta istället för att
skriva komplicerade brev. I ett sådant samtal reder vi ofta ut alla
frågetecken på en gång, säger Cilla Gauffin.
Tar inte det längre tid att ringa runt?
– Nej, jag upplever inte det. Det går fortare att ringa än att formulera ett brev som den sökande kanske inte alltid förstår. Det är
snabbt och smidigt, vi upplever också att den som sökt uppskattar att vi ringer istället för skriver, det blir personligare.

Göra det lätt att göra rätt

Cilla Gauffin berättar om vikten av det personliga mötet, oavsett
om det är fysiskt, via telefon eller via mejl. Att det är framgångsfaktorn för att få bättre hantering av ärendena och samtidigt en
god arbetsmiljö för de som jobbar med bygglovsärenden.
– Hur vi lyckas med vårt uppdrag handlar mycket om hur
vi bemöter människor och vilken attityd vi har. Vår uppgift är
att guida alla vi har kontakt med så det blir bra och lätt att göra
rätt. På det viset är vi alla tillsammans med och skapar en god
bebyggd miljö i kommunen. På avdelningen har vi enormt bra,
serviceinriktad och engagerad personal, säger Cilla Gauffin.
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POPPIS ATT BYGGA I BERG
Allt fler vill bygga hus i Berg. Antalet bygglovsansökningar ökar för varje år. Förra året fick kommunen in totalt 340 ärenden gällande
plan-och bygglagen vilket är rekord hittills. Mest byggs det i Klövsjö/Storhogna i anslutning till Destination Vemdalen.
– Av alla bygglovsansökningar som kom in till Bergs kommun
förra året gällde ungefär en tredjedel planerade byggnationer
i området kring Storhogna, Klövsjö och Vemdalen. Men även
åretruntbostäderna runt Storsjön, Näkten och även i Klövsjö
by blir allt fler, säger Cilla Gauffin som är miljö- och byggchef i
Bergs kommun.
För att kunna utveckla och möta efterfrågan i Klövsjö och
Storhogna har Bergs kommun satsat cirka 100 miljoner kronor i
nytt reningsverk. Det har varit en grundförutsättning för att anta
de detaljplaner som ger exploatörer och markägare möjlighet att
stycka av upp till 800 nya tomter i området.

Ont om bostäder

I Bergs kommun finns lediga jobb men det är ont om permanentbostäder, både att köpa och hyra. Bergs hyreshus har lång kö
till sina lägenheter och för de som vill flytta in och bo permanent
i de mer eftertraktade områdena är det inte helt enkelt om man
inte kan eller vill bygga eget.
– Vi vet till exempel att åtminstone ett 20-tal personer vill

flytta in i Klövsjö by men det finns inga bostäder. Vi behöver
fler människor som bor här och jag är av uppfattningen att fler
bostäder skulle bidra till utveckling av byn och kommunen som
helhet, säger Cilla Gauffin.

Satsar i Klövsjö by

I Klövsjö by planerar nu kommunen för permanentbostäder och
man undersöker tre potentiella områden: Backstabränna, mitt
emot Ica och vid badplatsen i byn.
– Det handlar om både hyresrätter och småhus för permanentboende. Bostadsområdena planeras i samråd mellan kommun,
företagarna i byn och föreningarna i byn. Att samla kraften är
en framgångsfaktor för utveckling, vi gör den här satsningen
tillsammans, det är otroligt inspirerande, säger Cilla Gauffin.
När kan det stå färdiga hus i Klövsjö by?
– Till sommaren 2017 tror jag att de första husen kan stå på
plats men det förutsätter att det finns en byggherre redo, säger
Cilla Gauffin.
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NYA lägenheter
			 I HACKÅS OCH SVENSTAVIK
Det är stor efterfrågan på hyreslägenheter i Bergs kommun.
250 personer står i kö hos kommunala bostadsbolaget Bergs
Hyreshus som nu planerar att bygga nya lägenheter i Hackås och
Svenstavik.
– I första etappen handlar det om cirka 15 lägenheter med
genomgående 2:or och 3:or i mindre hyreshus, förmodligen i eneller tvåplanshus. Vår förhoppning är att de ska kunna stå klara
för inflyttning sommaren 2017, säger Hans Green, vd för Bergs
Hyreshus.
Behovet av hyreslägenheter i kommunen är stort. 250 personer
står i kö till de nära 500 lägenheter som bolaget hyr ut, väntetiden är cirka nio månader. Det låter kanske inte så mycket om
man jämför med hur det ser ut i de större städerna men i glesbygd skapar väntetiden problem. Eftersom det är långt mellan
orterna är det svårt att hitta alternativa närområden att flytta till.
Finns det inga bostäder påverkas inflyttningen till kommunen
och det blir även trögt på bostadsmarknaden för de som vill
flytta inom kommunen.
– Jag ser att vi skulle behöva ett 50-tal nya lägenheter totalt.
Det räcker inte till hela kön men det skulle underlätta rörligheten
på bostadsmarknaden. Det finns de som bor i hus som skulle
vilja bo i lägenhet och tvärtom men eftersom vi inte har några
lediga lägenheter blir det ingen rörlighet, säger Hans Green

Bygga villor

De 15-talet nya lägenheter som nu planeras är de första som
byggs sedan mitten av 90-talet av Bergs Hyreshus. Nästa steg för
bostadsutvecklingen i Bergs kommun är att se om man kan bygga om tomma kommersiella lokaler till bostäder och bygga villor
och sälja dem till de som vill bli bofasta i kommunen.
– Vi och kommunen diskuterar med näringslivet om att tillsammans gå ihop och bygga villor till försäljning för permanentboende. Vart det kan ske är inte klart, det blir där efterfrågan är
störst. Ur vår aspekt ser vi gärna att det byggs hus i kommunens
norra delar, Hackås, Oviken, Myrviken och eventuellt i Klövsjö,
säger Hans Green.
Varför bygger ni inte ännu fler lägenheter?
– Det är väldigt kostsamt att bygga, vi har inte de pengarna. Vi är
ett litet bolag som också ska se till att det finns offentliga lokaler,
skolor, förskolor och kommersiella lokaler för näringslivet. Det
är en svår balansgång att få pengarna att räcka till både och,
säger Hans Green.
Han menar att fler bostäder skulle vara positivt för samhällsutvecklingen i kommunen.
– Jag tror att det skulle innebära ökade skatteintäkter för
kommunen och bidra till ytterligare inflyttning. Fler bostäder
skulle också underlätta rekrytering till både offentlig och privat
verksamhet, säger Hans Green.

PLANER PÅ G
15 lägenheter i Hackås och Svenstavik.
Villor i Hackås, Oviken, Myrviken och eventuellt Klövsjö.
Se över tomma kommersiella lokaler om de kan byggas
om till bostäder.
Den som är intresserad och vill veta mer om Bergs
Hyreshus kan gå in på www.bergshyreshus.se eller
ringa till Bergs Hyreshus kundcenter på 0687-164 50.
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besöksdestinationer får kommunen att växa

Klövsjö, Storhogna och Vemdalsskalet
har lockat besökare sedan tidigt
30-tal. Från början för att vandra och
gå på tur, men numera även som en av Sveriges mest storslagna destinationer för bl a utförsåkning. Du kan njuta av tre skidområden- Björnrike,
Vemdalsskalet och Klövsjö/Storhogna där nedfarterna är belägna på
riktiga fjäll med rejäla fallhöjder. Vemdalen är snösäkert – redan i
november brukar liftarna kunna öppna och utvecklingen har gått snabbt
i skidområdet under senare tid.
Nya och utvecklade liftar, flera satsningar på barn och ungdomar i
form av nya backar och större snow-park samt rekordmånga nybyggda
boenden. Under sommarhalvåret är området känt för sina 250 fiskevatten
och för sina många välskötta och lättvandrade leder. Bland annat finns
fem olika vattenfall att promenera till. I Klövsjö finns också en vacker
och utmanande golfbana som lockar många besökare.

www.vemdalen.se

Ljungdalsfjällen har nyligen blivit uppmärksammade internationellt. 2015 valde National Geographic
Helags till tredje bästa toppturen i hela världen!
Lämpligaste sättet att ta sig dit är genom att starta
sin vandring från Ljungdalen och sedan följa 12 km
rösad led. Helags är Jämtland Härjedalens högsta topp, 1797 möh, och
tillsammans med Sylarna är detta Sveriges sydligaste högfjällsområde.
Väl framme vid stationen kan man bestiga toppen och belönas med en
utsikt som är svår att slå. På fjällets brantaste, östra sida finns Helagsglaciären.
Väg 531, Flatruetvägen, är Sveriges högst belägna landsväg. Vägen
förbinder Ljungdalen med Mittådalen och vidare med Funäsdalen. I
området finns flera samebyar och fjället är också samernas renbetesland.
Områdets vatten bjuder på fisk som harr, röding och öring. Fiskeområdet
är ett av Jämtlands största. Här finns mer än 60 sjöar och miltals med
vilda strömmar, däribland riksbekanta Sölvbacka Strömmar.

www.ljungdalsfjallen.se
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BERGS KOMMUN och dess magnifika fjällvärld har flera viktiga

besöksdestinationer som tillsammans erbjuder ett aktivt uteliv
och natursköna upplevelser året runt. Vild natur, kalfjäll och
levande landsbygd i kombination med närheten till staden
Östersund skapar stark attraktionskraft och ger förutsättningar för ständig utveckling av kommunen. Med starka rötter i
jord & skogsbruk är även regionen välkänd för sitt välsmakande mathanverk.

VAD HÄNDER I BERGS KOMMUN?
Besök gärna komunens arrangemangskalender:
http://www.berg.se/medborgare/fritidochkultur/arrangemangskalendern

Samlad information om samtliga destinationer finns
även under kommunens hemsida www.berg.se

2015 omsatte turistnäringen ca 475 miljoner kronor, genererade 750.000 gästnätter och skapade 380 årsarbetstillfällen i
kommunen.

SÖDRA
STORSJÖBYGDEN

Hoverberget med sina 548 meter över
havet har inte bara fått ge namn till
en by, utan åt en hel kommun, Bergs
kommun. En klar dag kan man se 13 kyrktorn från Hoverbergstoppen
och de kända Oviksfjällen. Södra Storsjöbygden präglas av en tradition
där mat, hantverk, konst och musik stått i centrum genom århundraden.
Att färdas genom Snilleriket innebär möten med många hantverkare
och Wikners upplevelsecentrum i Persåsen utgör en samlingspunkt. En
sevärdhet är Absidkyrkan i Hackås, uppförd under 1100-talet och den
enda bevarade av sitt slag i norra Skandinavien. Intill kyrkan finns Pilgrimscentret ”Himmelriket” med café, information och upplevelser och
vill man spana efter Storsjöodjuret kan man göra det i Svenstavik med
hjälp av en interaktiv spaningscentral som alltid är i beredskap.
Mathantverket har en alldeles särskild ställning i Södra Storsjöbygden.
Den samiska restaurangen Hävvi i Glen har höjts till skyarna internationellt och i byn Häggen finns Oviken Ost som tillverkar delikatessostar av
ko- och fårmjölk – så goda att de serverats till nobelpristagare.

www.berg.se

www.jamtland.se

Gräftåvallen, Bergs bidrag till Bydalsfjällen,
är beläget vid Östfjällets trädgräns och med
utsikt över Storsjöbygden. Fjällgården i
Gräftåvallen utgör centrum. Här finns stuguthyrning, camping, en mindre skiduthyrning,
livsmedelsbutik och restaurang.
Det finns ungefär 500 privata fastighetsägare i området så det är liv
och rörelse under säsong av både stugägare och turister. I Bydalsfjällen
finns det något för alla. Skidåkning både på längden och utför, skicrossbanor, snowparks och skidlekar.
Men Bydalsfjällen är även kända för sina sommarerbjudanden. Fisket
i Dammån är omtalat men det finns många tjärnar och strömmar att
prova fiskelyckan i. Dessutom finns både bäverspaning och bäversafari.
Fjällvandringen är enkel och lättsam där man från Gräftåvallen snabbt
kommer upp på kalfjället och kan ta både kortare och längre turer.
Under sommaren anordnas en del kurser, bland annat weekend med
friluftsslöjd.

www.bydalsfjallen.se
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SMÅTT & GOTT

VISSTE DU ATT?
Bergs kommun är samisk
förvaltningskommun.
Det sydsamiska språkområdet omfattar
Västerbotten, Jämtland, delar av Härjedalen
och Dalarna samt motsvarande områden på
norska sidan.
Foto: Liv Edlund Helmfrid

Den samiska kulturen

Man uppskattar att det finns ungefär 1000
talare av sydsamiska i Sverige, utspridda
inom ett ganska stort område.

4 TIPS OM DU HAR TUREN
ATT FÅ SE DE STÅTLIGA RENARNA:

– EN VIKTIG DEL AV KOMMUNENS IDENTITET

Här betar flera tusen renar fördelat på de tre samebyarna Tåssåssen, Mittådalen och Handölsdalen. En sameby är inte en vanlig by utan ett geografiskt område där renarna har sitt betesområde
samt en förening av enskilda företagare.

Undvik att gå rakt mot dem.

Renarna flyttar varje år mellan sommarbetet i fjällen och vinterbetet i skogsregionen så därför kan det under vissa perioder vara renar på vägarna, när de korsar
flyttlederna. Gäster är varmt välkomna. Här finns möjlighet att ta del av både
samiska smak- och kulturupplevelser, men det är viktigt att komma ihåg att visa
hänsyn, fjällen är också renskötarnas arbetsplats.

Med kikare kan du betrakta renarna på
avstånd.

Bergs kommun rekryterar
Lärare, förskollärare, fritidspedagog, distriktssköterska, löneadministratör, stödassistent är några av de yrken Bergs
kommun rekryterar just nu.
Bergs kommun är en av Sveriges mest spännande arbetsgivare och nu vill vi utvecklas tillsammans med ännu fler
medarbetare.

Lediga jobb finns på

www.berg.se
Tipsa gärna någon i din närhet.

Håll alltid hundar kopplade.
Ju tystare du är desto lugnare är djuren.

Mer information finns att läsa på www.berg.se/saepmi

Näringslivet och
kommunen bygger villor
Bergs kommun har amibitonen att tillsammans med näringslivet starta ett
gemensamt bolag för villabyggnationer.
– Förhoppningen är att
börja bygga nu i höst i liten
skala och sedan fortsätta allt
eftersom intresset visar sig
finnas, säger Ralf Westlund,
kommunchef.
Kommunen kommer att erbjuda tomter där villor byggs, sedan
säljs de till invånare och inflyttare som är intresserade.
– Första villan kommer att byggas i Hackås. Även Klövsjö har
vi börjat titta på. Målet på sikt är att kunna etablera och bygga
på andra orter i kommunen, säger Ralf Westlund.
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Det går bra nu – Ralf Westlund har ordet
Sedan sju år tillbaka har vår kommun visat
positiva ekonomiska resultat. Bilden om jämmer
och elände med stora underskott stämmer inte.
Vi har en stark positiv trend vad gäller
kommunens ekonomi, den starkaste
sedan början av 80-talet. Vad vi gjort är
att vi tittat på kommunens kommande
utmaningar och sedan har vi aktivt jobbat
för att parera och anpassa oss till dem i
god tid. Vi har helt enkelt varit bra på att
ställa om verksamheter och kostnader i
tid. Det har gett effekt.
Flyktingmottagandet som är stort i Bergs
kommun sker inte på bekostnad av andra
kommunala verksamheter. Intäkterna till
flyktingmottagandet kommer från staten,
däremot kommer de ersättningar vi får
alla tillgodo. På grund av de stora flyktingströmmarna har vi kunnat anställa
ca 80 personer i kommunen vilket också
kommer övriga invånare tillgodo i service
och arbetstillfällen.

Men allt handlar om en bra kombination
av att gasa och bromsa. Samtidigt som
vi ibland effektiviserar och sparar måste
vi faktiskt ha utrymme att satsa på både
våra kärnverksamheter och verksamheter
som skapar utveckling. Näringslivet och
inflyttning är ofta en förutsättning för den
kommunala kärnverksamheten. För som
alla inlandskommuner i norra Sverige har
vi vikande befolkningsutveckling som vi
behöver stoppa, eller ännu hellre vända.
I Bergs kommun har du en närhet till det
mesta. Till politiken och tjänstemännen
där du enkelt kan vara med och påverka.
Närheten till staden men med alla fördelar av att bo på landet. Norra delen av
kommunen med jordbruk och Storsjön
till västra delarna med fjällvärlden och
fjällturismen. Berg känns rätt!
Ni som bor eller har fritidsboende i vår
kommun, jag hoppas ni sprider ordet om
kommunen. Har du tankar om förbätt-

ringar och förändringar, hör av dig till oss
som jobbar dagligen här. Har du positiva
känslor, berätta det för andra. Känn er
stolta och var goda ambassadörer, det är
guld värt i marknadsföringsinsatser! Tänk
om vi alla kunde påverka en person till
att vilja flytta hit till trygga, vackra, stabila
Berg. Som vår gemensamt framarbetade
vision säger, ”Genom delaktighet och
trygghet skapar vi en framåt kommun
som rekommenderas av alla”

Ralf Westlund

Kommunchef/ekonomichef
Bergs kommun

Hur används
dina skattepengar?
Bergs kommun är registrerade hos Skattekollen. En interaktiv
tjänst som gör det enkelt för kommuninvånarna att se exakt vad
betalade skattepengar används till.
Det har i undersökningar visat sig att det ofta är stora
skillnader på vad skattebetalarna tror att pengarna
används till och hur det faktiskt ser ut i en kommun.
Skattekollen gör det möjligt för en kommun att vara
transparenta och invånarna får, utifrån sin lön, ett
personligt kvitto på vart pengarna tar vägen.

Gå in på: www.berg.se/skattekollen
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fjällgymnasiet

På Fjällgymnasiet i Svenstavik tog alla
elever gymnasieexamen förra året. I
gymnasiesammanhang är det ovanligt att
samtliga elever lyckas få ut sin examen.

– En anledning till att våra elever lyckas
så bra tror jag är att vi har max 30 elever
i varje årskurs. Det gör att vi verkligen
känner och ser alla elever och kan stötta
på det sätt som passar varje individ bäst,
säger Henric Silversnö lärare och rektor
på Fjällgymnasiet.
Skolan har både högskoleförberedande- och yrkesprogram, gymnasiesärskola
samt nationell idrottsutbildning (NIU)
inom alpint, längd och skidskytte. Med
totalt 130 elever på skolan finns stora
möjligheter till individuella studieplaner.
– Jag skulle säga att vi är unika med vår
individuella anpassning utifrån elevernas önskemål och behov. Varje elev har
i stort sett ett eget schema utifrån vilket
program man går och hur eleven vill
lägga upp sin undervisning, säger Henric
Silversnö.

Några ämnen i taget
På Fjällgymnasiet läser eleverna ämnena
i olika perioder/block, det innebär att de
läser tre till fyra kurser under cirka 10
veckor.
– Vår upplevelse är att stressen och
pressen minskar bland eleverna. De har
lättare att fokusera när de läser ett ämne i
taget, säger Henric Silversnö.

För alla
Fjällgymnasiet är det lilla gymnasiet
som vill ge vidgade perspektiv. De satsar
hårt på internationellt utbyte och åker
varje år till Kina eller Indien som de har

100%

Godkända
elever

studiesamarbeten med. I undervisningen samarbetar de med näringslivet och
entreprenörskap är ett givet ämne.
Skolan är också med och arrangerar
skidåkarläger för funktionshindrade
tillsammans med bland andra Åsarna
IK och förra året även VM för personer
med ett intellektuellt handikapp (INAS).
Det låter som en ideal skola som skulle
locka men det är inte ett självklart val för
alla ungdomar att stanna i Svenstavik när
gymnasiet börjar.
– Vår utmaning är att vi ligger lite för
nära Östersund som lockar en del elever.
Vi behöver bli bättre på att berätta om
hur bra vår skola är. Både personal och
elever trivs. Att samtliga elever går ut med
en examen tycker jag också är ett tydligt
tecken på att vi har en fint fungerande
skola, säger Henric Silversnö.

Eleverna Johan Gustavsson, Elida Thunell, Louise Sedin och Henrik Silversnö, lärare
och rektor på Fjällgymnasiet.
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Vad tyckereleverna?
Evelina Arvidsson är 18 år och kommer från
Hackås. Hon går 2:e året på barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete.

Malin Ullberg är 19 år och kommer från Sundsvall.
Hon går 4:e året på barn- och fritidsprogrammet
med inriktning alpint.

Gustav Rotvold är 20 år och kommer från Åsarna.
Han går 4:e året på samhällsprogrammet med
inriktning längdskidor.

– Jag stortrivs på skolan och det jag gillar mest
är att det är så nära fjällen och att vi är ute så
mycket, jag tränar skidor varje dag och det är
det jag älskar. Vi har perfekta förutsättningar
för skidåkning med tidig snö i både längdspår
och backar. Och jag gillar boendet också. Alla
vi på skidgymnasiet som kommer utifrån bor
i Åsarna. Vi bor samlat och det är toppen, det
finns alltid någon att umgås och träna med.

– Fjällgymnasiet har gett mig fantastiska
möjligheter att både träna och plugga. Jag
har perfekta längdspår alldeles inpå knuten i
Åsarna och samtidigt nära till fjällen där jag
försöker vara så mycket som möjligt.

– Jag ville gå på ett skidgymnasium och det var
lätt att tacka ja när jag kom in. Som Västernorrlänning är Vemdalsfjällen mina hemmafjäll, det är i de här backarna jag växt upp
och fostrats som skidåkare.

– Jag hade tänkt att gå i Järpen men efter att
jag funderat igenom det så valde jag att vara
kvar hemma. Jag har hund och jagar både älg
och fågel, Bergs kommun är helt perfekt för
alla mina fritidssysselsättningar. Jag har också
många kompisar här med samma intressen.

VAD TYCKER DU OM FJÄLLGYMNASIET?
– Lärarna är bra och det är en personlig och
bra stämning på skolan. En sak som jag också
gillar är det internationella utbytet vi har med
skolor i Indien och Kina. Det är en otrolig
möjlighet att komma ut i världen och det ger
perspektiv på vardagslivet vi har hemma. I
våras följde jag med på resan till Indien och
hade praktik på en skola. Resan gav mig helt
klart en större förståelse för deras kultur. Det
som är självklart för mig är inte det på andra
håll i världen.

VARFÖR VALDE DU FJÄLLGYMNASIET?
– För att det är en liten skola och jag ville inte
till Östersund än men jag fastnade också för
systemet med att läsa ämnen i block/perioder.
En annan sak som lockade mig var personligt
anpassade scheman. Jag har till exempel ett radioprogram på radio Berg med en kompis och
det kan vi väva in i undervisningen. Lärarna
hjälper alltid tid att hitta flexibla lösningar som
passar varje elev.

FJÄLLGYMNASIET ÄR EN LITEN SKOLA, VAD TYCKER DU OM DET?
– Jag tycker det är bra att skolan är liten. Jag
träffar alla lärare varje dag och känner dem.
Det går bra att prata med dem även om saker
som inte rör skolan, de är lite som kompisar.
Det blir tryggt helt enkelt. Nackdelen med att
skolan är så pass liten är att det kan vara svårt
att dra sig undan och vara anonym om man
har behov av det ibland.

– Det gör det lätt att lära känna alla, både
elever och lärare. Lärarna hjälps åt med alla
elever, jag kan till exempel lika gärna fråga en
längdtränare om allmänna träningsråd om
min huvudtränare inte finns på plats just då.
Personalen gör alltid sitt yttersta för att vi elever ska kunna läsa utifrån våra förutsättningar.
Nackdelen med en liten skola kan vara att både
personal och kompisar har lite väl bra koll på
en men fördelarna överväger helt klart.

– Jag uppskattar att vi inte är så många på skolan, det ger en familjär känsla. Lärarna känner
alla och vi känner dem och de är tillgängliga
när jag behöver hjälp, oavsett om det handlar
om träning eller plugg.
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Tysk-syriskt samarbete. Holger och Najah hjälps åt att fylla på tomater.

ICA-Curt i Svenstavik:

”JAG VAR SJÄLV
EN INVANDRARE”
Nio olika nationaliteter runt ett och samma fikabord. På ICA i Svenstavik finns ständigt flyktingar på praktik. Najah från miljonstaden Diralzor i Syrien har precis börjat när Bergsliv kommer på
besök. Hon vill bli socionom och stanna i Berg.

FAKTA OM FLYKTINGMOTTAGANDET I BERG
ANTAL ASYLSÖKANDE JUST NU
Ca 300 varav 70 ensamkommande barn och
ungdomar.
ANTAL ASYLBOENDEN
Tre asylboenden för vuxna och familjer.
Fyra och ett femte på gång för ensamkommande barn.
STÖRSTA ASYLORTERNA
Rätan och Åsarna. Finns även enstaka
boenden på andra håll som exempelvis
Svenstavik.
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Svaret dröjer när Najah Abdulsalam får frågan om var hon ska ta
vägen när hon fått sitt uppehållstillstånd. Hon verkar inte riktigt
förstå. När frågan omformuleras till ”Var vill du bo och jobba
när du fått uppehållstillstånd?” kommer svaret blixtsnabbt.
– Här! I Svenstavik! Jag vill stanna i Svenstavik. Det är enkelt
här. I Stockholm är det svårt. Efter jag har fått uppehållstillstånd
vill jag fortsätta studera till socionom, säger Najah Abdulsalam
på trevande, men fullt begriplig svenska.
Hon är 30 år och har bott i Sverige i sju månader. Med sig till
Sverige har hon sin lillebror och sin lillasyster, 25 respektive 16
år gamla. Hon hoppas att de alla snart får uppehållstillstånd så
att familjen, även mamma och pappa, kan återförenas i Berg.

Kroppsspråket räcker långt

Najah är en av alla de flyktingar som under Curt Jonssons 25 år i
butiken fått praktik eller arbete. Curt Jonsson samtalar i normal
takt på svenska, Najah lyssnar noggrant på vad han säger. Det
märks att hon förstår det mesta, trots sin korta tid i Sverige.
– Jag brukar visa med kroppen vad jag menar. Då löser sig
det mesta. Här i butiken är det många enkla arbetsmoment. Det
hänger sällan på språket. Men vi pratar mycket med varandra
också. Du pratade ju med Ester första dagen Najah! Ester ville
bjuda hem dig på middag. Har hon gjort det än? frågar Curt
Jonsson.
Det visar sig att Najah redan hunnit äta middag hos sin nya
kollega Ester. Alltså redan samma vecka som hon började.
Ibland går det undan med nätverksbyggandet. Första dagen fick
Najah lära sig att kunderna är det viktigaste som finns. Därför
ska de alltid mötas med ett trevligt ”hej!” när de kommer in.
Najah berättar att hon trivs mycket bra.
– Jag är jätteglad. Varje dag träffar jag människor. Jag pratar
med personal och kunder och lär mig några ord. Innan gjorde
jag ingenting. I Syrien jobbade jag i en klädbutik och en skobutik, säger Najah Abdulsalam.

Integration är en fråga för alla

Curt Jonsson drivs av en insikt om utanförskap som började
när han som ung jobbade i Indien och på Maldiverna under
1980-talet.
– Jag var själv en
invandrare. Jag hade svårt
att lära mig språk, men
jag förstod att om jag inte
anpassar mig till deras
liv och leverne, kommer
jag inte att få vara kvar.
Det krävdes integration
från min sida, säger Curt
Jonsson.
För Curt Jonsson var
det därför naturligt att
dra sitt strå till stacken
Två invandrare. Curt Jonsson arbetskraftsinvandrade till Indien
när olika nationaliteter
och Maldiverna på 80-talet. Najah Abdulsalam från Syrien är nu
kom till Svenstavik. Han
en av Curts praktikanter på ICA i Svenstavik.
brukar vara med på
möten och träffar för att beskriva hur viktig integrationen är och
varför alla tillsammans måste hjälpas åt. Många är skeptiska,
men det beror ofta på oerfarenhet.
– Jag vet om flera företag som tidigare inte alls kunde tänka
sig att ta emot praktikanter från andra länder, men som idag har
det med glädje. Därför finns det allt fler exempel på personer
som kommer som flyktingar till Svenstavik och sedan bildar
familj, skaffar jobb, bostad, bil, får semester och lever ett liv som
vi andra, säger Curt Jonsson.
Kunderna har vant sig vid att möta flyktingar på ICA i Svenstavik. Idag finns nio nationaliteter bland medarbetarna. Om det
kommer en ny praktikant är de ibland osäkra och misstänksamma. Men det går snabbt över. De flesta av kunderna tycker det
är bra.

Kommunens integrationsstrateg:

”CIVILSAMHÄLLET ÄR OERHÖRT VIKTIGT”
Byalag, föreningar, företagare och privatpersoner måste engageras för att flyktingar och nya svenskar snabbt ska
bli en del av samhället. Annars går viktig kompetens förlorad. Kommunens uppgift är att kratta manegen.

Fredrik Åström är Bergs integrationsstrateg.

– Mitt uppdrag är att sprida förståelse för att
integration inte enbart utförs av kommunens
integrationsenhet. Jag ska också samordna
insatser som görs utanför vår kommunala
verksamhet, säger Fredrik Åström, Bergs
integrationsstrateg.
Kommunens möjligheter att skapa integration är ytterst begränsade menar Fredrik
Åström. Enligt honom är det insatserna som
görs av privatpersoner, föreningar och företag
som gör att en nyanländ person från Afghanistan eller Syrien blir en del av samhället.
– Civilsamhället är oerhört viktigt. Därför
behöver vi öka kunskapen om hur jag som
privatperson kan bidra. Jag tror att många här i
Berg är försiktigt positiva till flyktingarna, men

nätverken som de nyanlända behöver tillgång
till för jobb eller lägenhet.
Det som gör det stora antalet flyktingar och
nyanlända i Berg till en så viktig fråga handlar
om arbetsbrist och utflyttning. Bland de nyanlända finns dessutom revisorer, lärare, kockar
och rutinerade egenföretagare. Något som Berg
enligt Fredrik Åström inte får gå miste om.
– Vi börjar se kompetensen hos de nyanlända och jag tror att det kommer bli huggsexa om
dem. Vi kommer inte att få en andra chans. Vi
måste förstå att det handlar om individer och
inte en grupp som tänker och agerar likadant.
De är lika olika som våra kollegor eller grannar. En del gillar vi andra inte. Det är så alla
människor fungerar.

de vet inte hur de kan hjälpa till. Där har vi
också varit otydliga. Därför måste vi hjälpa till
att skapa mötesplatser, säger Fredrik Åström.
Volontärföreningen Hej Främling!, som Sveriges Television nyligen visat en dokumentär
om, är inbokade för ett möte. Fredrik Åström
tycker att de verkar ha en bra organisation för
att ta vara på engagemanget hos privatpersoner. Det ska handla om enkla aktiviteter, inte
miljonprojekt påpekar han.
– Det kan vara alltifrån att meka moppar
till att ungdomar, flyktingar och etablerade
svenskar, träffas och pratar sex och samlevnad.
Den här typen av aktiviteter är inte nödvändigtvis något som kommunen ska hålla i. Det
är bättre om civilsamhället gör det. Där finns
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Ny vänskap. Renee Darley och Karin Östberg är kärnan i Asylgruppen. Syriska
flyktingen Ahmad ”Sam” Machtas goda svenskakunskaper är guld värda.

Asylgruppen i Rätan:

EN PLATS ATT BÖRJA OM

En fårfarmare och en församlingsassistent och några volontärer. Så ser en del av den så kallade Asylgruppen i Rätan ut. Varje vecka
ordnar de aktiviteter som får flyktingarna att glömma sitt tunga bagage för en stund. För syriern Sam är det ett sätt att ta vara på
förlorad tid i väntan på uppehållstillstånd.
I det lilla kapellet i Rätansbyn är det full verkstad. Datorer, plantering, sällskapsspel och fika. Ett 20-tal flyktingar och ett mindre
antal volontärer är fullt sysselsatta när Bergsliv kommer på
besök. Några flyktingbarn i blandade åldrar leker med varandra.
Församlingsassistenten Karin Östberg börjar berätta om ett av
barnen.
– När den här lilla pojken kom till oss grät han. Han bara grät,
grät och grät. Sedan efter fyra träffar kom ett litet leende. Nu går
han på dagis och pratar svenska. Det är en helt annan pojke idag.
Mitt i smeten står Renee Darley och styr upp planteringen.
Hon är fårfarmare med rötter i Storbritannien och Danmark,
vilket har satt sina spår på dialekten. Hon har alltid arbetat med
människor i utsatta situationer på ett eller annat sätt.
– Den här verksamheten är viktig för att flyktingarna ska få
komma bort ifrån tragiken en stund. Resan hit ska inte någon
människa behöva utsättas för, säger Renee Darley.
Asylgruppen startades när det kom många flyktingar från
Eritrea för två år sedan. Då bestod gruppen av några pensionerade lärare. Det blev en språkgrupp och en mingelgrupp. Sedan
har det växt. I februari i år ordnade de asylsökande en fest och
bjöd in alla i byn. Det kom omkring 150 personer som dansade
och sjöng.
En av dem som var med och anordnade festen var Ahmad
Hussam Machta, till vardags kallad Sam. Han flydde till Sverige
från Syrien för 13 år sedan. Den gången fick han återvända. Men
han lärde sig bra svenska. Något som han haft nytta av den här
gången.
– Jag drev en restaurang och en livsmedelsbutik i Latakia. Nu
har jag förlorat allt och får börja om från början. Men jag tycker
mycket om Rätan. Naturen och byn. Det är en lugn plats där
vi kan sova utan att vara oroliga. Jag stannar gärna här. Jag vill
utbilda mig och börja jobba. Jag kan bli undersköterska eller vad
som helst, säger Sam.

Frön för framtiden. Asylgruppens aktiviteter ger flyktingarna möjlighet att tänka på annat för en stund.

Sam pratar mycket om förlorad tid. Väntan på uppehållstillstånd är förlorad tid för alla. Sam försöker använda tiden till att
lära sig svenska. Han läser den lättlästa tidningen 8 Sidor varje
morgon.
– Vi har en lång väg framför oss. Vi måste alla lära oss svenska
och börja om från början med studier. Om man bara vill är det
inte svårt, säger Sam.
Under tiden som Sam pratar lyssnar Renee Darley engagerat.
Sedan uttrycker hon sin oro över den potential som riskerar gå
förlorad. I Rätan bor knappt 200 personer med en hög medelålder.
– Bland flyktingarna finns dataexperter, revisorer, lärare,
elektriker och många fler. De är inga små barn. De är vana vid
att sköta sina egna liv och skapa affärer. Men här är de fångade
och kan inte göra någonting. Alla vi som bor här måste ta vara
på den här möjligheten. Det är resurser och energi som vi har
fått hit, säger Renee Darley.
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SMÅTT & GOTT

Navigator – en lots till sysselsättning och välmående
I gamla tingshuset i Svenstavik står dörren till
Navigators kontor alltid öppen. Här finns Maria och
Martin, redo för samtal och vägledning.
Navigator är en öppen och helt frivillig verksamhet som vänder sig till ungdomar och
unga vuxna mellan 16 och 29 år och erbjuder
stöd och vägledning till sysselsättning.
– Vi fokuserar på sysselsättning, målsättning
och framtid, säger Maria Wåger, socionom på
Navigator. Hit kommer unga människor för
att få vägledning inför nästa kliv i livet och vi
hjälper till genom att visa vilka möjligheter
som finns både kring jobb, studier och fritid.
Verksamheten bygger på samverkan med
andra myndigheter som t.ex. arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt studie- och
yrkesvägledningar.
Verksamheten bygger på samverkan med
andra myndigheter som tex arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt studie- och

yrkesvägledningar.
– Det är en förutsättning med samverkan.
Med arbetsförmedlingens hjälp kan vi t.ex.
ordna praktikplatser och kontakter med näringslivet sker i samarbete med våra kollegor
på näringsliv- och utvecklingsavdelningen
här på kommunen.
Det börjar med ett samtal som helt och hållet
fokuserar på varje enskild persons behov.
Här bollas idéer som ofta resulterar i en
handlingsplan vilken utgår från personliga
intressen, kompetenser och mål i livet. Navigator startade som ett projekt för 4 år sedan,
men blev en permanent del av kommunens
verksamhet förra året. Det är en kostnadsfri
tjänst och under årens lopp har Navigator
besökts flitigt.

KONTAKT
MARIA WÅGER
Socionom
072-586 80 26
maria.wager@berg.se
MARTIN ETLINGER
Socialpedagog
072-233 71 62
martin.etlinger@berg.sez

BESÖKSADRESS
Gamla tingshuset i Svenstavik
Skansvägen 5

– På onsdagar mellan 8.30-12.00 har vi
”öppen dörr”, då är det bara att komma förbi.
Annars är det bäst att kontakta oss och boka
en tid. Ni är varmt välkomna!, säger Maria.

Följ kommunens
medarbetare på Instagram
Bergs kommun har över 50 olika yrken och ca 700
anställda som jobbar hårt och gör skillnad varje dag!

Kultur möter idrott, unga möter gamla
Mötesplats Oviken är ett allaktivitetshus där
café, sporthall, bowling, gym, bad och relax
samsas med konserter, turneringar, utställningar och andra evenemang.
Myrvikens skola använder hallen under
dagtid och på eftermiddagarna är det
fritidsgård för de unga.
Satsningen är ett framgångsrikt exempel på samverkan mellan det privata
näringslivet och offentlig verksamhet.
Bergs kommun är en av huvudfinansiärerna men även 300 privatpersoner och

lokala företag har gått in med kapital.
För att det över huvud taget skulle bli
verklighet krävdes dock år av ideellt
arbete och engagemang på gräsrotsnivå.
Det är invånarna i Oviken med omnejd
som med uthållighet skapat, drivit på
och genomfört arbetet.
I februari 2015 invigdes Mötesplats
Oviken, 12 år efter att idéen för första
gången kläcktes. Effekterna syns redan.
Initiativet har engagerat hela bygden
och skapat stark framtidstro.

De jobbar med våra
barn och ungdomar,
med våra sjuka och
gamla. De ser till
att det är rent runt
omkring oss, att
vägarna går att köra
på och att vattnet går att dricka. De ser till
att samhället fungerar på många olika sätt
och de finns som stöd och rådgivare inom
flera områden. De hjälper till att få Bergs
kommun att växa och må bra!
Några av de här människorna får vi följa
under en vecka var på Instagram. Där
visar de vad just deras viktiga uppgift är
och vad de kan möta för olika situationer
under en arbetsdag.

Sök efter @bergskommun direkt på Instagram!
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LÄrare PÅ
LANDSBYGDEN
- ett självklart val för Ola

Det gick fort när Ola Hörberg och hans familj väl bestämt sig. Efter att ha besökt Klövsjö skola under
höstlovet i november köpte de ett hus i februari och i juli gick flyttlasset från Ekerö i Stockholm. Lagom
till skolstarten var han på plats. Skolan hade fått en ny lärare i årskurs 4-6 och dessutom två nya elever,
Olas två barn.

F

amiljen Hörberg har spenderat
många lov i Klövsjö eftersom både
Ola och hans fru Anna tycker om
att vara i fjällen. Av en tillfällighet stannade Ola till en sväng på mässan ”Lodge och
Lya” på Vemdalsskalets högfjällshotell.
– Jag ville egentligen bara få tag i heliumballonger åt mina barn. Men väl där
hamnade jag i Bergs kommuns monter
och snart blev jag introducerad för Karin,
Säger Ola.
Det är Karin Ryder, lärare på Klövsjö
skola som Ola fått kontakt med och det är
hon som tar med honom till skolan för en
rundtur några dagar senare. Där någonstans tar tankarna fart för Ola.
På Klövsjö skola går ungefär 40 barn,
från förskola till sexan. Ola har tio elever i
en mix från årskurs fyra till sex.
– I början var jag ovan vid de åldersblandade klasserna. Det kändes svårt att
undervisa flera årskurser på samma gång
och jag funderade mycket över hur jag
skulle kunna utmana de äldsta samtidigt
som de yngsta hängde med, säger Ola.

Idag ser han annorlunda på det. Han har
tid att tillgodose varje barns behov på ett
sätt som är svårare i större klasser. Han
kan lägga resurserna där de bäst behövs
för dagen och anpassa undervisningen
därefter.
– Man lär känna eleverna på ett djupare
plan, vilket ger en annan förståelse för
vilken undervisning som passar bäst.
Det är också utmanade och utvecklande
att undervisa i flera ämnen för mig som
tidigare undervisat i matte och NO.
Han uppskattar skolskogen och
uteklassrummet som finns tillgängligt
alldeles i närheten. Han ger ett exempel
på hur han med hjälp av egenbyggda
vattenkraftverk i en bäck får barnen att
förstå hur rörelseenergi fungerar.
– I en sådan konkret miljö händer det
ofta att eleverna själva kommer på ett nästa steg i undervisningen och börjar prova
sig fram. Vad händer om man leder vatten
mot kraftverket och vad beror det på?
Lärandemiljön blir praktisk och stimulerande. Dessutom kan eleverna ibland

återkomma med minnen från praktisk
undervisning i teoretiska situationer i
klassrummet och då känns det som att
man har lyckats.
Det har dock varit en kulturell omställning för Ola att börja jobba som lärare i
en så liten by. Plötsligt blev han en central
person som alla kände till. Han liknar
det själv vid att vara en ”ofrivillig kändis”,
men nu har han lärt sig det positiva med
det. Man bryr sig om och ser varandra.
Den största och mest märkbara vinsten,
både yrkesmässigt och privat, är tiden.
Idag kan Ola gå till och från skolan, de
slipper bilköer och familjen har mer tid
för varandra. I hans läraryrke tycker han
att det säger sig självt. Det blir mindre
dokumentation och mer tid att lägga på
varje elev.
– Man lockas inte hit av pengar. Det är
något annat… det är kvaliteten och närheten till den storslagna natur som finns
här, säger Ola Hörberg innan han går ut
till eleverna på skolgården och ropar in
dem från rasten. Dags för lektion.
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Ola Hörberg, 41 år,
Lärare från Stockholm
Flyttade i juli 2015 från Stockholm till Klövsjö
tillsammans med sin fru Anna som är ambulanssjuksköterska och deras två barn, 5 och 7 år gamla.

SKOLA DIG I BERGS KOMMUN
Antal grundskolor: 		
Antal elever i grundskolan:
Antal förskolor: 		
Antal elever i förskola: 		
Antal gymnasieskolor: 		
Antal elever i gymnasieskolan:

9
760
10
320
1
130

Det finns flera lediga
lärartjänster att söka inför
hösten inom både förskolan
och grundskolan.
Läs mer på www.berg.se

anledningar
tre
till att arbeta som lärare på landsbygden
1.
2.
3.

Mer tid! Det finns tid att se varje elev och möjlighet att lägga resurser
där de behövs, vilket ger hög kvalitet.
Naturens egna klassrum! Att flytta ut undervisning skapar ett praktiskt
och stimulerande lärande i samtliga ämnen.
Livskvalitet! Nära till fjällen och allt vad de erbjuder och
mer tid för livet.
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stommen i husfabriken

Madeleine och Jens Mattsson i Svenstavik är paret bakom företagsraketen Svensta
Huskomponenter AB. De startade fabriken för snart två år sedan och har gått från
fyra till 13 anställda och har mer en tiodubblat omsättningen.

– På knappt två år har vi gått från en
omsättning på drygt 1 miljon kronor till
drygt 12 miljoner kronor. Vi hade som
mål att omsätta 5 miljoner kronor 2015
men det blev 12. Det helt fantastiskt
roligt! säger Madeleine Mattsson.
Dan Hamberg är en av de 13 anställda
och har jobbat som snickare på Svensta
Huskomponenter sedan start.
– Madeleine och Jens har driv och är
framåt. När jag började var vi fyra personer, nu är vi 13, utvecklingen har gått
otroligt fort. Jag är glad att fabriken finns
här och att vi har jobb på orten, säger
Dan Hamberg.

Personalen framgångsfaktor

Svensta Huskomponenter i Svenstavik
tillverkar monteringsfärdiga hus och
komponenter till hus i trä. De tillverkar

villor, kedjehus och radhus, framförallt
till Mälardalen. Företaget är underleverantör till Storsjöhus som är deras främsta
uppdragsgivare. En anledning till att det
går så bra är förstås en stor efterfrågan på
deras produkter men det finns ytterligare
förklaring till framgången.
– Vi har bra personal, de är engagerade
och kunniga, personalen betyder allt.
Utan en fungerande stab går det inte att
driva ett sådant här framgångsföretag.
Personalen är a och o för att vi ska fortsätta utveckla vår produktion, säger Jens
Mattsson.
Jens Mattsson berättar om ett exempel, att en av de anställdas förslag på en
ny struktur för in- och utförsel av virke
i fabriken har gett ett effektivare flöde
och högre lönsamhet. Emil Svensson har
jobbat som snickare på fabriken i ett och
halvt år, han uppskattar inställningen hos

Madeleine och Jens.
– De är tydliga med vad de vill och är
bra på att styra upp verksamheten. Vi
anställda är också delaktiga i företagsutvecklingen. Har jag en idé om hur jag
tror att vi kan göra något bättre så lyssnar
Madeleine och Jens, säger Emil Svensson.
Oscar Borg har jobbat som snickare på
fabriken i ett halvår och är en av de nyast
anställda men han har ändå hunnit bli en
i gänget.
– Vi är ett bra gäng som funkar ihop,
det är bra stämning och kul att jobba.
Vi får också mycket bra respons av de
som köper husen. Det är kul att jobba på
ett företag som gör bra produkter, säger
Oscar Borg.

Valde bygg före vård

Jens Mattsson är snickare i grunden och
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Svensta Huskomponenter tillverkar monteringsfärdiga hus som framförallt säljs i Mälardalen men de har också levererat flera hus
till nya bostadsområdet Jägarvallen i Östersund. Företaget är underleverantör till Storsjöhus.

Snickarna Oscar Borg och Dan Hamberg är eniga om att Svensta Huskomponenter är en bra
arbetsplats med skön stämning.

Back to the roots

VI HAR BRA PERSONAL, DE ÄR
ENGAGERADE OCH KUNNIGA ,
PERSONALEN BETYDER ALLT
drev egen byggfirma i cirka tio år innan
han startade företaget tillsammans med
Madeleine hösten 2014.
– Jag stod inför ett vägskäl. Jag hade
sålt min firma och funderade på att göra
annat i livet. Då frågade Storsjöhus om jag
inte skulle starta en husfabrik. Madeleine
hade precis avslutat en utbildning inom
vården och hade blivit erbjuden jobb men
vi tyckte båda att det verkade mer spännande med att bygga hus och det har varit
en minst sagt händelserik resa, säger Jens.

Jens är uppvuxen i Överturingen och
Madeleine i Svenstavik. Efter att ha bott
på olika håll i länet valde de att flytta hem
med familjen igen.
– Jag har växt upp i Svenstavik, har
släkt och vänner här och ville tillbaka. För
mig är Svenstavik en trygg plats. Vi har
allt vi behöver här. Vi har skapat oss jobb,
vi har vår stuga där vi tillbringar den lilla
fritid vi har. Vi jagar i samma jaktlag, gillar att åka skoter och uppskattar att det är
lätt att hålla på med våra fritidsintressen,
säger Madeleine.
Har ni något medskick till den som är
sugen på att flytta till Berg och starta
företag?
– Det är ett livskraftigt företagarklimat
i kommunen och det finns många
företagare att vända sig till om man

Emil Svensson har jobbat som snickare på företaget i ett och ett
halvt år. Han uppskattar den lyssnande attityd ägarna har.

vill bolla idéer. Jag upplever att det är en
uppmuntrande stämning mellan företagen. Gillar man dessutom friluftsliv och
natur kan jag knappast tänka mig någon
bättre kommun. Här finns allt: fiske, jakt,
vandring, skidåkning, skoteråkning och
mycket annat, säger Madeleine.

Jens och Madeleine Mattsson är paret
som står bakom företagsraketen Svensta
Huskomponenter AB.

Bergs kommun är en av Sveriges mest
spännande arbetsgivare i offentlig
sektor 2016
Karriärföretagen har sedan 2011 identifierat Sveriges
främsta arbetsgivare. Utmärkelsen att vara en av
Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor
delas årligen ut till organisationer som fokuserar på
medarbetarnas utveckling, ett ökat engagemang och en
förbättrad arbetsplats.

Bergs kommun tilldelades utmärkelsen med följande motivering:
Med ett stort fokus på kompetensförsörjning har Bergs kommun lyckats skapa goda karriär- och
löneutvecklingsmöjligheter för sina medarbetare. Och med närhet till medborgare, kollegor och
ledning utvecklas kommunanställda dagligen i sitt arbete, såväl personligt som professionellt.
Tillsammans med en ny kommuntäckande översiktsplan blickar Bergs kommun mot framtiden
och utses till en av Sveriges 100 mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor.

Besöksadress:
Ängesvägen 4, Svenstavik
Postadress:
Bergs kommun, Box 73
840 40 Svenstavik
Telefon: 0687-161 00
E-post: bergs.kommun@berg.se
www.berg.se

