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Berg i mitt hjärta
Efter alla år som turnerande

Välkommen till en
utmanande golfbana
i vacker fjällnära natur
Vår skogsbana är kuperad och utmanar med ondulerade
greener och väl placerade hinder. Banan är av hög kvalitet
och upplevelsen är ett golfminne för livet. KVGK erbjuder
också spel på Fäbobanan – en korthålsbana
med 9 hål Pay & Play som passar perfekt
för de allra minsta och nybörjare. Den
vackra naturen och mysiga atmosfären
kring Fäbobanan är uppskattad.
Kansli 0682-23176
kvgk@telia.com www.kvgk.se
Pro 0760-391222 www.mxagolf.se
Fäbokrogen 0722-235353
www.fabokrogen.se

musiker så kan jag direkt fram
kalla tidiga minnen från när
jag åkte vägen vid Storsjön från
Svenstavik till Mattmar – denna
oerhört vackra bygd. Byar som
Vigge, Hoverberg, Gärdsta och
Hallen låg som smycken i land
skapet och jag kände alltid en
längtan efter att någon gång i livet bo i dessa trakter.
Nu, flera decennier senare, kan jag konstatera att det var
Hackås, på andra sidan Storsjön, som blev min hemvist.
Eftersom jag i grund och botten är härjedaling och född i
Sveg, så får jag ofta frågan om jag eller min fru Maria (som
är dalkulla) har någon koppling till Hackås, men så är icke
fallet. Det jag däremot kan nämna är att min far föddes
1936 i Svenstavik, på Café Granbacka som min farfars mor,
Märta Karlsson, byggde upp en gång i tiden.
Min farfar var vad man kallade oäkting och det var så
klart inte helt lätt i början på 1900-talet. Men min farfars
far, Paulus Persson (farbror till den framgångsrike Sven O.
Persson) ville göra rätt för sig och såg till att Märta fick ett
startkapital till en verksamhet, så hon kunde klara av att
försörja sig och den lille sonen.
Eftersom hon jobbade på Café Svea i Östersund blev det
naturligt att hon öppnade en liknande rörelse i Svenstavik,
vilket var ett genidrag eftersom både Inlandsbanan
och landsvägstrafiken gick förbi det som skulle bli Café
Granbacka.
Nåväl, jag och min familj har flyttat runt i Sverige och
provat många typer av boenden och klimat, men våra
hjärtan hamnade till sist i Hackås, där fördelarna är många
för en barnfamilj. Bra skola, kreativ lokalbefolkning, varma
och öppenhjärtiga människor, närhet till en fantastisk natur
och ett härligt kulturklimat som verkligen tilltalar oss som
håller på med musik, teater, konst och hälsa.
Närheten till staden Östersund är så klart en oerhörd
fördel. Som Hackåsbo har man det bästa av två världar
inom räckhåll, men det är alltid lika skönt att komma hem
till lugnet och få andas frisk luft och uppleva tystnaden i
skogen, om man har behov av det. När jag sitter i bilen på
väg in till stan, brukar jag välja att åka längs Storsjön över
Orrviken bara för att få se det vackra jämtländska landskapet
i alla dess skiftningar, beroende på årstid.
Jag brukar tänka tillbaka på mina år i Stockholm och all
den tid jag tillbringat i bilkö på Essingeleden. Jag älskar
Stockholm, men jag känner att den lyx det innebär att få bo
på det vis jag gör idag, är något jag inte vill byta ut för alla
pengar i världen.
Jag kommer alltid att vara en härjedaling, men att få bo i
Hackås i Bergs kommun passar mig och min familj bättre än
något annat och vår kärlek till bygden känns idag starkare
än någonsin.

Torgny ”Kingen” Karlsson
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Sevärda
kyrkor

från medeltid
till nutid
www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland Tel. 0687-55570

Välkommen till

HOVERBERGSGROTTAN
Öppen dagligen 1/6-31/8 kl. 10-20

Entré 50:- Barn under 12 år gratis

CAMPING med elplatser

Servicehus • 300 meter till badplats!

Tel. 070-6028495

www.hoverbergsgrottan.com
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Humlelir med
mexikansk
touch

Efter gymnasiet var Karolina Zakrisson från
Klövsjö både trött på skolan och Sverige.
Hon ville ut och resa och se något nytt
– och hamnade så småningom i Mexiko.
Hon gillade verkligen landet, och när hon
även fann sin pojkvän där, Nayar, var hon
övertygad om att hon skulle bli kvar.
Men efter lite funderande kom de båda
fram till att deras framtidsutsikter kanske
trots allt var bättre i Sverige. Så Karolina
återvände till Klövsjö, tillsammans med
Nayar, och öppnade krog i hembyn.
Restaurang Humleliret var född, i
hemgårdens ombyggda ladugård.

Text: Bosse Yman
Foto: Joachim Lagercrantz

På Humleliret kan man avnjuta en inspirerande blandning av jämtländska och mexikanska smaker.

Puerto Vallarta är en stad med omkring 200.000 invånare

på Mexikos Stilla Havs-kust, och det var dit som slumpen
förde Karolina. Hon hade alltid velat lära sig spanska, så
varför inte här, mitt i Mexiko. Här pluggade också Nayar
Chávez Navarro, på Instituto Gastronomico Franco Méxi
cano. Som namnet antyder var syftet med studierna att han
skulle bli kökschef.
Från början planerade de att bosätta sig i Mexiko, men
arbetsmarknaden är tuff i det befolkningstäta landet. Så efter
lite funderande och resonerande beslöt dom sig för att prova
att bege sig till Karolinas hemland i stället. När Nayar var
klar med studierna, i december 2011, hyrde dom in sig i ett
hus i Klövsjö.
Nayar hade aldrig varit i Sverige tidigare, så det var en
chansning.
– I Puerto Vallarta ligger temperaturen ganska konstant på
30-32 grader – plus 14 grader var det kallaste jag hade upplevt

i mitt liv, berättar han. Men det har gått ganska bra att anpassa
sig – både till klimatet och de nya smakupplevelserna.
I Färila, på väg upp till Jämtland, fick han prova det svenska
köket för första gången – älgbiffar med potatis, brunsås och
lingonsylt.
– Det kändes konstigt på min tunga, minns Nayar. Men
jag gillade det! Sen på julaftonen blev det rödbetssallad med
sill – det var också en spännande smakupplevelse för mig,
även om jag tyckte att det var väl mycket fisksmak. Men nu
har jag till och med testat surströmming – jag gillar smaken,
men lukten har jag fortfarande lite svårt för...
en konstant brist på duktiga kockar,
och Nayar fick jobb efter bara en vecka. Först på Vargen på
Vemdalsskalet och senare i Östersund där han också började
plugga svenska. Karolina började också en utbildning, till
lågstadielärare, men det kändes inte riktigt rätt. Att driva

I våra trakter råder
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Det har ständigt
varit positiva
överraskningar
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”Vi tror att folk gillar att här finns en rolig mix”
caféet på Tomtan, Klövsjö hembygdsgård, som de gjorde på
sommaren, kändes betydligt bättre. Tankarna gick allt mer
mot att starta någonting eget.
Några år tidigare hade Karolinas pappa Jan startat KGB
– Klövsjö Gårdsbryggeri hemma på gården. Han hade gjort
dundersuccé med sina brygder – folk stod i kö för att beställa
hans hemkomponerade ölsorter. Helst av allt ville han kunna
servera sitt öl hemma på gården, men för att få göra det
krävdes ett kök. Och någon som lagar mat. Så man kan säga
att mågen kom som på beställning.
Ladugården byggdes om helt och begåvades med ett pro
fessionellt kök, matsal och uteservering. Den sistnämnda i
de räjonger där hönsen förr gick ut och in genom sin lucka.
– Det var en väldigt intensiv period, minns Karolina.
Hela familjen var involverad, även farmor Siv, trots att hon

passerat 80. Och den 8 juli 2013 släppte Restaurang Humle
liret in sina första matgäster. Sedan dess har det gått som på
räls.
– Det har ständigt varit positiva överraskningar, säger
Karolina. Jag tyckte att det var mycket folk som kom hit och
åt redan första sommaren, men de blir bara fler och fler. Det

är tufft att orka med ibland, det förnekar jag inte – jag kunde
aldrig föreställa mig hur jobbigt det skulle bli. Men det är
ändå jättekul – när gästerna är glada och nöjda spelar det
inte längre någon roll att man är trött!
Utanför säsongerna åker Karolina och Nayar till Mexiko
för att hälsa på släkten.
– Det är väl fortfarande med blandade känslor dom kons
taterar att Nayar bor på en annan kontinent numera, men
dom är också glada över hans möjligheter att lyckas här i
Sverige.
mexikansk mat, men också
medelhavsinspirerade rätter – och jämtländska.
– Vi tror att folk gillar att här finns en rolig mix, säger Karo
lina. Många gillar att prova mexikanska rätter. Klövsjöborna
kan väl fråga vart päran tagit vägen, men dom tycker ändå
att det är kul med något nytt. Och vi har ju en klar fördel av
att jag har en relation till platsen och bygden.
Planen nu, för överskådlig tid, är att fortsätta med Humle
liret. Karolina har fått en ny syn på sin hemby, Klövsjö.
– Det är kanske så, säger hon, att man måste iväg en sväng
för att kunna uppskatta sin hembygd fullt ut. l

På matsedeln finns förstås
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Ett liv
i sadeln
Hon fick sin första häst när
hon var fem år. Hon har jobbat
med hästar på Island. Hemma i
byn Häggen lever hon på, med
och av sina hästar. Det handlar
om Malin Karlsson – en av de
yngre entreprenörerna i Bergs
kommun.

Text: Bosse Yman
Foto: Joachim Lagercrantz
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Djur i allmänhet och hästar i synnerhet har varit Malins
stora intresse under hela hennes 23-åriga liv. Hon växte
upp på en bondgård och fick sin första häst, ett gotlands
russ, innan hon ens börjat skolan. Och när grundskolan så
småningom var avklarad sökte hon sig till Dille gårds natur
bruksgymnasium, i Ås utanför Östersund. Att hon valde
hästinriktningen är väl nästan överflödigt att upplysa om.
När hon sedan skulle ut på praktik under gymnasietiden,
sökte hon sig till Island och hästgården Kjóastadir på södra
delen av ön. Där fick hon jobba med turridning på islands
hästar – gården förfogade över 200 skodda hästar, så här fick
Malin verkligen sitt lystmäte.
– Och jag fick lära mig att rida ”på isländska”, säger Malin.
Att förstå hästens kroppsspråk. Och att tillåta hästen att få
fortsätta vara häst, fastän man rider på den.
Malin hann knappt avsluta gymnasieskolan, innan hon

16
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startade eget företag. Ridskola höst och vår, och turridning
på sommaren.
– Hela min släkt består av egna företagare, så jag har haft
bra stöttning. Och det har gått bra, även om verksamheten
är lite för säsongsberoende. Men när jag startade hade jag 10
elever i ridskolan – nu har jag 40, så verksamheten växer. Jag
lever på mina hästar och på att träna andras.
ny arrendator till Långbuans fäbod
och Malin tog hem kontraktet. Hennes tanke var att fortsätta
turistverksamheten där som tidigare, med kaffe, våfflor och
boende på fäboden, och kalvar, lamm, killingar kaniner
och alla andra djur som hör buan till. Fast givetvis skulle
verksamheten kompletteras med hästar och ridning för att
sätta Malins prägel på det hela.
Men Malin nöjde sig inte med det. Hon hade lärt känna

Förra året sökte man

Benita Johansson från Tossåsens sameby när hennes dotter
var på ridläger hos Malin. Och eftersom Benita själv var
van ryttare, började hon hjälpa till med att rida Malins
islandshästar när ridskolan vilade – hästar måste ju ha sin
dagliga motion året runt. Så tjejerna började fundera på
ett samarbete. I somras erbjöd de en hel palett av ridturer,
korta och långa, med utgångspunkt både i Långbuan och i
Glen. Till Visjön, Svaletjakken, eller Dörrsjöarna, eller till
Glensjön i samarbete med Glens Fjällfiske. Och övernattning
på fäbodar eller i tältkåtor.
– Det är helt fantastisk terräng att rida i, säger Malin. Lite
samma miljö som på Island.
verksamheten till
gården i Häggen, med lektionsridning, ridskola, ridläger och
hästträning. Malin får fortfarande prova sig fram, för att se
vad som fungerar i praktiken. Idéer råder det inte brist på.
Men en sak kan man utgå från – på något vis handlar det
om hästar. l

I sommar koncentrerar hon åter
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HÖGKVALITATIVA LOKALER I HACKÅS LEDIGA

Vackra timmerväggar och öppna ytor

Lägenheter och lokaler
i Bergs kommun
Kontakta oss för mer info

0687-164 50

bergshyreshus.se

Klövsjö och Skålan först ut
på den digitala motorvägen
Bra kommunikationer är en förutsättning för att en
bygd ska behålla sin attraktionskraft och över
leva.
Men kommunikationer idag handlar inte bara om buss
linjer och vägar – ett väl fungerande bredbandsnät är
lika viktigt. Så när utbyggnaden av bredbandsfiber nu
påbörjats i Bergs kommun, tar man ett stort och ange
läget steg mot framtiden.

Ta fram värdet
i din skog

Tanken om en fibersatsning har funnits länge, men start
skottet gick när kommunen, via energibolaget BTEA, blev
delägare i fibernätbolaget ServaNet. Först ut med fiber var
Klövsjö och Skålan, där kund efter kund nu kopplas upp
till det snabba bredbandsnätet. En av dem är Stig Larsson
i Skålan.
– Det fungerar väldigt bra, säger Stig. Jag arbetar hemifrån
ibland och fibern förenklar mitt arbete avsevärt. Nu kan jag
lita på mitt internet, vilket jag inte kunde tidigare. Nu har jag
plötsligt också möjlighet att se film via nätet.
Även Therese Zetterman, kommunalråd i Berg, gläds över
utvecklingen.
– Nu får vi möjlighet att erbjuda stora delar av vår kom
mun internet, TV och telefoni i raketfart. Fiber är viktigt –
bland annat skapar vi bättre möjligheter att jobba på distans
samtidigt som det gynnar oss som turistkommun. Med fiber
blir Bergs kommun helt enkelt ännu mer attraktiv!
På ServaNet har man blivit överraskad över det positiva
gensvaret i Klövsjö och Skålan, säger stabschefen Lars Norling.
– Engagemanget har varit slående – det märks bland annat
på den positiva dialog som vi haft kring detta i sociala me
dier. Nu fortsätter vi, tillsammans med vår partner BTEA,
arbetet med att bygga ut fibernätet och erbjuda fler i Bergs
kommun de digitala motorvägarna.
Bredbandsfiber skapar möjlighet till snabb och driftsäker
kommunikation för såväl internet som telefoni och tv. Sam
tidigt bidrar det till ett ökat marknadsvärde på de fastigheter
som blir anslutna.
Nätet av bredbandsfiber kommer att ägas av BTEA, men
drift och försäljning sköts av ServaNet – bolaget ägs av
kommuner och energibolag i södra och mellersta Norrland.
Med fibernät i Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Ström
sund, Ragunda och Berg driver ServaNet Sveriges till ytan
största stadsnät. l

Vi hjälper dig gärna – hör av dig till oss!
Anna Klockervold 070-5781130
Jan Härjebäck
070-5543107

www.holmenskog.com
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Färgstarkt
i Brånan
Den digitala revolutionen skapar möjlighet för nya yrkesgrupper att bosätta sig
på landsbygden, i miljöer de tidigare bara kunnat drömma om. I Brånan hittar
vi illustratören Ingrid Fröhlich, som numera sköter alla kontakter med sina upp
dragsgivare över nätet.
– Men det är kanske tur att jag deltidsjobbar lite utanför hemmet, säger hon.
Annars skulle jag nog riskera att bli en enstöring.

Text: Bosse Yman

Foto: Joachim Lagercrantz

att här bor någon som gillar färg
– en blå katt bland alla faluröda hermeliner. Och man be
höver bara komma innanför dörren för att förstå att här
bor en konstnär – det färgsprakande citronträdet i hallen
värmer effektivt både sinnen och själ. Ateljén har hon i var
dagsrummet.
– Jag föredrar att kalla mig illustratör, säger Ingrid. Visst
arbetar jag fritt också, både i blyerts och olja, men i begrän
sad omfattning. Det är som illustratör jag känner mig trygg
– där är jag proffs, där har jag min identitet. Det skulle jag
fortsätta med även om jag var ekonomiskt oberoende.
Kanske har det att göra med hennes uppväxt, i Svärdsjö i
Dalarna.
– Min omgivning tillhörde arbetarklassen, berättar hon.
Att vara konstnär sågs inte som något riktigt arbete, utan
bara en hobby som överklassen ägnade sig åt. Att vara illust
ratör var ändå något bättre, med nöd och näppe godkänt.
Men Ingrid stod upp för sitt stora intresse och tog sina
första trevande steg mot konstnärsskapet på Ålsta Folkhög
skola.
– Det var en fantastisk tid, minns Ingrid. Jag upplevde det
som en ofattbar lyx att få tillgång till alla olika lokaler, red
skap och material.

Redan huset antyder
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”...att vara illustratör
känns mera självklart”

bestämde SVT att man skulle dra in på
tecknartjänsterna i företaget. Ingrid fick ett litet avgångs
vederlag, och det använde hon till att gå en kurs i växtodling.
– Det är också ett stort intresse, avslöjar hon. Det är kul att
odla sånt man äter. Och gott!
Den verksamheten sker lite inom parentes, även om hon
numera förfogar över ett växthus, modell större. Hennes le
vebröd är att illustrera och hennes kundlista är lång. Upp
dragen räcker inte alltid till att fylla all arbetstid – hon jobbar
lite extra med att vikariera som bildlärare, eller att undervisa
i förberedelseklasser för barn med invandrarbakgrund.
– Titta på den här boken, säger hon och håller upp en
tjock matrikel. Den innehåller en förteckning över Sveriges
alla professionella illustratörer. De är verkligen många – men
ändå får jag jobb! Det är jag väldigt glad och tacksam över.
Det är hennes uppdragsgivare också, vilket tydligt framgår
av de kommentarer som Ingrid sparat. Många finns långt
från Brånan, men det spelar liten roll nu för tiden. Det går
så bra att skicka både instruktioner och färdiga illustrationer
över nätet.
Men efter 10 år

Sedan följde mera inriktade studier vid Gävle Konstskola,

innan det blev dags att prova vingarna på den öppna mark
naden. Men det var en annons som skulle komma att styra
innehållet i hennes liv för det kommande decenniet.
– Det var Sveriges Television som sökte en illustratör till
redaktionen i Falun, berättar Ingrid. Vi som sökte blev ut
satta för ganska tuffa prövningar – vi fick redogjort för oss
vad som hänt, och skulle sedan illustrera händelsen på en
halvtimme. Men det passade mig. Jag har alltid gillat att
jobba mot deadline – det gör mig fokuserad.
Ingrid fick det eftertraktade jobbet, och hon trivdes verk
ligen med att stå i centrum av nyhetsflödet. Arbetet var va
rierande – Ingrid fick göra allt från att göra dagens väder
karta till att teckna på domstolsförhandlingar.
– Det var verkligen kul att jobba på en redaktion, att känna
att vi är ett team som jobbar mot samma mål. Det var roliga
och omväxlande år – och nyttiga!
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Ingrid med egna idéer och
hon har haft några separatutställningar.
– Men det är en process som tar år i anspråk, konstaterar
hon. Det går verkligen inte att sitta och vänta på att få inspi
ration – det är enbart hårt arbete som gäller. Visst har jag sålt
en hel del oljor – det finns intresse. Men för mig är det mera
komplicerat att vara konstnär - att vara illustratör känns mera
självklart. Så jag hoppas att jag får fortsätta att ägna merparten
av min tid åt att illustrera. l
När utrymme finns arbetar
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Mötesplats Oviken – ett
praktexempel på samarbete
– Det här är en stor dag! Den visar att drömmar inte är
omöjliga. Med det här projektet har vi lyckats trygga
framtiden för dem som växer upp i Oviken idag!
Det sa projektledaren Linnéa Martinsson när Mötesplats
Oviken invigdes. Omkring 34 miljoner kronor har aktivi
tetshuset kostat – bygget är ett praktexempel på vad en
bygd kan skapa när man samarbetar.

Text: Bosse Yman Foto: Joachim Lagercrantz

Det började med att skolan i Myrviken behövde en ny
sporthall – den som fanns var både sliten och ålderstigen.
När projektet förbereddes, framstod det ganska klart
att det fanns behov av något mer, något större än en ny
gymnastiksal. En mötesplats som skulle bli en angelägenhet,
inte bara för Myrviken med förorter, utan för hela Oviken,
med ett 50-tal levande byar.
Projektet var kanske fortfarande mest en dröm, när ett
50-tal ambassadörer för Mötesplats Oviken knackade dörr
i hela Oviksbygden, för att be bybor och företagare att stötta
projektet. Men när ambassadörerna samlade ihop 1,2 mil
joner på kort tid, började människor förstå att drömmen
var på väg att bli verklighet. Med grundplåten från bygden
kunde man gå vidare till alla tänkbara myndigheter och
institutioner för att söka mera pengar. Och plötsligt insåg
Oviksborna att de hade lyckats övertyga omvärlden om att
även deras område var värt att satsa på för framtiden. Ett
mindre lån fick tas upp för att täcka de sista kostnaderna,
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men sommaren 2014 var allt klart för byggstart.
samma år stod så Mötesplats Oviken
klar, med café/restaurang, simhall, relaxavdelning, gym och
bowlinghall med fyra banor. Dessutom en fullstor aktivi
tetshall som kan användas både för idrott och kultur – och
andra arrangemang av alla tänkbara slag.
– Projektet har verkligen varit en stor utmaning, säger
Linnéa Martinsson. Vi ville ju skapa ett hus som var bra för
alla. Men både förarbetet och byggperioden har flutit på
jättebra – det har inte varit några obehagliga överraskningar.
Hur huset ska utvecklas får nu framtiden utvisa – Linnéa
tycker att det är rimligt att verksamheten får en prövoperiod.
– Det kommer ständigt förslag på nya aktiviteter och nya
sätt att använda huset. Men vi har varit försiktiga med att
dra på oss kostnader i början. När vi får ordentlig snurr på
ekonomin kommer det att bli längre öppettider och fler eve
nemang.

I slutet av december

” Det har verkligen blivit den
mötesplats vi hoppades på”
Melcher brukar sitta här och jobba, samtidigt som han kan
hålla lite koll på vilka som kommer hit, och hur de reagerar.
– De flesta som letar sig hit är givetvis från närområdet,
men vi har numera även stamgäster som kommer betydligt
längre ifrån. Och många turister har hört talas om vårt fina
hus, och vill se det med egna ögon.

en lördag i början
av mars, är det ganska många besökare i lokalerna, trots
att vårsolen börjat flöda över Myrviken. Vi handlar var
sin kopp kaffe av Anna Rydberg, från Hällne, som jobbar
ideellt i caféet. Hon fick kontakt med Mötesplats Oviken
när hon började på en yogakurs i lokalerna. Den ledde till
att hon provade på bowling också – och till att hon hoppar
in som volontär ibland.
– Det är ett jättebra sätt att lära känna människor, säger
hon.
Vid ett av borden i cafeterian hittar vi Melcher Falkenberg
bakom sin laptop. Han är styrelseordförande för det drift
bolag som har ansvar för att huset fylls och blir använt – till
vardags är han ansvarig för vindkraftverken vid Mullberget
utanför Rätan, men här jobbar även han ideellt.
– Vi har haft en fantastisk start, berättar han. Det har
varit massor av besökare – det har verkligen blivit den
mötesplats vi hoppades på.
När vi besöker Mötesplats Oviken

Allt tyder idag på att satsningen varit lyckad, och Melcher

Falkenberg gläds över all överraskad uppskattning han får se
i ansiktsuttrycken från förstagångsbesökarna.
– Vi har skapat en unik anläggning, säger han. Så många
aktiviteter i en och samma byggnad. Vi är privilegierade som
fått en så fin mötesplats – men jag tycker att bygden förtjänat
detta! Vi är många som hjälpt till att dra lasset!
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Mathias Hednoff och Maria Andersson har hand om gymet
och bowlingen och de smider planer för fullt för hur de ska
kunna öka beläggningen.
– Vi ska prova med after work och event av olika slag,
säger Mathias. Det är viktigt att få in företagen, för att äta,
bowla och bada.

De har kunnat konstatera att det var ett lyckokast att samla
in personliga bidrag i bygden, inte enbart för att kassan
stärktes.
– Genom att människorna här bidragit med egna pengar,
känner de sig också delaktiga. Det här är deras hus! Den
känslan är mycket värd! l

...och samma anda
lyfter Skålan
I Skålan har byborna också tagit krafttag för att stärka
ortens möjligheter att överleva och växa. Det blev
jubel i byn när Allmänna Arvsfonden meddelade att
man skulle lämna ett bidrag på nästan fem miljoner
kronor för att utveckla Skålans bygdegård. Pengarna
innebär att byarådet kan fortsätta att omvandla bygde
gården till ett mångaktivitetshus, till glädje för alla
invånare, stora som små.

Pär Olsson, ny ordförande i Skålans byaråd.

Bengt Karlström tidigare ordförande
och en av initiativtagarna till projektet,
ser ljust på framtiden
för Skålan.

26

MAGAZINET BERG

Skålans bygdegård har länge varit byns samlingpunkt.
Men huset fick kanske ännu större betydelse när byskolan
blev nedlagd. Nu rymmer bygdegården både förskola och
fritidshem dagtid, och på kvällarna finns här aktiviteter för
alla åldrar, så gott som varje dag.
– Den som tror att Skålan är en bygd på utdöende är helt fel
ute, säger Bengt Karlström, tidigare ordförande för Skålans
byaråd och en av de som drog igång utbyggnadsprojektet.
Här finns ungefär 160 fastboende, och av dom är många
barn och tonåringar. I synnerhet ungdomarna behöver ha
en lokal som det är enkelt att gå eller cykla till.
Pär Olsson, som tagit över ordförandeklubban efter Bengt,
håller med.

– Men det är också viktigt för byns fortlevnad att vi driver
ett projekt som är gemensamt för alla i byn. Det är bra för
sammanhållningen och gör att vi som bor här behåller int
resset för byn och lusten att förbättra.

få vår byggnad fräsch och fin. Det var skönt att kunna göra
något rejält, i stället för en massa Pippi Långstrump-reno
veringar!
allmänt uppsnofsad, fått
nytt tak och huset har byggts ut så att det rymmer en hel
innebandyplan. Höghastighetsfiber är indraget. Det efter
längtade nya köket har redan tagits i bruk. Och listan över
planerade aktiviteter är lång, liksom önskemålen. En jakt
skyttesimulator står högt upp på önskelistan för både unga
och äldre. Ett gym likaså.
Innan vi lämnar Skålan för den här gången, kommer
dagisbarnen ut på trappan. Zeb och Teo Andersson och Jill
Olsson har ritat teckningar till oss, med sina förhoppningar
om vad som ska finnas i deras bygdegård. En hoppborg, en
labyrint och ett fotbollsmål är vad de tre drömmer om, i vart
fall just nu. Vi får väl se om de lyckas övertyga rådet.
Den 11 juli ska nya bygdegården invigas, i samband med
att Skålan anordnar sin traditionella multisporttävling
Cypakutsi (CYkla, PAddla, KUTa och SImma). Till råga på
allt firar Cypakutsi 20-årsjubileum i år, så det blir en lördag i
Skålan som sent ska glömmas. l

Nu har bygdegården blivit

som en lite speciell by, där sam
arbetsviljan är stark. Så har det varit så länge man minns –
byn anlade tidigt en gemensam vattenledning, man byggde
skidlift tillsammans och man skapade elektricitet till byn
långt före grannbyarna.
– Det är bara så att vi har den andan här i byn, säger Bengt.
Alla som kan hjälps åt. Och den andan ska vi se till att be
hålla!
Pär berättar att byarådet brukar anordna arbetsdagar två
gånger om året – en på våren och en på hösten.
– Vi brukar vara 60-65 personer som hjälps åt med det
som behöver göras – det är en fantastisk känsla när så många
ställer upp. Och sen avslutar vi med ett samkväm och har
trevligt tillsammans.
Det låter nästan som om bygdegården hade fått sin ansikts
lyftning oavsett bidraget från Allmänna Arvsfonden.
– Säkert, säger Bengt. Men nu gick det mycket fortare att

Bägge framhäver Skålan
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” En osedvanligt
trevlig
strömsträcka”
Att Ljungan innehåller mängder av
fina strömsträckor vet varje hängiven
flugfiskare. Sölvbacka strömmar är
kanske de mest ryktbara, men det
finns flera attraktiva partier inom
Bergs kommun. Välle strömmar vid
Skålan är ett exempel – lättillgängliga,
men tidvis med ett förstklassigt
fiske. Leif Rodhe, sekreterare i
Skålans fiskevårdsområdesförening,
presenterade vattendraget för oss en
dag i september, tillsammans med sina
söner Mårten och David.

Text: Bosse Yman
Foto: Joachim Lagercrantz
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i Skålan är som
hämtad ur en turistbroschyr. Gröna täkter som sluttar ned
mot älven, som vidgar sig till Skålsjön. Blånande berg som
löser upp sig till dis i fjärran. Ett paradis för den som är int
resserad av naturen, och det är Leif Rodhe. Fiskat har han
gjort sen barnsben under uppväxten i Svenstavik.
I Skålan har han bott sedan 1990 och till råga på allt arbetar
han inom ett verksamhetsfält som i hög grad anknyter
till hans hobby. Leif är ansvarig för försurningsfrågorna
i kommunen, och för kalkningarna – den åtgärd som står
till buds för att rädda den biologiska mångfalden i väntan
på att de försurande utsläppen i världen ska minska. Så när
han på arbetstid elfiskar för att undersöka tillgången på
årsyngel, eller när han räknar kusar för att se i vilket tillstånd
insektslivet befinner sig, får han på köpet basdata för sitt
flugfiske. Och för sitt ideella arbete för fiskevårdsområdet.
Välle strömmar har han på andra sidan av berget bakom
gården, några kilometer från Skålan, landsvägen. Omkring
fem kilometer strömmar, från Bergstjärn till sjön Fotingen.
Uppströms vägbron är sträckan avsatt enbart för flugfiske.

Utsikten från familjen Rodhes gård
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– Men det är lika bra flugfiske nedströms, säger Leif.
Att strömmarna har blivit populära bland fiskare gör
honom inte förvånad.
– Den här strömsträckan är osedvanligt trevlig att besöka,
säger han. Det är fin miljö, och lättillgängligt – det finns
stigar på bägge sidorna av vattendraget, med gapskjul. Och
det är bra fiske, med chans att få både storharr och storöring.
Välle strömmar är i första hand ett harrvatten, men
öring vandrar ibland upp i strömmen från Fotingen, till
glädje för den som befinner sig på rätt plats vid rätt tillfälle.
De flesta harrarna i strömmen väger kring 3-4 hekto, men
det finns också större. I vart fall upp mot kilot.
– Men fisketrycket har blivit ganska hårt, säger Leif. I och
med att Välle strömmar ligger så bra till för stugområdena
i Storhogna och Klövsjö, har de blivit ett välbesökt familje
vatten. Strömmarna är ju lättvadade och bra för nybörjare.
Numera har man också chans till väldigt speciella natur
upplevelser kring Välle strömmar, även om det innebär kon
kurrens om fisket.

– Att få en biologiskt styrd åretrunt-tappning i ström
men, skulle innebära att hela ekosystemet kan fun
gera
igen, så att fisken kan vandra naturligt mellan sjöarna. Vi
har försökt förhandla med Eon som äger fallrätten, men vi
har inte nått några resultat än. Vi hoppas på Vattenverk
sam
hetsutredningen – att samhällets krav tvingar kraft
företagen till eftergifter. Visst är det viktigt att vi har tillgång
till elektricitet, men ingreppen måste ske på ett sätt där man
begränsar skadorna på naturen. Jag är övertygad om att det
går att hitta kompromisser, som garanterar både kraft och en
fortsatt levande natur. l

– Uttern har kommit tillbaka, berättar Leif. Visst tar
den en hel del fisk, men samtidigt hävdar den ju revir mot
minken, så det kan nog gå på ett ut. Det är i alla fall jätte
trevligt att den finns här!
Att Leif binder sina flugor själv är väl nästan en själv
klarhet.
– Stora husmaskimitationer brukar alltid fungera. Annars
är det väl här som på andra håll i området – stora dag
sländor under försommaren, och nattsländor senare under
säsongen. Vilka varianter man ska välja skiljer sig från år
till år. Men flugfiske handlar ju inte bara om att välja rätt
fluga – det är lika viktigt att fiska på rätt djup...
fiskevårdsområdesförening vår
dar Välle strömmar efter bästa förmåga, har man på senare
år börjat rikta blickarna mot ett annat objekt – Trångforsen.
Den strömsträckan, ett par kilometer nedströms byn, är
torrlagd hela året, så när som på tre sommarmånader. Där
går alltså att fiska under sommaren – men fisket skulle kun
na bli enormt mycket bättre med de förutsättningar som
platsen bjuder.

Samtidigt som Skålans
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Saltinbakad röding
med karljohansvamp och citruskokt fänkål

Redan de gamla grekerna (och romarna också för den delen)
tillagade fisk under salttäcke – de hade upptäckt att meto
den gjorde fisken saftigare och gav en mera intensiv smak åt
anrättningen. I våra trakter var salt alltför exklusivt på den
tiden, men numera behöver vi inte åka till Medelhavet för att
få fisken ugnsbakad på detta vis.
Det finns två skolor vad gäller saltblandningen – somliga
använder äggvita som bindmedel, men jag gör som jag en
gång lärde mig på Thassos, en av de grekiska öarna, och gör
en smet av grovsalt, mjöl och vatten. Huvudsaken är att täcket
blir tätt.
Till fisken ska vi servera citruskokt fänkål – en välsmakande
och lättodlad grönsak som tillhör de absoluta favoriterna i
mitt trädgårdsland. Smörstekt skivad karljohansvamp, av unga
exemplar, blir pricken över i.
Är du riktigt hungrig, så komplettera med potatismos –
helst på mandelpotatis förstås.

Det här behöver du:
1 röding på 5-6 hg
2 dl vetemjöl
2 dl grovt havssalt
1 dl vatten
1 lime

5-6 karljohansvampar
smör
salt och svartpeppar
2 medelstora stånd
av fänkål
3 citroner
3 apelsiner
1 msk honung

Så här gör du:
Sätt ugnen på 220 grader. Rensa fisken väl om det inte redan är
gjort. Salta lätt inuti fisken med vanligt finsalt och lägg i några
limeskivor med skalet kvar.
Blanda grovsalt, mjöl och vatten till en smet och låt den stå
och svälla några minuter. Lägg ett smörpapper i en långpanna,
lägg lite av saltsmeten ovanpå i fiskens storlek och placera
fisken på denna. Täck med resten av smeten och sätt in fisken i
ugnen. Det tar 20-25 minuter att få den klar.
Pressa citroner och apelsiner, och resten av limen om det är
något kvar, och blanda med honungen i en kastrull. Dela
fänkålen i klyftor (släng rotstocken!) och sjud den under lock
tills den är mjuk – det tar 10-15 minuter.
Skär ungsvampen i halvcentimetertjocka skivor och stek dessa i
smör tills de fått lite färg. Salta och peppra.
Lägg över fisken i en rymlig form och öppna salttäcket för
siktigt vid matbordet och fös saltet åt sidan innan du serverar.
Lycka till och smaklig måltid!
Kock: Bosse Yman
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Fisket i Berg
- alltid något som passar
Våra
fiskevårdsområden
1 Statens vatten inom
		renbetesfjällen
2 Ljungdalens fvof
3 Storsjö fvof
4 Gruckarnas fvf
5 Tossåsen kfo
6 Börtnans fvof
7 Skålans fvof
8 Klövsjö samff
9 Åsarna fvof
10 Rätans fvof

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Det finns nu en broschyr om
fisket i Övre Ljungan. Ladda
hem den med QR-koden eller
från kommunens hemsida.

Handsjöns fvof
Lill-Nällsjöns kfo
Övre Hoans fvof
Råssjöns fvof
Näktens fvof
Svenstaåns fvof
Hovermoån-Högåns fvof
Storsjön-Bergs fvof
Dammåns fvof
Dödre-Tjutboda kfo
Bodsjöns fvof

Fiskevårdsområde
Statens vatten
Privata vatten

DAMMÅN

MYRVIKEN

GRÄFTÅVALLEN

1

19

18

TOSSÅSEN

1

LJUNGDALEN

2

LJUNGAN

STORSJÖ

3

Fiskekort
FISKEKORT I MOBILEN
Dammån
SMSa fiska 122 till 710 50
Övre Hoan SMSa fiska 259 till 710 50
Handsjön
SMSa fiska 260 till 710 50
Rätan
SMSa fiska 258 till 710 50
Åsarna
SMSa fiska 257 till 710 50
Skålan
SMSa fiska 256 till 710 50
Klövsjö
SMSa fiska 267 till 710 50
Börtnan
SMSa fiska 255 till 710 50
Tossåsen
SMSa fiska 265 till 710 50
Gruckarna SMSa fiska 266 till 710 50
Storsjö
SMSa fiska 262 till 710 50
Ljungdalen SMSa fiska 261 till 710 50

MAGAZINET BERG

17

STORSJÖN

4

STORSJÖN

34

HACKÅS

5

SÖLVBACKA
STRÖMMAR

21
FLÅSJÖN

9

SVENSTAVIK

BÖRTNAN

6
1

20
NÄKTEN

15

FUAN

16

VÄLLE
STRÖMMAR

7
Fiskekort kan
dessutom köpas i
de flesta byar inom
respektive område.
Kort för flera områden
säljs hos:

LJUNGAN

FOTINGEN

ÅSARNA

LÄNNÄSSJÖN
KLÖVSJÖN

8

NÄSTELSJÖN

11

NÄSTELSTRÖMMEN

KLÖVSJÖ

10

RÄTANSSJÖN LJUNGAN

HANDSJÖN

RÄTANSBYN
HORTEN

13

14

12

KVARNSJÖ

Landéns Sport
Tingshusvägen 3,
Svenstavik
0687-101 02
Åsarna Skicenter
Olstavägen 45, Åsarna
0687-302 30

GILLHOV

HOAN

SÖRTJÄRN

Fjällfiske

Mete

Fiske i fjällområdena är att förena goda fångster med fenomenala naturupplevelser. Här finns möjligheter att uppleva genuin
vildmark i närhet av mäktiga fjäll, samtidigt som man kan fiska
i ensamhet.

Det klassiska flötmetet är ofta det fiskesätt som man först kommer i kontakt med och som är mycket bra för barn, men metet
i bäckar efter öring kan även erbjuda många spännande fiskeupplevelser.

En stor del av vattnen förvaltas av staten och som sportfiskare kan
du köpa ett tillstånd som gäller alla upplåtna vatten på renbetesfjällen som säljs via hemsidan www.fjallfiske.nu. På hemsidan kan
du även ladda hem kartor över områdena, läsa regler, rapportera
fångster och få vägledning om det aktuella fisketrycket. Generellt så
rekommenderas aldrig enskilda vatten då fisketrycket i vissa sjöar
då skulle kunna bli för högt. Det är upp till varje fiskare att hitta pärlorna. Utanför statens marker kan man även uppleva fjällfiske inom
några av våra fiskevårdsområden. Kesusjön (2) som ligger 2 km
från Kläppen mot Helags har gott om röding och det har även den
mycket natursköna Öjön (2) något längre söderut. Öratjärn (3) och
Tossåssjön (4) ligger vackert vid Lunndörrspasset och här hugger
öringen sommar som vinter.

Kring Åsarna (9) finns de lättillgängliga och fiskrika sjöarna Hålen,
Äldern och Nästelsjön, som nästan kan garantera fångst. Inom Toss
åsens kortfiskeområde (5) finns mängder med tjärnar och bäckar
som är idealiska för mete i ett fantastiskt landskap långt från bebyggda områden.
Om man vill testa bäckmete så rekommenderas framför allt Hoan
(13) och Röjån (8 och 10) där man kan hitta den skygga bäck
öringen, men även locka grövre öring. Högån (17) erbjuder bäckmete med mycket goda förutsättningar till fångst.

Strömfiske
För många fiskare är fisket i rinnande vatten det som lockar
absolut mest. Olika varianter av torr- och våtflugor men även
spinnare och wobbler används för att locka fisken till hugg. Genom hela kommunen rinner älven Ljungan (146 km) som erbjuder högklassiga strömsträckor med sagolikt fiske.
Uppströms Ljungan från Storsjö är de första 18 kilometrarna upp
mot Ljungans källflöden avsatta enbart för flugfiske. Norr om Flåsjön ligger riksbekanta Sölvbacka strömmar (4) med utsökt fiske
efter harr och öring. Strömmen mellan stora och lilla Börtnessjön
vid Börtnan (6) är en fin öringsträcka för flugfiskaren och du som är
nattuggla bör besöka denna del för att flugfiska när rocken kläcks i
början av sommaren. Från Bergstjärnen till Fotingen är det bra fiske
efter öring, harr och sik och särskilt Välleströmmen (7) i den övre
delen erbjuder högtidsstunder för flugfiskaren. I de snabba strömmarna i Trångforsen (7) kan man locka öring med streamer. Fuan
(9) är ett välbekant flugfiskevatten efter framför allt harr. Kring Rätan
(10) finns också riktigt fina torrflugesträckor i Röjån, Kvarnån och
Nästelströmmen. Något av det bästa till sist: den 35 km långa Dammån i Oviksfjällen (19), som är vida känd för sin storöring, men som
även håller stor harr.

Gäddfiske
Sportfisket efter gädda har under de senaste åren fått ett rejält
uppsving och gädda är nu en mycket eftertraktad fångst, mycket tack vare den kamp som fisken erbjuder. Är du en av dem
som drömmer om att fånga gammelgäddan så har du hamnat
rätt, för kommunen har flera bra gäddvatten
Handsjöns Fiskevårdområde (11) är något av storgäddans hemvist
och sjöarna Handsjön, Losjön, Galvattnet och Trollsjötjärn har rikligt
med gädda. Många av de mindre sjöarna runt Näkten (15) är bra
gäddvatten och i trakten av Gillhov kan gäddfiskaren få sitt lystmäte
framför allt i Örnbergssjön och Baksjön där riktigt grova gammelgäddor huserar. Även längs Ljungan finns sträckor med bra gäddfiske.
Efter islossningen börjar fisket efter storgäddor i vikar och på grund
i Klövsjön och Lännässjön (8), framför allt i sundet mellan de båda
sjöarna. I Bergstjärnen, Fotingen, och Skålsjön (7) fångas stora gäddor och grov abborre och längre uppströms är Nedre Grucken (4) ett
riktigt eldorado för gäddorna.

Trolling
Trollingfisket är kanske det fiskesätt som ger störst chans att
fånga de riktigt stora bjässarna, men det är inte lätt – det gäller
att hitta fisken och välja rätt kombination av bete och hastighet.
Om man är flera som fiskar i samma båt får man en fantastisk
gemenskap, där alla kan dela på spänningen.
Inom Bergs kommun finns framför allt två sjöar som erbjuder ett
mycket bra trollingfiske: Näkten (15) som har ett unikt rödingbestånd
– här simmar riktiga klossar i den stora och djupa sjön, men är du
ute efter riktigt stor fisk är givetvis Storsjön (18) oöverträffad – här
finns storvuxen öring och kanadaröding. Om man vill testa den enklare varianten av trolling, att ro drag, så rekommenderar vi någon
av de mindre sjöarna Horten (13) med öring, röding och grov fin abborre, Klövsjön och Lännässjön (8) där man trollar efter storsik och
öring eller Rätansjön (10) där trolling kan ge fångst av grov gädda
eller sik.

Vinterfiske
Även vintertid finns det goda möjligheter till bra fiske runt om i
kommunen. När snön börjar smälta och det droppar från taken
så vaknar fisken till liv. Det är få fiskeupplevelser som kan slå
ett vårvinterfiske med strålande sol och huggvilliga fiskar.
Stortjärn väster om Ljungdalen (1) har mycket storvuxen röding och
erbjuder under vårvintern mycket spännande fiske på kalfjället. I
Övre Grucken (4), nedanför Sölvbacka Strömmar, är pimpelfisket
efter stor harr mycket bra. Börtnessjön (6) har bestånd av grov sik
och abborre som lämpar sig för vinterfiske. Vid Ljungans inlopp i Fotingen (7) ska man prova kikmete efter harr och sik under vårvintern.
Klövsjöns (8) bestånd av grov sik och abborre kan också med fördel
fiskas under vårvintern och pimpelfiske på Svartåstjärnen (8) efter
öring, röding och riktigt grov regnbåge rekommenderas. I skogsområdena i de östra delarna finns fin sik att hämta på Råssjöns is (14)
och pimpelfisket efter röding på vårvintern i Långtjärns (11) klara
källvatten är en naturupplevelse som består. De lättillgängliga sjöarna Näkten (15) och Häggsåssjön (19) kan bjuda på riktigt bra rödingfiske under kalla vinterdagar.

Läs mer om fisket i Berg på

www.berg.se/fiska
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Susen för
själen
Att vara entusiastisk och ambitiös kan ha sitt pris.
Det fick Evelina Åslund erfara när hon för 8 år
sedan drabbades av utmattningsdepression – hon
hade låtit tillvaron ställa högre krav än hon orkade
med i längden. Evelina tog hjälp av fjället för att
komma tillbaka – att leva nära de fyra elementen,
eld, vatten, jord och luft, hade en sådan läkande
effekt att hon återhämtade sig och blev frisk igen.
Med det var också Evelinas företagsidé född – att
förena jakt och friluftsliv med hälsa och välmående
i fjällmiljö. I första hand för tjejer. Konceptet har
blivit en succé och intresset är stort för hennes
arrangemang.
Text: Bosse Yman Foto: Joachim Lagercrantz

genom fjällterrängen kring
Ljungdalen, när plötsligt all grönhet öppnar sig och sjön
Öjön breder ut sig över vårt synfält. Här i sluttningen, i väg
löst land strax ovanför sjöstranden, ligger Solviken – den
jaktcamp som är centrum för Evelina Åslunds verksamhet i
företaget Joy Event. Och det är dit vi är på väg.
Redan i hallen möter vi några av anläggningens viktigaste
individer. Zero och Shiva är irländska settrar - Vixen och
Wilma engelska. Alla är lika ivriga att få inleda en ny jakt
säsong, men de får lugna sig ännu några dagar, tills Lovisa
har namnsdag. Men träningsdagarna har börjat – på väg upp
från parkeringen Björken träffade vi några setterägare som
hyrt in sig hos Evelina, för att ha hundarna i trim när allvaret
börjar.
Vi har vandrat i 20 minuter
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växte upp – i en jägaroch skidåkarfamilj, som hon själv uttrycker det. Pappa är
Åsarnas egen skidkung, Lars-Göran Åslund, som står staty
vid skidstadion. Hans guldmedalj på 15 km vid skid-VM i
Vysoké Tatry 1970, i nuvarande Slovakien, var grunden till
att Åsarna så småningom skulle få tillnamnet Guldbyn. Eve
ina åkte också skidor, men inte riktigt på samma nivå. Men
ett lagguld i skidskytte, från ungdoms-SM, kan hon i alla fall
ståta med och vara stolt över.
Skytteträningen i unga år gjorde också att hon började
jaga, precis som hennes två bröder. Älgjakt i första hand,
men även lite småvilt. Mormor kommer från Ljungdalen och
genom henne gick det att få tillgång till jaktmark. Evelina var
bara 17 år när hon tog jägarexamen.

Det var i Åsarna som Evelina

– När jag provade på ripjakt med stående fågelhund första
gången, 1998, kunde jag jaga både på samfälligheten och på
det som nu är vår privata mark. Det fanns massor med ripor
– jag fick en väldigt skev bild av hur ripjakt egentligen är!
Evelina hade jobbat lite inom hotell- och restaurangnä
ringen tidigare, men gillade bättre att hålla till i det fria. Så
hon sökte sig till en utbildning i Hälsingland, med inriktning
mot naturturism, jakt och fiske. En ledarskapsutbildning
inom service och turism blev också en förberedelse för vad
som komma skulle.
sökte hon sig hem till Jämt
land igen, där ett drömjobb väntade – hon blev utvald att ingå
i ett projekt under Länsstyrelsens paraply, som gick ut på att få
Men efter åren i Hälsingland

människor att flytta till Jämtlands län. Ett storslaget event på
Stockholms Centralstation var ett av arrangemangen. Evelina
gick in i arbetet med stort engagemang och med höga krav på
sig själv, samtidigt som hon försökte räcka till för familj och
barn. Men hennes ambitioner hade sitt pris. I samband med
separation och flytt mådde Evelina allt annat än bra.
– Jag hade helt enkelt inte verktygen då för att klara av allt
som skedde i mitt liv, säger hon.
Strax innan Evelina blev sjukskriven hade hennes föräld
rar köpt ett fjällskifte vid Öjön och Evelina tog nu fjället till
hjälp för att läka sina sår. Att vistas i fjällnaturen gav henne
kraft att få livslusten tillbaka – nära eld och vatten, med fött
erna på jorden och i den friska fjälluften.
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– När jag hade återhämtat mig lite, bestämde jag mig för
att resa till Indien, för att lära mig yoga och meditation,
berättar Evelina. Det fick mig att tänka positivt igen. Och
plötsligt en dag föll alla bitarna på plats och jag visste vad jag
ville syssla med. Jag skulle starta ett företag, som band ihop
mitt intresse för jakt, med hälsa och mental träning. Med
fjället i centrum!
Året var 2009 och företaget Joy Event Hunt & Health AB
var fött. Evelina började i lite mindre skala, för att inte förta
sig ännu en gång.
– Men jag fick en bra start och fick tid att jobba in mig. Jag
fick lära mig att paketera mina erbjudanden – mat, boende
och guidning.
Evelina riktar gärna in sig mot tjejer som målgrupp, även

om hon främst arrangerar jakter för blandade sällskap. Men
hon tar gärna ansvar för att leda kvinnor in på Dianas stigar.
– Det är ju inte så många tjejer som är jaktarrangörer
idag. Jag tycker att det blir mera prestigelöst att ha kurser
eller jakter med enbart kvinnor. Många tjejer som söker sig
till mina kurser för jägarexamen har aldrig hållit i en bössa
tidigare. Det kan ta lite tid att komma in i skyttet, men ingen
ska komma och säga att tjejer är sämre på att skjuta än killar!
Så är det inte, säger Evelina med övertygelse.
Idag arrangerar Evelina jakter både i Sverige och utomlands,

38

MAGAZINET BERG

hon håller kurser med jakt som tema, men också friskvård,
mindfulness och yoga.
– Nyfikenheten på mina arrangemang är stor, säger Eve
lina. Under augusti och september är intresset större än jag
kan svara upp till. Men det kan jag klara av idag – jag har lärt
mig att hantera livet och det är jag tacksam för. Och fjället
har förmedlat en stor del av den kunskapen! l

Hallå där...
...Annica Persson i Hackås, medlem
i den ideella föreningen ArrEvent
som tillsammans med Stiftelsen
Hackåsbygden och Strömbacka Kvarn
arrangerar Näckenstämman och
tävlingen Årets Näck i Billstaån
den 10 juli.

Hur känns det inför årets evenemang?
– Tack, bra! Vi hoppas som vanligt att många anmäler sig,
att vädret blir bra och att det blir många som vill uppleva
både spelmansträffen och tävlingen.

I år är det tredje stämman sedan ni tog
över arrangemanget från spelmannen Calle
Hernmarck med flera. Hur har det gått?

sagor var han klädd som en tomte, med röd toppluva
för att dölja sitt gröna hår. Näcken går tillbaka ända till
vikingatiden och asatrons dagar. Vi vill att Årets Näck ska
vara en seriös tävling, även om det ju är ett slags teater.
Publiken ska gärna bli förtrollad, men kanske inte just av
nakenheten.

– Det har ju aldrig varit särskilt lätt att hitta kvalificerade
spelmän som varit beredda att klä av sig nakna och sätta
sig i iskallt vatten och spela. Så vi beslöt oss för att ändra
reglerna, så att det blev tillåtet för både kvinnor och män att
delta. Men inte för att få ännu mera nakenhet – tvärtom vill
vi få bort fokus från nakenheten och tillåter numera olika
slags förklädnad. Årets Näck ska vara en symbol för de
manliga och kvinnliga väsen som i alla tider förtrollat oss
människor. Och dessa väsen kan ta många former.

Men Näcken var väl en naken karl?
– Näe, han började skildras så vid slutet av 1800-talet, då
Ernst Josephson målade sin berömda nationalromantiska
näcktavla. Men Näcken är mycket äldre än så – i tidigare

Och den förtrollningen bidrar även
Näckenstämman till?
– Precis. Vi kände att vi ville göra någonting mer av
arrangemanget, så vi beslöt att utvidga till en spelmansträff
som avslutas med tävlingen Årets Näck. En dag fylld av
musik helt enkelt, men även med andra inslag, som till
exempel Stigen bland Sagoväsen för juniorerna.

Deltar du själv i allmänspelet?
– Näe, jag gillar musik och är uppvuxen i en miljö som
innehöll spelmansmusik, men jag spelar inte själv. Jag nöjer
mig med att lyssna och njuta.

ArrEvent är en förening som jobbar ideellt för att
hålla Hackåsbygden levande och aktiv. Lyckas ni
med det?
– Vi bidrar i alla fall. Kom till Näckenstämman själv, så
får du se!
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Ge oss
tåget
tillbaka!
Svenstaviks Central 2017?
Ibland kan statistik vara väldigt spännande. Som nu,
när Destination Vemdalen tagit fram siffror över hur
vinterns tågtrafik till området utnyttjats. För mate
rialet visar tydligt att destinationens försök att locka
skidgäster, också blev till en välutnyttjad resmöjlighet
för oss som bor här!

Att Snälltåget direkt till Destination Vemdalen skulle bli en
succé var väl väntat – att erbjuda vintergästerna nattåg från
Malmö via Stockholm till Röjan var en idé om kollektivtrafik
som låg helt rätt i tiden. Vintern 2015 passerades strecket
för 2.000 passagerare med råge, och allt talar för en fortsatt
ökning.
I Röjan tog sedan Snöpendeln vid – vår enda ”stadsbuss”i
Bergs kommun, som kör pendeltrafik mellan Klövsjö i Jämt
land och Björnrike i Härjedalen, via Röjan station och Vem
dalsskalet. Omkring 9.000 passagerare åkte med Snöpendeln
i år, och kunde på så sätt verkligen utnyttja områdets gemen
samma liftkort – trots att de inte hade tillgång till egen bil.
Betydligt större överraskningar visar sig när man stude
rar utvecklingen för Destination Vemdalens andra spårburna
kollektivtrafik – Snötåget. Det här dagtåget mellan Öster
sund och Mora var ju tänkt att i första hand transportera
dagbesökare till skidbackarna. Men tåget får ju användas
av alla, och så har det verkligen blivit. Så mycket som en
tredjedel av resenärerna på Snötåget har inte alls haft planer
på skidåkning, utan vill bara åka tåg inom området, eller
till Östersund och Mora – våra två närmaste nav för kollek
tivtrafik – för längre resor än så.
När SJ lade ned passagerartrafiken mellan Mora och Öster
sund, ersattes tågen av landsvägsbussar. År 2012, innan Snö

40

MAGAZINET BERG

av Bosse Yman

tåget fanns, hade buss 45 som trafikerar sträckan 6.740 pas
sagerare under Snötågsmånaderna. Passagerarantalet har
sedan dess minskat till omkring 5.000. Men Snötåget har i år
transporterat 8.350 passagerare! Kollektivtrafiken med dag
tåg och buss tillsammans har alltså ökat enormt i och med
Snötågets entré.
– Vi kan inte tolka det på annat sätt än att människorna
som bor i Bergs kommun vill åka tåg! De vill ha sin järnvägs
förbindelse tillbaka!
Det säger Peter Ekholm, som sköter trafikfrågorna inom
Destination Vemdalen vid sidan av sitt arbete som sportchef
i Klövsjöbackarna.
– Bergsborna har upptäckt att det finns en bekväm och
billig förbindelse med Stockholm under vintermånaderna –
med bara ett byte i Mora!
Allt fler menar nu också att Norrtåg är den aktör som bör

driva den framtida tågtrafiken på sträckan, och det året runt.
Idag betalar Bergsbor och Härjedalingar via skattsedeln för
att Region Jämtland Härjedalen genom Norrtåg ska driva
tågtrafik på andra håll i Norrland. Kanske är det dags att
även de två sydligaste kommunerna i Jämtlands län får del
av en modern järnvägstrafik?
– Jag håller med, säger Maria Cederberg, VD för Desti
nation Vemdalen. Tänk om vi kunde få moderna tåg och
upprustade bandelar precis som i andra delar av Norrland!
Inom en snar framtid kommer det att gå snabbtåg mellan
Mora och Stockholm. Redan idag tar det med Snötåget
inte ens 6 timmar från Sveg till Stockholm. Med modernt
material skulle det ta mindre än 5 timmar! Det skulle inte
bara vara en lättnad för miljön. Det skulle också få en oerhört
stor betydelse för näringslivet i både Berg och Härjedalen. l

UPPLEV & UPPTÄCK!
RESERVATION F Ö R Ä N D RINGAR I EVENE M ANGS P ROGRA M M EN

Destination Storsjön
Hackås•Hoverberg•Oviken
P e r s å s e n • S v e n s tav i k
Sevärdheter och utflyktsmål
Storsjöodjuret har en viktig plats i Storsjöns historia och det finns
mer än 200 observationer representerade med cirka 500 vittnen.
I Bergs kommun finns två observationsplatser: Vid Hackås vackra
kyrka finns en röd lada som innehåller ett Storsjöodjursobservatorium och på Hoverbergets topp har det gamla utsiktstornet gjorts
om till Storsjöodjursbevakningstorn.
På Storsjöodjurscenter i Svenstavik kan du som odjursspanare
söka efter Storsjöodjuret genom livekameror och fundera på dina
egna teorier om vad det kan vara som finns under ytan i Storsjön.
Slå dig ner i vittnesbion eller gör ett eget odjur och släpp loss det i
den interaktiva poolen.
Busladan i Hällne är en lekhall för barn med bollhav, hoppborg,
rutschkana m.m. Här finns även fyra boulebanor inomhus.
I Vigge finns Berits Bondcafé med lokala produkter. Ring för
öppettider 070-301 84 02.
I Häggen finns gårdsmejeriet Oviken Ost som nått stora nationella och internationella framgångar med sina ostar gjorda på
egen mjölk. Gårdsbutik.
Höglunda Gård i Skanderåsen utanför Svenstavik har en fantastisk
utsikt över Bergsviken och Hoverberget. På gården finns servering,
övernattningsmöjligheter och Kristinas Kroppsharmoni, där du kan
få massage, zonterapi, TCM-akupunktur m.m.
I Myrviken hittar du nyöppnade Mötesplats Oviken, som består
av en bowlinghall med fyra banor med intilliggande bar och lounge
samt en fullstor allaktivitetshall för alla tänkbara sporter och kultur
evenemang. Inne på Mötesplats Oviken finns också en mindre simbassäng för motion och bad, en avkopplande relaxavdelning med
bubbelpool och gemensam bastu. Navet i anläggningen utgörs av
ett gemytligt café, och på översta våningen finns en gymanläggning
med styrke- och konditionsmaskiner samt fria vikter.
På Eivor & Lennart Galleri å Slöjd i Hoverberg finns utställningar
med bland annat modellarbeten i trä.
Mellan Svenstavik och Oviken ligger Snilleriket. Här har minst
15 uppfinnare och andra snillen inom teknik, bildkonst, musik,
samhällsdebatt och litteratur varit bosatta under kortare eller
längre tider av sina liv. För att hedra dem har det gjorts en
sammanfattande broschyr och utställningar i området.
Wikners i Persåsen med utställningar om traktens fäbodar och
John Ericsson, snillet i Snilleriket. På Wikners finns även konst
utställningar samt högklassigt trähantverk.
Ekopark Galhammar ligger strax väster om Svenstavik. Den
kalkrika jorden har gett skogarna en mångfald av ovanliga arter.
Ekoparken är ett älskat friluftsområde med spår av bosättningar
sedan medeltiden och här finns goda chanser att se Jämtlands
landskapsinsekt stormhattshumlan.

FOTO: GERT SJÖSTRÖM

Hoverberget
STORSJÖNS HÖJDPUNKT
Från sin halvö i Storsjöns sydligaste del syns det natur
sköna och 548 meter höga Hoverberget vida omkring.
Berget är ett lättillgängligt område som erbjuder friluftsliv och
naturupplevelser för alla åldrar. I det utökade och uppfräschade
naturreservatet finns rasbranter, lodräta klippväggar, grottor
och en mycket dramatisk ravin som gör området spännande och
variationsrikt. I den gamla granskogen göms både sällsynta lavar
och ett rikt djurliv med exempelvis tornfalk, sparvhök, fjällvråk,
grävlingar och skygga lodjur. På toppen finns ett utsiktstorn med
fantastisk utsikt över södra Storsjön och man kan vid klart väder
se (förutom Storsjöodjur) 13 kyrktorn och ända till Helags! Här
finns även servering i toppstugan.
Här finns ett stort utbud av vandringsleder samt utsikts- och
viloplatser som har röjts och märkts upp på ett tydligare sätt.
Även runt berget har två historiska leder återställts.

I Svenstavik hittar du konstgalleriet Galleri M.

Se storslagna Rämnan, ravinen som sträcker sig från öst till väst.
Dess djup är okänt och tillhör de naturformationer som inte kan
beskrivas, utan måste upplevas.

I omgivningen kring Hackås kyrka har folk vandrat längs JämtNorgevägen sedan urminnes tider. Idag finns här ett pilgrimscenter
och café.

Hoverbergsgrottan – Skandinaviens största klyftgrotta, upp
täcktes 1897. Den är 81 meter lång och ”takhöjden” är 25 meter.
Enligt sägnen beboddes den av Hoverbergsgubben.
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Destination Storsjön – forts.
Strömbacka kvarn i Hackås är en av landets bäst bevarade.
Den byggdes 1872 och var i drift fram till 1973. Nu bedrivs
sommarservering i den gamla kvarnmiljön.
Vid Hackås finns fäboden Östnorbuan med mycket aktiviteter
för barn samt fika och kolbulle.
Fröjdholmen i Oviken är en populär sommarfestplats med
program för hela familjen.
Nordic Kiwi i Västeråsen – konsthantverk i glas och keramik.
Fäbovägen går mellan Persåsen och Börtnan och är unik i landet
vad gäller mängden av fäbodar.
I Skucku kan du besöka Nancys Trädgård med café.
Bergringen Raceway i Svenstavik räknas som en av Sveriges
bästa och roligaste gokartbanor. Gokartuthyrning i toppklass,
snabba SodiKart 270 cc med elektronisk tidtagning.

Hembygdsgårdar, museer och kyrkor
På hembygdsgården i Hoverberg finns samlingar från bland
annat Bingstasmedjan, Sveriges mest kompletta vapensmedja.
I närheten har byns gamla avrättningsplats återställts. Under
sommaren serveras fika på söndagar mellan kl. 12 och 16.
Hovermo Gårdsmuseum Johannes Anderssons gård i Hovermo,
som har utnämnts till ”Årets industriminne”, har fortlevt genom
åren. Mångsyssleri och uppfinningsrikedom har satt sin prägel på
platsen. Här finns smedja och mekanisk verkstad, kraftstation, såg,
snickeri och kolarkoja.
I Gärde gamla skola strax norr om Hackås finns galleriet Hackås
Maskin och Kultur.
Kövra gamla baptistkapell invigdes 1873 och har en märklig
historia. Idag är det inrett som museum.
Hembygdsgården i Oviken, vid kyrkan. Sägenomspunna
byggnader från 1600- och 1700-talen.
Sjöfartsmuseum i Hackås vid den gamla ångbåtsbryggan från
1800- talet. Sommaröppet.
Gillhovs kyrka uppfördes i trä 1864-1870.
Bergs kyrka i Hoverberg byggdes 1797. Intill låg en medeltida
kyrka – en salkyrka med långhus och murar av gråsten. Kyrkan har
en del medeltida inventarier. Predikstolen är rikt arbetad
med symboliska figurer. I kyrkan finns även ett kyrkomuseum.
Myssjö kyrka byggdes troligen på 1300-talet och restaurerades i
slutet av 1700-talet. I kyrkan finns välbevarade medeltidsmålningar.
Ovikens kyrkor – den nya kyrkan, som syns vida omkring, byggdes
1905 och användes som församlingskyrka i 30 år innan man återgick
till den gamla 1300-talskyrkan. Interiören omfattar målningar från
1600-talet och inventarier från såväl 1600- som 1700-talen.
Hackås kyrka – en mycket intressant medeltidskyrka vars äldsta
delar härrör från 1100-talet. Den har en praktfull inredning och
väggmålningar av högt historiskt värde från både medeltid och
senare tid. Den enda bevarade kyrkan i Jämtland med absid.

Svenska Kyrkan Södra Jämtland
Förutom de evenemang som finns med i
kalendern det mycket mer som händer
i sommar. Gudstjänster både inne i de
vackra kyrkorna och ute i friska naturen,
vägkyrkor, pilgrimsvandringar, musikgudstjänster, konserter och mer därtill.
Detaljerad information hittar du på
www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland
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Evenemang och aktiviteter
Morsdagstårta 31 maj på Bergs hembygdsgård. Servering, loppis,
tombola kl 12-16.
Hoverberget Runt 6 juni. Gå, löp eller cykla. Start och mål vid
Bergs hembygdsgård. Servering, loppis, tombola.
Dans på Fröjdholmen 19 juni Radio, 20 juni Mickeys, 4 juli Voyage,
8 augusti Jannez, 29 augusti Finix, 12 september Blender.
Midsommarfirande på Bergs hembygdsgård 19 juni kl 13-16.
Servering, loppis, tombola, underhållning.
Midsommargudstjänst på Bergs hembygdsgård, ”Gud såg att det
var gott”, 20 juni kl 11.
Friluftsgudstjänst i Losjöbuan, ”Hör på mig”, 21 juni kl 12.
Gudstjänst i Östnorbuan, 21 juni kl 14.
Vandring i midsommartid 21 juni. Blommor och historia.
Samling på Myrvikens torg kl 11. Medtag fika!
Vernissage med Leif Wikner ”Anden i trädet”. 21 juni kl 13,
Wikners i Persåsen.
Travdagar på Ovalla 20 juni Midsommartrav, 27 juli Kvällstrav,
21 juli Lunchtrav.
Kaffe och våffelservering på Ovikens hembygdsgård 27-28 juni
kl 11-16.
Svarvkurs, äggtillverkning ”Persåstuppens anda” på Wikners i
Persåsen, 28 juni kl 14-16.
Helafton med Sigrid Ingela Blom 28 juni kl 18. Supé, special
visning av Sigrids “Smyckekonst i silver” samt konsert.
Förbokning 0643-445550.
Musik i sommarkväll, Bergs kyrka 1 juli kl 19.30. ”Från Dan
Andersson till Rainbow” med gruppen Smågrus.
Musik i sommarkväll, Hackås kyrka 2 juli kl 19. Musik av Östersunds sommarspelmanslag under ledning av Karl Tirén.
Ovikenveckan 4-12 juli Föreningen Oviken Musik och samverkande
arrangörer presenterar en 9 dagar lång kulturfestival i den vackra
Ovikenbygden. Några av evenemangen finns i kalendern, men du
kan ta del av hela programmet på www.ovikenveckan.se
		
		
		
4 juli
		
		
		
6 juli
		
7 juli
		
8 juli
		
		
9 juli
		
10 juli
		
		
11 juli
12 juli
		

Teater 4, 5, 9, 11 och 12 juli kl 13, Orrgården Oviken.
Fäbodfrukost alla dagar kl 8-11, Ovikens hembygdsgård.
Underhållning under frukosten 6 och 11 juli.
Vernissage Mötesplats Oviken kl 13.
Invigningskonsert i Ovikens nya kyrka kl 18.
Kulturarvet slår tillbaka Musik och berättande
i Myssjönäsets bygdgård kl 21.
Tedans på Fröjdholmen kl 14.
Jazzkonsert i Ovikens nya kyrka kl 19.
		
Njutsiktskonsert ”Hits på jamska” Bugården, Oviken kl 11.
Pop- & rockkören 65+ i Ovikens nya kyrka kl 16.
Konsert i Myssjö bygdegård kl 11.
Show med Kalle Moraeus & Hej Kalle kl 19.			
Konsert med Kingen & Backlund på Fröjdholmen kl 21.
Talkshow på jamska, Sveaborg i Borgen kl 11.
Dragspelskonsert i Ovikens nya kyrka kl 19.
Kyrkans kulturnatt i Ovikens nya kyrka kl 19.
Pianomusik, medeltida sånger i ny tappning, körsång,
psalmer i jazztappning, midnattsmässa.
Manskörsången genom 150 år Ovikens nya kyrka kl 18.
Avslutningskonsert med stråkoktett i Ovikens nya 		
kyrka kl 19.

Friluftsgudstjänst i Åbbåsbrua, 5 juli kl 11.
Country Chapel, Kövra kapell, 5 juli kl 15-22.
Vernissage på Wikners i Persåsen, 5 juli. ”Klokare klot” med
Leif Wikner. ”Så skapas ett klot”.
Barnens dag på Östnorbuan, 8 juli kl 11-16. Sagostig, ponnyridning, fiskedamm m.m.

Näckenstämman och Årets Näck 10 juli, Strömbacka kvarn i
Hackås. Spelmansstämma på Garveriholmen från kl 15. För alla
”barn”: Följ med på stigen bland sagoväsen med Gun Bylund.
Nostalgikväll på Fröjdholmen 11 juli kl 17-01. The Eigthies med
uppträdande av Noice, Magnum Bonum och Factory.
Vernissage hos Wikners i Persåsen 12 juli kl 13. ”Konst och musik”
med Patrik i Klingbergs.

Älghelga i Svenstavik 28-29 augusti. Marknad, uppträdanden,
älgskånkkastning och mycket annat.
Kulturvandring 19 september, Wikners i Persåsen. Vandring
med guide till Ljåbuan, Gabrieltjärn med Gabriel Erikssons märkliga
grävprojekt, Hanna och Jannes minnesplats och Farm-Jo Axels
tjuvjägarkojor. Föranmälan 0643-44 55 50.

Föreläsning och fotoutställning hos Wikners i Persåsen 16 juli
kl 19. Naturfotograf Gören Ekström ”Med kameran bland vilda djur”.
Familjedag i Hackås sockenstuga och kyrka 18 juli kl 11. Enkel lunch.
Kl 12 konsert med Annelie Rydh och Urban Hedin.
Musikgudstjänst med Anders Hedén. Gillhovs kyrka 19 juli kl 18.
Musik i sommarkväll 23 juli kl 19, Myssjö kyrka. ”Klassiskt och
jazzigt” med Torbjörn Edlund sång och Robert Sadura piano.
Musik i sommarkväll 24 juli kl 19, Hackås kyrka. ”Musik från 		
urskogen” med Susette Johansson, gitarr och Sebastian Flögel, viola.

Destination Vemdalen
K l ö v s j ö • Rä t a n
Storhogna•Åsarna

Konsert med Dan Anderssons visor 24 juli kl 18, Wikners i
Persåsen. Trubadur och träkonstnär Stefan Ström sjunger Dan
Anderssons visor och visar sin konst. Kolbulle ingår.
Heldagsutflykt till Ljåbuan 25 juli kl 10-16, Wikners i Persåsen. 		
Utflykt med guide till en kulturskatt. Föranmälan 0643-44 55 50.
Hembygdsdag på Bergs hembygdsgård 26 juli kl 12-16. Servering,
loppis, tombola, underhållning.
Musik i sommarkväll 26 juli kl 19, Bergs kyrka. ”En man, sju fioler”
med Bengt-Eric Norlén.
Snilleriketdagen 31 juli. Till minne av alla Snillena i Snilleriket firas
Snillerikets egen nationaldag på John Ericssons födelsedag.
”Träbadurerna” och träskallen Leif 31 juli kl 18, Wikners i
Persåsen. Först en timme i verkstan. Därefter lagar Totte (basisten)
en läcker supé som avnjuts till Träbadurernas musik.
Föranmälan 0643-44 55 50.
Storsjön Runt 1 augusti. I år arrangeras Storsjön Runt för 49:e
gången. Det är ett anrikt cykellopp som lockar cyklister från både
Norge och Sverige. Med start och mål i Östersund för tre olika
sträckor bjuds cyklisterna på en bana som går genom en av
Sveriges vackraste bygder med utsikt över fjäll och vatten.
Pilgrimsvandring 3 augusti. Vandring längs Jämt-Norgevägen
från Stensjöbäcken kl 9 till Prästbodarna, 20 km.
För information kontakta Gunilla Jansson 070-313 07 10.
Vidunderliga dagar i Hoverberg 8-9 augusti. Teater, musik,
vandringar, utställningar m.m.
Teater ”Potatishandlaren” av Lars Molin 8 augusti kl 15-17.30,
Kyrkbryggan i Hoverberg. Medtag egen stol.
Näktentrollingen Sandnäset 8-10 aug. Underhållning och
matservering i Sandnäsets Bystuga.
Musik i sommarkväll med gruppen Arve 8 augusti kl 18,
Bergs kyrka.
Pilgrimsvandring 10 augusti. Vandring längs Jämt-Norgevägen
från Prästbodarna (vägskäl Glenvägen) kl 9 till Lövan,18 km.
För information kontakta Gunilla Jansson 070-313 07 10.
Musik i sommarkväll Myssjö kyrka 13 augusti kl 19. ”Svenska
skojare”: Anna Brandt, Henric Hallberg och Astrid Åslin bjuder
program som blandar mycket humor och en del allvar, med musik
från våra mest älskade ordvrängarkompositörer, t ex Allan Edwall,
Povel Ramel, Robban Broberg, Hasse & Tage m fl.
Kulturvandring från Ljåbuan 13 augusti kl 11-16, Wikners i
Persåsen. Vandring från Ljåbuan till Gabrieltjärn och Farm-Jo Axels
koja med Bertil Olsson och Leif Wikner. Samling på Wikners kl 10
för genomgång av dagen. Lunchpaket och eftermiddagskaffe ingår.
Föranmälan 0643-44 55 50.
Säsongsfinal på Bergs hembygdsgård 23 augusti kl 12-16.
Servering, loppis, tombola, underhållning.

Sevärdheter och utflyktsmål
Klövsjö – enligt många Sveriges vackraste by. Fornfynd visar att
dalen var bebodd redan för 8.000 år sedan. Här kombineras en
storslagen natur med levande jordbruk och fäbodliv. Klövsjö är en
perfekt plats för att uppleva det jämtländska mathantverket. Kullens
Gårdsmejeri, Klövsjö Gårdsbryggeri och Klövsjö Stenugnsbageri är
bra exempel på härproducerad mat. Enligt gamla sägner hölls den
första gudstjänsten i Klövsjö nära den plats som kallas Tavellegrinna.
Man vet dock inte om gudstjänsten var hednisk eller kristen.
I skidområdet finns gott om boendealternativ och restaurang på
Klövsjöfjäll.
I närheten av Klövsjön kan man njuta av Fettjeåfallet, ett vattenfall
med 60 meters fallhöjd. Parkera i Fettjan och följ den rösade leden
i 2,5 km.
Ett annat vattenfall som bör besökas är Sångbäckfallet som man
når efter en kortare promenad från vägen vid avfarten mot Storhogna. Fallet omges av regnskogsliknande terräng som ger en
känsla av mystik.
Storhogna Högfjällshotell & Spa erbjuder inomhusbad och spa
och restaurangen är med i White Guide. Besök gärna Samevistet
som vintertid erbjuder fika och våfflor.
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Destination Vemdalen – forts.
I Storhogna finns nu också Storhogna M, där M:et står för mat,
möten och människor. På Storhogna M hittar du restaurang och
bar, bowling med fyra banor, gym och relax med bastu och
varmpool, biograf och en liten närbutik.

Evenemang och aktiviteter

Fallmoran är en vacker plats vid Röjån, ca 5 km från
Storhogna. Två fascinerande vattenfall finns i närheten.
Hit kommer man om man vandrar en bit på Karl XI:s led, som
fortsätter till Vemdalsskalet och Vemdalen.

Forsens dag 6 juni kl 11-13 vid Handsjöforsen, med kolbulle- och
fikaförsäljning.

Assemyrvallens Fjällträdgård är en sommaröppen trädgård i
fjällmiljö med kaffeservering.
I Utanbergsvallarna ligger en naturskön golfbana i fjällmiljö
med både18-hålsbana och 9-håls kortbana samt restaurang. Banan
drivs av Klövsjö-Vemdalens Golfklubb.
Caféet i Kojbyn i Rätan har öppet dagligen under juli.
Vid byn Söderhögen hittar du Baltzarkorset som restes till minne
av en tapper yngling under Baltzarfejden 1611. I Långbacken i
Söderhögen finns även en ullbutik med café.
Kvarnsjö är en bra utgångspunkt om man vill se vilda djur
som älg, björn och lo.
Utforska den sägenomspunna Sandnäsgrottan ca 3 km norr om
Rätansbyn.
I Åsarna finns den vackra välvda stenbron över Ljungan. Bron
är ett unikt byggnadsverk från 1852.
Vid Trångforsen, mellan Storhallen och Skålan, finns en hängbro
över Ljungans virvlande vatten. Här finns även milstensgrytor –
kanjonliknande urgröpningar.
I Skålan finns en K-märkt bensinmack från 1950-talet.
I Börtnan (Sveriges kallaste by) hittar du Börtnans Fjällvattenfisk
som vunnit utmärkelser för sitt mathantverk. Här finns även EmmaBritas Café & Bröd som har sommaröppet.

Nationaldagsfirande 6 juni på Tomtan i Klövsjö. Nationaldagsgudstjänst kl 12.

Nationaldagsgudstjänst 6 juni kl 15 i Skålans bönhus.
Midsommarfirande med dans kring midsommarstången på
Tomtangården i Klövsjö 19 juni.
Midsommargolf 19 juni Klövsjö Vemdalens golfbana.
Midsommargudstjänst med servering på Tomtan 20 juni kl 12.
Konsert: Boogie, Blues & Ballad med Kingen 21 juni kl 19 i
Åsarne gamla kyrka.
Musik i sommarkväll ”Sommartoner som bär” 24 juni kl 19
i Klövsjö kyrka.
Sommarcafé i Bystugan, Handsjön, hela juli fredagar-söndagar
kl 12-16 samt första helgen i augusti.
Kruskalaset i Börtnan, Börtnans bygdegård 4 juli kl 12-17.
Ljungaledskrus, loppis och spelmän/kvinnor.
Fäboddagar i Johankölen 6, 20 och 27 juli.
Marknad på Forbondetorpet i Klövsjö, tisdagar i juli.
Notdragning vid Ol-Jons, 15 juli.
Musik i sommarkväll Klövsjö skogskyrkogårds kapell 8 juli kl 18.
”2000 år av kärlek och svek”, Duo Ryd-Hedin.
Fikabuffé Klövsjö Stenugnsbageri tisdagar 8 juli-5 aug.
Loppis-Café 9-12 juli, Bölegården Rätansböle.
Musikkväll i Stenbrottet 10 juli. Skyltat från väg 316 mellan
Klövsjö och Åsarna.
Fisketävlingen Gäddraget 10-11 juli, Handsjön.

Hembygdsgårdar, museer och kyrkor
Tomtangården i Klövsjö Kringbyggd gård från 1700-talet.
Sommaröppen med servering. Klövsjö Turistbyrå finns här under
sommaren.
Klövsjö kyrka invigdes 1797 och har inre detaljer från en tidigare
kyrka från 1500-talet. Klockorna rings fortfarande manuellt.
Klövsjö Gårdsbryggeri är invigt i Économusée – Artisans At
Work, ett nätverk som sträcker sig från Canada till Sverige. På ett
Économusée kan du läsa om kulturen, historien och traditionerna
bakom företagets hantverk. Du kan se på när produkten görs,
interagera med hantverkaren och sedan köpa produkterna i
hantverkarens butik. Du glömmer troligtvis aldrig ditt besök på
ett Économusée.
Väst i Sve i Rätan Gårdsmuseum med konstutställning och café.
Skidmuseet i Åsarna Skicenter Studera skidsportens utveckling
och titta på skidåkarnas pokaler, medaljer och pjäxor.
Åsarna hembygdsgård med parhus från 1700-talet. Hemslöjdsförsäljning.
Rätans kyrka byggdes 1797 och delar av den ursprungliga
inredningen finns bevarade.
Kyrkorna i Åsarna Den gamla kyrkan, i trä, byggdes 1875-1885
på samma plats där det tidigare fanns ett 1700-talskapell. Åsarna
nya kyrka byggdes 1964-1966 med stram och modern exteriör.
Predikstolen är dock från 1759.

Klövsjöveckan 10-18 juli.
Cypakutsi i Skålan 11 juli. Motionsmultisport som 20-årsjubilerar.
Dans till Scotts på kvällen.
Tävlingsvecka Klövsjö Vemdalens golfbana 11-18 juli. Hjärtslaget, Torgny Mogren Cup, MXP-Golfen, Mäklarhusslaget, Klövsjö
Open, Skistar Open. Anmälan via kvgk.se eller 0682-23176
Tomthelga 12-13 juli. Hembygdsfest med underhållning på Tomtan
i Klövsjö.
Sommarfest och marknad 12 juli, Bystugan i Handsjön.
Konstutställning på Bygdegården i Klövsjö 14 -20 juli kl 13-17.
Måleri och foto av lokala förmågor med lokala motiv.
Musik i sommarkväll 15 juli kl 18. Sommartoner på Öja med
Jon Olofsson, Erika Svedberg och Anders Olofsson. Båttransport
från hamnen i Klövsjö kl 17.15.
Pilgrimsvandring 17 juli. Vandra längs Kårböleleden från
Utanbergsvallarna kl 9. Anslut vid Kilkojan kl 11 och fortsätt till
Söderhögen, 5,5+7 km.
För information kontakta Gunilla Jansson 070-313 07 10.
Pilgrimsvandring 18 juli. Vandra längs Kårböleleden från Söderhögen kl 9 till Klaxåsen, 5,5 km. Avsluta med gudstjänst i Klaxåsen
kl 13. För information kontakta Gunilla Jansson 070-313 07 10.
Fiskevecka 20-26 juli. Fiske och ännu mera fiske tillsammans med
aktiviteter och nöjen för alla åldrar. En höjdarvecka för såväl stora
som små fiskare. På programmet bland annat westernridning i
fjällmiljö med fiske i sällsynt rika vatten, flugfiskekurser och guidade
fisketurer. Trolling och fisketävling. Mer info på vemdalen.se
Musik i sommarkväll ”Otämjt och välstämt” 22 juli kl 19.30,
Åsarne gamla kyrka. Klassisk musik och nordisk folkmusik.
Musik i sommarkväll 23 juli kl 18 i Rätans kyrka. ”Smågrus” musik
med Ulrika Ryder, Johan Norehag, Jennie Jonsson och Mickael Lagé.
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Budag 25 juli med slåttertävling på Böleskölen i Rätansböle.
Pilgrimsvandring 26 juli. Vandra längs Kårböleleden från Klövsjö
kyrka kl 9. Avsluta med gudstjänst i Sakrisbuan kl 13, 10,5 km.
För information kontakta Gunilla Jansson 070-313 07 10.
Musik i sommarkväll 5 augusti, kl 19.30 med systrarna Molander
i Åsarne gamla kyrka.
Countryfestival på Vemdalens Camping 6-9 augusti. Aktiviteter
för hela familjen. Meriterade countryband uppträder under helgen,
linedance, butiker, äventyrsstig för barnen och mycket mer.
Storhogna Cup 8 augusti. Golftävling på Klövsjö Vemdalens GK.
Irish green-some, med prisutdelning och bankett på Storhogna
Högfjällshotell & Spa.
Klövsjöslaget 8 augusti. Brännbollsturnering i Klövsjö med
avslutningsfest på hembygdsgården Tomtan.
Vehippa 9 augusti kl 14-18 vid Gamla posten i Börtnan.
Patrick Zackrisson med vänner underhåller. Entré: En vedsäck.
Mat- & Kulturhelg 18-20 september. Upplev den levande
fäbodkulturen, möt lokala mathantverkare och smaka på deras
delikatesser och beundra vackra alster från traktens slöjdare och
övriga hantverkare som arbetar med traditionella verktyg och metoder. Mer info på vemdalen.se
Klövsjö höstmarknad 19 september. Höjdpunkten på Mat- och
kulturhelgen.
Höstslakten 19 september. Golftävling i Klövsjö med middag på
Hotell Klövsjöfjäll.
Lodge & Lya Hus- och hemmässa 30-31 oktober på Vemdalsskalet.

Bydalsfjällen
G r äf t å v a l l e n • a r å d a l e n • g l e n

Sevärdheter och utflyktsmål
Vid Kusbölehelvetet vid vägen mot Gräftåvallen finns en 2 km
lång sprickdal – en kanjon. I sprickdalens botten rinner en bäck som
rätt vad det är försvinner under marken. Om du vill gå ner i sprickans
botten så följ kanten österut. Efter några hundra meter planar
sprickdalen ut och du kan klättra ner. Om du är observant kan du se
den unika småröding som förmodligen är en kvarleva från istiden.
I de branta sluttningarna brukar korpar och rovfåglar bygga sina
bon och på försommaren kan du höra hur de kallar på sina ungar
med gälla skrik.

Storgräftåvallen är en gammal fäbod, men det är många år sedan
kor och getter betade i skogarna runt vallen. Fortfarande finns några
små grå hus kvar, och källargropar och husgrunder berättar om
gångna tider.
Arådalen ligger på södra sidan av Oviksfjällen och här ligger Västra
Arådalen, som är en gammal upprustad turiststation. Missa inte
det lilla kapellet i närheten av STFs vandrarhem.
Fäbodvallen Östra Arådalen vid foten av Hundshögen har fått
utmärkelser för god byggnadsvård. De äldsta byggnaderna här
stammar från 1700-talet och är efter viss restaurering återställda
i ursprungligt skick. Under sommaren kommer det att finnas djur på
gården.
Djävulshålet i Tossåsen - en naturupplevelse du inte får missa.
Sägnen säger att tjuvar som stulit kyrksilver i trakten skulle hoppa
över ravinen, men misslyckades och drunknade.
Besök Hävvi i Glen och upplev samiska smaker och äventyr.
Anläggningen är kvalitetsmärkt med Sápmi Experience av Visit Sápmi
och restaurangen finns med i White Guide.

Evenemang och aktiviteter
Täljstensafton Torsdagar juli-augusti kl 19 på Fjällgården i Gräftåvallen. Bordsbeställning tel. 0643-52012, fjallgarden@graftavallen.se
Själen nära fjället 25 juli, 22, 29 augusti kl 18 i Arådalens kapell.
Musik, ord, ton och servering.
Weekend med friluftsslöjd 17-19 juli på Fjällgården i Gräftåvallen.
Tredagars kurs med Inga Qvarfordt, en slöjdare som vägleder dig att
själv skapa något som du har användning för i ditt friluftsliv.
Anmälan 0643-520 12, fjallgarden@graftavallen.se
Triol i Gränsland 5-9 augusti, folkmusikkurs på Fjällgården i Gräftåvallen. En helhetsupplevelse där musik, historia, närproducerad mat,
fjällmiljö och människor vävs samman på ett unikt sätt.
Anmälan www.triol.se
Buhelg i Arådalen 9 augusti kl 12. Gudstjänst med efterföljande
servering av stut och flötgröt samt kulturprogram.
Spetsstickningskurs 14-16 augusti på Fjällgården i Gräftåvallen.
Tredagars kurs med Hedvig Egerö, stickerska från Stockholm, som
lär ut grunderna i spetsstickning.
Anmälan 0643-520 12, fjallgarden@graftavallen.se
Kantarellsök med hund 11-13 september på Fjällgården i
Gräftåvallen. Tredagars kurs med Sofia Svensson, som lär dig hur
du samarbetar med din hund för att hitta skogens höstguld.
Anmälan 0643-520 12, fjallgarden@graftavallen.se

Ett långt fångstgropsystem med mer än 250 gropar ansluter till
sprickdalen mot väster.
Kusbölegrottan ligger något väster om ”helvetet”. Den har skapats
genom rörelser i berggrunden och har med tiden vidgats genom ras.
Ungefär 2 km innan man når Gräftåvallen passeras Gräftån. Ett
hundratal meter norr om vägen bildar Gräftåns vatten ett pampigt
vattenfall.
Gräftåvallen är en klassisk turistort och en utmärkt utgångs
punkt för fjällvandringar. Här är du i stort sett redan ute på
Oviksfjällen. Man kan vandra flera mil efter markerade leder eller
strosa omkring på fjället några timmar och uppleva den härligt vilda
naturen.
Ca 5 km söder om Gräftåvallen passerar man Dörrsån där chansen är
god att få syn på bäver. De har sitt tillhåll i närheten och det finns
ett flertal träd som är fällda av bävern i området. Du ser garanterat
spåren efter dem!

FOTO: HANS ASP
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Hembygdsgårdar, museer och kyrkor
Gammelgården i Ljungdalen Hembygdsgård med servering
sommartid.
Ljungdalens kapell byggdes vid mitten av 1950-talet och tillhör
Hedebygdens församling.
Storsjö kyrka byggdes 1812. Den rika 1700-talsinteriören är
bevarad från den ursprungliga kyrkan.

Evenemang och aktiviteter
Fågelskådarvecka 7-14 juni. På Flatruet kan du bland annat se
alfågel, fjällabb och lappsparv. I Storsjö fågelskyddsområde finns
det smalnäbbad simsnäppa och dvärgmås.
Bokas tillsammans med stugboende på Fjällhornet, fjallhornet.se
Midsommarfirande på Gammelgården 19 juni. Servering av mat
och fika, tävlingar, dans runt midsommarstången.
Kom till topps! Onsdagar och lördagar 20 juni-27 september.
Upplev Jämtland/Härjedalens högsta topp och Sveriges sydligaste
glaciär! Få ut mer av din toppbestigning med kunniga guider.
Bokas via STF: fjallbokning@stfturist.se 0647-722 00.

FOTO: OSCAR KARLSSON

Ljungdalsfjällen
Helags•LjungdaleN
Skärkdalen•Storsjö

Sevärdheter och utflyktsmål
Bartjan är ett gammalt sommarviste för Tåssåsens sameby.
Vistet nyttjas numera främst under kalvmärkningsperioden under hög
sommaren. Bartjan ligger strax nedanför fjällen i fjällbjörkskogen med
kallkällor alldeles i närheten. Kåtatomter, renvallar och mjölkgropar
vittnar om gammal historia mitt bland dagens kåtor.
Tänk på att Bartjan är renens marker och renskötarnas arbetsplats.
Vid Storsjön (det finns två ”Storsjön” inom Bergs kommun) finns
ett intressant och varierat fågelskådarområde längs västra
sjöstranden. Här häckar rariteter som brushane, brunand, dvärgmås
och brun kärrhök.
Krankmårtenhögen på en udde i sjön, är ett gravfält från järn
åldern, med gravar från tiden mellan 500 f Kr och 1050 e Kr.
I Skärkdalen finns ett konstgalleri och det vackra Silverfallet i
Skärkån.
Ta en tur på Flatruet, mot Funäsdalen, på Sveriges högst belägna
allmänna landsväg 975 meter över havet. På Flatruets södra slutt
ning har inlandsisen skapat kanjonliknande sprickor och Evagraven
är den mest kända. På den östra delen av fjällplatån finns 3000 år
gamla hällmålningar med figurer som älg, ren, björn och människa
i rödockra.
Den gamla turistbyn Ljungdalen är välkänd bland fjällvandrare
och utgångspunkt för en rad leder, bl.a. till Helags, Sveriges
sydligaste glaciär och högsta topp söder om polcirkeln –
1797 meter.
Ljungdalens glashytta Se när glas tillverkas enligt medeltida
traditioner. Även försäljning.
Ljungdalens Hemslöjd Vacker butik med slöjd och hantverk.
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Fjällrävsafari Tisdagar och fredagar 1 juli-28 september. Drömmer
du om att få se en fjällräv? Följ med vår fjällrävsguide till en bebodd
lya. Denna unika möjlighet bjuder in dig och dina vänner till en oförglömlig upplevelse. Deltagaravgiften går oavkortad till arbetet med
bevarandet av fjällräven.
Bokas via STF: fjallbokning@stfturist.se 0647-722 00.
Vandringsvecka 28 juni-5 juli. Guidad vandring för dig som inte är
så van vid fjällen. Vandringar på ca 1 mil vid 2 tillfällen under veckan.
Bokas tillsammans med stugboende på Fjällhornet, fjallhornet.se
Rönnslöjdens historia i Härjedalen 8 juli. Föredrag av Siv Myhr,
Gammelgården.
Fjällräv & Topptur på Helags 9-12 juli. Detta är turen som förenar
viltskådning med en magnifik topptur! Vi vandrar med fjällguide
från Kläppen till STF Helags Fjällstation, som blir vår bas under kommande dagars upplevelser.
Bokas via STF: fjallbokning@stfturist.se 0647-722 00.
Vandringsvecka med toppbestigning av Helags 12-19 juli. Guidad
vandring inkl. toppbestigning av Helags och besök på glaciären.
Bokas tillsammans med stugboende på Fjällhornet, fjallhornet.se
Att spåra sin historia 15 juli Inventering av samiska kulturmiljöer,
föredrag av arkeolog Ewa Ljungdahl, Gammelgården.
Filmvisning 21 juli Sune Jonssons film ”Rönnasken”, Ljungdalens
skola.
Helags Fjällmara 25 juli. Halvmara på grusväg och i fjällterräng.
Kvartsmara på grusväg och stigar. Även byrunda och barnrunda.
Kanotvecka 27 juli-3 augusti. För endast 250:-/pers (hälften för barn
under 13 år) får du testa att paddla kanot under en halvdag. I priset
ingår kanot, flytväst och lättare fika.
Bokas tillsammans med stugboende på Fjällhornet, fjallhornet.se
Tankar om tid 29 juli Föredrag av Sten Rentzhog, ordförande i
Heimbygda.
Helags Adventures Marathon - Världens vackraste maraton?
22 augusti. Start i Funäsdalen, målgång i Ljungdalen. Halvmara
startar i Mittådalen. helagsmarathon.com
Blomstervandring på Stortuvan där många orkidéarter och
andra rara växter finns. Bokas via Turistbyrån 0687-200 79.
Potatisvandring till de gamla platserna för potatisodling på
Norra Ljungdalsberget. Bokas via Turistbyrån 0687-200 79.
Gruvvandring till Vargtjärnsstöten där kopparbrytning förekom
vid mitten av 1700-talet. Bokas via Turistbyrån 0687-200 79.

De små byarna
vid de stora fjällen

Byarna Storsjö och Ljungdalen bildar porten mot Helags
och Sylarna. Att vandra i den storslagna och orörda fjällnaturen
är en oförglömlig upplevelse, med vidder, vyer och landskap
som är mycket svåra att överträffa.
Du som gillar att fiska blir inte besviken. Våra rena,
kalla vatten bjuder på fisk av ädlaste slag – harr,
röding och öring trivs och frodas i sommarfjällen.
Tänk dig en smörstekt röding som du fångat själv
till middag under en lyckad dag med fiskespöet.
Med lite tur kan du som fjällvandrar få se fjällräv
på avstånd, eller renar som vandrar graciöst
med sina kalvar över fjällvidderna. När en pampig
kungsörn glider fram över himlen på breda vingar,
känner du att tiden står stilla för några ögonblick.

www.ljungdalsfjallen.se
Ljungdalsfjällens Turistbyrå & Stugförmedling 0687-200 79 • info@ljungdalsfjallen.se

Notdragning
– precis som förr!
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Att dra not är ett urgammalt fiskesätt. Redan i de medeltida lagarna finns
bestämmelser om hur fisket skulle gå till och en gård som förfogade över
en bra notvarp, en plats lämplig för notfiske, var lyckligt lottad. Notvarpen
var en försäkring mot svält och undergång – slog skördarna fel kunde
man ändå livnära sig på fisket. Idag har fiskemetoden nästan helt fallit i
glömska, men i Klövsjö har Bygdegårdsföreningen bestämt sig för att hålla
liv i traditionen. Under sommaren visas tekniken vid Klövsjöns strand, till
glädje för både stora och små besökare.
Text: Bosse Yman Foto: Joachim Lagercrantz

lite märkligt väder. Här på
östra sidan sjön är det soligt och lugnt. Men på andra
sidan, mot Klövsjöfjällen är det desto mer dramatiskt. Där
drar regnskurar fram och bildar effektfulla ljusspel över
himlavalvet. Men det stör inte oss – här ska fiskas!
Julikvällen bjuder på ett

Bröderna Kjell och Arne Nilsson har förberett fisket en
god stund. Spelen, på sina trästativ, är uppställda på lämp
ligt avstånd från varandra. Noten ligger i ordning i båten
och linorna är noga samlade för att undvika trassel. Enligt
traditionen i Klövsjö krävs det minst 10, gärna 15 års erfa
renhet för att man ska räknas som en fullfjädrad notfiskare.
Det klarar bröderna Nilsson med råge – de fiskade redan i
unga år tillsammans med sin far.
Att man idag kan visa hur fisket går till beror på en lycklig
slump. Förr fanns det ju en landnot i mest varje gård. År 1928
kunde folkskolläraren Zakris Eklund räkna ihop till hela 126
notvarpar som brukades av Klövsjöborna – 96 fiskeplatser
enbart i Klövsjön. Ännu på 1950-talet fanns här många
verksamma notlag. Men allt eftersom fisket blev omodernt,
slutade man nytillverka noten – förr var de gjorda av lin eller
hampa, och det krävdes massor av arbete för att skapa en not
som var 150 meter lång och 3 meter djup. Men för sex, sju år
sedan, hittade man en not i utmärkt skick i ett uthus i byn.
Den hade hängt i en låda i 35 år, där mössen inte kommit
åt den. Ägaren skänkte noten till Bygdegårdsföreningen som
ville börja använda den på riktigt. I realtid.
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Kravet på en notvarp är ju att den ska ha en ren och slät
botten, som sakta sluttar ut mot djupet. Var de platserna
fanns visste man alltså, men det visade sig att det hade
ham
nat åtskilligt på Klövsjöns bottnar sedan 1950-talet.
Provfiskena gav inte bara abborre och sik, utan även barn
vagnar, cyklar, fiskespön och mycket annat smått och gott.
Men nu finns tillräckligt många rensade notvarpar, för att
man bekvämt ska kunna fiska igen.
Notfiske är en ganska arbetskrävande fiskemetod, så det
krävs en riklig fisktillgång för att fisket ska vara lönande.
Kjell berättar om det rekordfiske han hörde om när han
var liten – då hade ett notlag fått 1.000 kg fisk på ett enda
drag och tvingades hämta häst och vagn för att köra hem
fångsten. Då räckte fisken till hela byn och det blev ändå ett
överskott att salta in för senare bruk. Så mycket blir det inte
nu för tiden, men ett par hundra kilo kan det bli om alla
tecken är gynnsamma och siken börjat samla sig för lek.

ena linänden i land och börjar
sakta ro ut. Kursen är en vid båge, som förhoppningsvis
ska sluta med att andra linänden lagom når till land, så att

Bröderna har förankrat
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den kan fästas i spelet. Sänken i noten håller den tryckt mot
bottnen och flöten håller noten upprätt. Rätt hemspelad
ska den dra med sig all den fisk som finns mellan notbågen
och land. Vid notens mitt sitter ”kungen” – ett lite större
flöte som tjänar som riktmärke vid hemdragningen. Under
kungen sitter kilen – den nätstrut där fisken så småningom
ska samlas.

god tid på sig att spela hem noten –
lugnt och metodiskt vevar de sina spel. Vid några tillfällen
flyttar de sig närmare varandra, för att sluta bågen när
kungen närmar sig land. Det är nu, när noten är ett 10-tal
meter från land, som fisket är känsligast – fastnar noten i
bottnen i det här skedet, kan hela fångsten gå förlorad. Men
bröderna kan verkligen sin sak och snart har kilen nått land
med sitt innehåll av fisk – abborre, gädda och sik. Några
riktigt fina.
Nu väntar kaffe och kolbulle – och grillad fisk förstås, på
glöden efter öppen eld. Det är då den smakar som bäst – det
vet alla fiskare, både stora och små. l

Kjell och Arne tar

COUNTRY
20 FESTIVAL

1995-2015

Det där man
minns...

-års
jubileum!

I VEMDALEN

6-9 AUGUSTI
Happening för
hela familjen!

www.country.nu

www.bjornasen.nu
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Vilken högtidsstund
för skoterentusiasterna!
Från parkeringen vid västra Galåbodarna har vi uppsikt över
skoterleden. Här på förmiddagen
kommer maskinerna surrande
i en ganska tät ström – en gam
mal Ski-Doo från 70-talet har
säll
skap med en skinande ny
Polaris, jagade av en ettrig röd
Lynx. De är alla på väg till den
årliga skoterträffen med Högåns
skoterklubb.

Text: Bosse Yman
Foto: Joachim Lagercrantz

Bara en enda skoter kör i motsatt riktning – det är Göran
Ottosson från Oviken som har häktat på skoterkälken för att
ge oss skjuts ned till mötesplatsen. Han kör ett extra varv för
att visa Bergs kommuns första och enda skoterrondell, där
lederna möts. Vi känner redan doften av björkvedsbrasorna
– vi har inte långt kvar till gapskjulet i myrkanten som är
vårt mål.
Det har regnat under natten, denna märkliga vinter 2015.
Det känns som om det var en sen påskdag snarare än den
lördag i början av mars som det faktiskt är. Här på myrarna
i fjällskogen är det fortfarande snötäckt, men längre ned i
skogslandet är det inte mycket till skoterföre. Trots det har
det samlats en ansenlig skara, i alla åldrar, här vid Galå
bodarna. Att det blåser 10-12 sekundmeter bekymrar heller
inte skoterfolket. De är vana att klä sig.
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Göran

Ottosson

är

EN av hundratalet med

lem
mar i Högåns skoter
klubb. Till vardags jobbar
han som chef inom Opus
Bilprovning. Resorna i job
bet är många och långa, och
jobbet kan vara krävande.
Men på vinterhelgerna sam
lar han nya krafter i natu
ren, med snöskoterns hjälp.
– Jag är nog född maskin
nörd, konstaterar han.
Görans far, John Ottosson,
var en av de första som skaffade snöskoter i Oviken – en
Ockelbo Turist glänste hemma på gården vintern 1968. Och
John var med om att bilda Ovikens skoterklubb i början av
70-talet.
– Så jag är uppfödd med skoter, säger Göran. Det är mina
barn också – jag har ju fyra stycken, men tack vare skotern
kunde vi ta oss ut med hela familjen.
En av Görans söner var bara tre veckor gammal när han
fick följa med till fjälls på skotern första gången. I packningen
fanns termosar med varmvatten och allt annat som behövs
vid blöjbyte.
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– Efteråt blev jag och min fru närmast idiotförklarade av
barnmorskan, skrattar Göran. Men han fick nog andas bättre
luft än om han legat i en barnvagn i Stockholm. Han blev i
alla fall vuxen och har förstås egen skoter idag.
Det ska böjas i tid. Men Göran vill ha lugna och njutbara
skoterturer.
– Jag har aldrig ivrat för hästkraftsmonster, säger han. Det
ska vara touringmaskiner för min del.
Högåns skoterklubb ser till att vi har fina skoterleder

att åka på, från Vigge i öster till Arådalen i väster. Och allt
sker med ideella krafter, berättar Karl-Åke Martinsson som
är ordförande.
– Vi är fyra personer som delar på ansvaret för 150 km
leder, berättar han.
I normala fall flyter arbetet på enligt plan, men stormen
Ivar slog till hårt mot klubbens ledområde.
– Det har varit ett omfattande arbete att rensa lederna från
alla nedfallna träd. Det ligger fortfarande några träd här och
var, men vi börjar väl se slutet nu.
Karl-Åke jobbar i det civila med att serva kommunens
leasingbilar. Under efterjulsvintern ägnar han nästan all
fritid åt klubben och skoterlederna.
– Skoterlivet är viktigt för mig, säger han. Det ger en sådan
frihetskänsla. Och jag tycker att skoterklubbarna har en stor

och viktig uppgift att fylla. Om vi inte varit organiserade, så
hade det nog blivit stopp för skoteråkning vid det här laget.
Sen har vi jobbat hårt under klubbens 15-åriga historia med
att lära folk att köra ansvarsfullt. Jag tycker vi har lyckats
ganska bra – visst finns det enstaka rötägg som vi inte når,
men nog har det blivit bättre!
Karl-Åke återgår till att sälja lotter – det gäller att smida
medan det finns folk på plats. Den här dagen är viktig för
föreningen – det är nu man ska dra ihop pengar till den
fortsatta verksamheten. Men det är också ett tillfälle att
samla klubbens ungdomar – nyrekryteringen är viktig om
klubben ska överleva.

Utställningen av veteranskotrar är ett inslag i skoter

träffen som går hem i alla åldrar. De yngre får sig ett gott
skratt, medan de äldre får ett stänk av nostalgi i blicken.
Här finns en uppsjö av modeller att studera – till och med
en gammal militärskoter med mörkläggningslampa och
allt. Kamouflagefärgad förstås, vilket innebär vit i det här
sammanhanget.
Med en auktionsutropares pondus och kraftfulla stämma
ropar Karl-Åke fram vinnarna till prisbordet för lotteriet.
Det doftar frestande gott från kolbullepannor och hambur
gargrillar, och vinden leker med röken kring de sotiga kaffe
pannorna.
– Det blir nog sol framåt dagen, säger Karl-Åke förhopp
ningsfullt. l
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Annonsguiden
Välkommen in och titta
och bli inspirerad!

Massor av härliga kläder i bra modeller
MÅNGA ROLIGA INREDNINGSDETALJER
FRÅN BL.A. LOTS LIVING
OCH STRÖMSHAGA

– KLÄDER • SMYCKEN • INREDNING –
Centrumvägen 8 D Svenstavik • Tel. 0687-107 00

– för hela familjen!
Kom in och låt dig överraskas
av vårt stora utbud.
Öppet mån-fre 10-18, lör 10-14
Ringvägen 2 Svenstavik • 0687-108 85
info@skobutiken.net • www.skobutiken.net

Välkommen till
OKQ8 Svenstavik!
– eller surfa in på www.okq8.se

Testa vår goda mjukglass
i sommar!

OKQ8 Svenstavik
Lillhallen 265 Tel. 0687-510 71
Mån-fre 07-21, lör 08-21, sön 09-21
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Annonsguiden
VÄLKOMMEN TILL

070-623 89 89

LJUNGDALEN

OCH

OMBUD FÖR

0687-200 03

070-559 31 86

Fjällgården Gräftåvallen
– naturligt gott i mysig fjällmiljö

VI FINNS VID TORGET
I SVENSTAVIK

Foto: Marie Birkl

Vackert beläget vid kalfjället, med perfekt
möjlighet till vandring, fiske, alla typer av
skidåkning och boende. Vi serverar det
naturligt goda från skog, sjö och fjäll i
hemtrevlig miljö. Certifierad av Smakriket
Jämtland. Missa inte våra populära täljstensaftnar. Öppet nästan året runt.

Tel. 0687-10069

WEBBSHOP

www.svenstastyg.se

Gräftåvallen
0643-52012
www.graftavallen.se

GÅRDSBUTIK
ÖPPEN ONSDAG-FREDAG 12-18, LÖRDAG 12-15

Häls
Glut okost
enfr
itt
Pres
ente
r

Hackåsvägen 17 | 073-0719919 | halsaihackas.se

Fjällhornet i
Ljungdalsfjällen!
Kom och njut av lugnet
i den riktiga fjällvärlden.

Utmärkta leder nära Helags.
Här finns 9 mysiga stugor som
är vinter- och sommaröppna.
Bokas på tel. 010-4364108
eller online på fjallhornet.se

VÄLKOMMEN TILL HOVERBERGETS TOPP

Njut av en vidunderlig
utsikt över Storsjöbygden
tillsammans med sommarmat, äkta
bakverk eller en ekoburgare som du
själv grillar på en stekhäll.

Ha en utedag med
familjen, vänner eller
arbetskollegor
på Hoverberget!

Öppet 13 juni - 23 augusti kl. 10-17

Aktiviteter & meny: www.hoverbergstoppen.se Tel: 070-306 30 36
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SOMMARCAFÉET ÖPPET 12 JUNI-16 AUGUSTI 11-17

Boende, mat, konferens i Börtnan? Vi hjälper dig!
Välkommen önskar
Emma, Elin o Gunnel Beställningar & info: 070-3681146
FINALIST ÅRETS SERVICEFÖRETAG 2014 – ÅRETS SERVICEPERSON I BERG 2013

Färsk röding
& regnbåge
Kall- och varmrökt
från det egna rökeriet

Egna gravningar
Lokala delikatesser
Guldmedaljör på SM i
Mathantverk 2013
för kallrökt regnbågsfilé

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

w w w. b o r t n a n f i s ke n . s e

Wikners i Persåsen.

Välkomna till naturen,
konsten och hantverket!

• Möbler, inredning, belysning,
eget och andras hantverk
• Boende i STF-stugor och STF-hotell
För öppettider i restaurang, utställningar
och försäljning – ring eller se vår hemsida.
0643-445550 info@persasen.se
www.persasen.se

BED & BREAKFAST

med en av Bergs vackraste utsikter över Storsjön/Hoverberget.
Hundar, katt, kaniner, höns, får och kor finns på vår gård!
Grillplats och lekplats på gården.

GÅRDSVÄRDSHUS

med fullständiga rättigheter. Mat bokas i förväg.

KVÄLLSÖPPET - SERVERING

med olika event ons-, tors- och lördagar 1 juli - 16 augusti.

Restaurang
Stugor
Renhägn
Upplevelser

Kurs & konferens | Alternativa behandlingar
NYTT FÖR I ÅR: FISKEPAKET
havviiglen.se
070-6006476
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Höglunda Gård
Skanderåsen 615, Svenstavik • 070-2590888
info@hoglundagardjamtland.se • www.hoglundagardjamtland.se

Annonsguiden

Rätansbygden
sommaren 2015

HANDLA LOKALPRODUCERAT!

DIN BUTIK
I RÄTAN!

Fint lammkött
Ägg från frigående höns

Måndag-fredag ........09-18
Lördag .....................10-14
Sön ..........................11-14

Långbackens
Café & Ullbutik

Vi har öppet

i Söderhögen

Varmt välkomna

Tel. 0722-121400

önskar Veronica o Maria

Sommarevenemang:
6 juni

FORSENS DAG vid Handsjöforsen, 		

			

med kolbulle- och fikaförsäljning, kl 11-13.

Hela juli

SOMMARCAFÉ i Bystugan i Handsjön, 		

			
			

fredagar-söndagar kl 12-16 samt första
helgen i augusti.

9-12 juli

LOPPISCAFÉ på Bölegården i

			

Rätansböle

10-11 juli FISKETÄVLINGEN GÄDDRAGET
			

www.ullaffaren.se/LBCafe

JAKT- & FISKEBUTIK
I HANDSJÖN!
JAKTKLÄDER • FISKEUTRUSTNING M.M.

Kampanjpris på

Jaktradio
FRÅN

2.295:-

STORT SORTIMENT AV RADIOTILLBEHÖR

Störst i
Sverige (?)
på

antenner
till Garmin
Astro!
VI SÄLJER:

i Handsjön.

12 juli

SOMMARFEST & MARKNAD

			

vid Bystugan i Handsjön.

25 juli

BUDAG MED SLÅTTERTÄVLING 		

			

Tel. 0682-100 05

Acorn,
ScoutGuard
och Boskon
åtelkameror

på Böleskölen i Rätansböle.

Tips!

Stuguthyrning

PROVA VÅRA FINA
Vandringsleder

Böleleden och Flottarstigen
Läs mer på ratansbygden.se

Se hemsidan eller ring/
besök bygdekontoret!
Uthyrning av festlokal/rum:
Norsgården 070-3211618

SWANNDRI BUSHSHIRT’s passar såväl

Upplev gäddfisket i Galvattna och Handsjön!
Här finns möjlighet att hyra både båt och stugor

MaBo Jakt & Fritid
Handsjön • 070-5130067 • www.tjuvjakt.se

Se hemsidan för mer information och priser. Det går även bra att ringa oss!

Bygdekontor:
Norsvägen 4 Rätan
Tel. 070-578 23 94

Välkomna!

till jakt, fiske som till
vandrare.

KICKBIKE! Träna
dig själv och hunden.
Finns i butiken för er
som vill
prova
på.

www.ratansbygden.se

Ont i ryggen, nacke eller axlar?
Ortobionomi är ett mjukt sätt att behandla smärta och
spänningar i alla kroppens leder och muskler, såsom nacke,
rygg och axlar. Den följsamma behandlingen jobbar med
och inte emot kroppens naturliga rörelseschema och är
därför inte smärtsam. Kroppen får på så vis en möjlighet att
själv hitta tillbaka till sin naturliga position
utan hårda tryck och ryck.
Vi jobbar med den rörelse som finns för att
påskynda kroppens naturliga läkningsprocess.

TT
NSA
NYI SK!
FI

Put & Take

Öring | Regnbåge | Röding

Rätsidan i Rätansbyn
Elisabeth Kristensson
Postvägen 2, 840 30 Rätan

Tidsbokning 070-2370057
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Annonsguiden

Storgårdsgatan 2 Vemdalen
Tel 0684-305 82 annikasklipperia.se

Möbelbutiken med det breda sortimentet
ÖPPETTIDER

Måndag - FREDAG 10-17
Lördag 10-13

www.mobelmastarna.se
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Hede Möbler
Särvsjövägen 1
840 93 Hede
0684-10375
www.hedemobler.se
info@hedemobler.se

Annonsguiden

Uttagsautomat
Ombud för Posten
Apoteksvaror

VÄLKOMMEN TILL STORSJÖ FVO

Fiske för alla - året runt

Receptfri försäljning

i naturskön skogs- och fjällmiljö

Tel. 0643-103 40

Över 50 sjöar, tjärnar och strömmande vatten
med öring, röding, harr, sik och gädda

Information om boende, fiskekortsförsäljning mm:
Storsjö Fiskecamp 0687-21122
w w w. sto r s j o . c o m

VÄ N D E R T I L L

Vi hjäl

per till

med al

0643-447330

byggshopen@gmail.com

VI FINNS I MYRVIKEN

lt f
ert byg ör
ge!

Badtunnor Bastutunnor

Badrumsrenoveringar

Mattläggning Tak Nybyggnationer Renoveringar m.m.

Allt inom Bygg, Bad och Bastu • 070-639 82 75
SE MER PÅ: www.sv-se.facebook.com/lennartisalom
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Annonsguiden

PLÅTBUTIK

Takstegar | Takbryggor
Snörasskydd | Hängrännor
Gavelbeslag | Fotplåt | Nockplåt
Stuprör | Takplåt (alltid i lager)

Plåt en
t
arbe

Åsarna Såg & Hyvleri AB
Pl
tillb åtehör

PLÅTSLAGERI

Försäljning av
SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR
PANELER, TRYCKIMPREGNERAT
OCH LISTER
Tel. 070-6394465 www.asarnasag.se

Tillverkning av det mesta i plåt.
Montering av bl.a. tak,
snörasskydd och hängrännor.

Kontakta oss när det är dags för plåtarbeten!

Industrivägen 25 | Svenstavik | Tel. 070-512 76 20
thsjoberg65@hotmail.com

www.fritidstoa.se
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070-6347014

Annonsguiden

Öppettider
Må-fre 6.30-18.00
lör 10.00-15.00
Stationsvägen 9 | 840 40 Svenstavik
0687-107 20 | www.byggvaruhuset.se
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Vandra i Berg
Inom Bergs kommun betar flera tusen renar
fördelat på tre samebyar. En sameby är inte en by i

I kommunen finns flera fantastiska områden för
vandring. Vi beskriver kortfattat områdena här
och hänvisar till des
tinationsorganisationerna,
Svenska turistföreningen och Länsstyrelsen för
mer information och turförslag.

egentlig mening utan ett geografiskt område där renarna
har sitt betesområde samt en förening av enskilda före
tagare. Renarna flyttar varje år mellan sommarbetet i
fjällen och vinterbetet i skogsregionen så därför kan det
under vissa perioder, främst vår, vinter och höst vara renar
på vägarna, när de korsar flyttlederna. Fjällen är renskötarnas arbetsplats, visa därför hänsyn när du vistas där:

Ljungdalsfjällen
(www.ljungdalsfjallen.se / www.svenskaturistforeningen.se)
Här hittar du fantastisk vandring i Sveriges sydligaste högfjällsområde. Helags (1797 möh) är Sveriges högsta topp söder om polcirkeln
och här finns även landets sydligaste glaciär. En topptur bjuder på
storartade vyer eftersom fjället är så mycket högre än omgivningen.
Helags hyser även en av Sveriges starkaste populationer av fjällräv så
här finns goda chanser att få se Sveriges enda arktiska rovdjur. På vägen mellan Kläppen och Helags passeras Kesudalen, vars unika jordmån gör att 18 olika orkidéarter växer här.

5 tips

om du har turen att få se de ståtliga renarna:

• I kikare kan du betrakta renarna på varsamt avstånd.                                                                                                                          
• Undvik att gå rakt mot dem.                                                                                                                                        
• Håll alltid hundar kopplade.
• Ju tystare du är desto lugnare är djuren.                                                                                                                  
• När större flockar är i rörelse, sätt dig ner,
		 betrakta och njut!
Mer information finns att läsa på www.berg.se/saepmi

Lunndörrsfjällen
(www.svenskaturistforeningen.se)
Om man föredrar mer glesbefolkade leder och stugor ska man besöka
Lunndörrsfjällen där just Lunndörren under tusentals år varit en viktig
led mellan Jämtland och Härjedalen för såväl pilgrimer som soldater,
och nu även för turister. Här finns spår efter en koppar- och nickelgruva från 1800-talet och i den södra delen finns ett minneskors över
en kvinna och hennes barn som frös till döds 1895. Söder om Lunndörrspasset bildar Rövran det 12 meter höga Rövrafallet (Djävulshålet). Längre västerut finns den magnifika Storådörren som syns tydligt
från väg 535.

Oviksfjällen
(www.bydalsfjallen.se / www.svenskaturistforeningen.se)
Ett av Sveriges mest lättillgängliga fjällområden bjuder på vacker
vandring. Det finns många alternativ på vandringsleder och man kan
lätt planera både längre och kortare turer. Värda att ta en titt på är
Dörrsjöarna, som du finner inklämda mellan Hundhögens och Basmekes branta fjällsluttningar. Sjöarna har formats fritt under istiden.
Oviksfjällen når du enkelt från Gräftåvallen eller Arådalens turiststation, som byggdes 1895 och är landets näst äldsta turiststation. Vid
Oviksfjällens fot finns leder som utgår från Galå Fjällgård (Galåbodarna).

Klövsjöfjällen
(www.vemdalen.se)
Fjällen är mjuka och lättvandrade och lämpar sig väl för barnfamiljer.
Vandringslederna går såväl uppe på högfjället som förbi fina vattenfall, gamla fjällvisten och fäbodvallar med betande fjällkor. Tre platser
som man bör vandra till är Sångbäckfallet, som med sin trolska regn-
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skogsliknande terräng kring fallet ger en känsla av mystik. Fettjeåfallet skapar ett av områdets vackraste naturscenerier och vandringen
dit är en fin familjeupplevelse. Till Fallmoran vandrar man på kalfjället och en solig dag med god sikt är det absolut en höjdarvandring! I
Rätan och Kvarnsjö finns möjligheter till skogsvandringar efter markerade leder. Det är lätta vandringar efter gamla vägar och stigar där
man får möta den jämtländska floran och faunan.

Pilgrimsleden Jämt-Norgevägen
(www.pilgrimsleder.se / www.svenskakyrkan.se)
Vandra i pilgrimernas spår: Genom kommunen går Jämt-Norgevägen,
som tar sin början i Jämtkrogen med Trondheim som slutmål. JämtNorgevägen erbjuder en spännande blandning av kulturhistoria och
undersköna naturupplevelser. Dagens vandrare finner utmed denna
pilgrimsled alla tänkbara utmaningar, i form av strapatsrika sträckor,
möjlighet att övernatta i vindskydd och att vila vid randen av milsvida
utsikter.

Hoverberget
(www.lansstyrelsen.se/jamtland)
Från sin halvö i Storsjöns sydligaste del syns det natursköna och 250
meter höga Hoverberget vida omkring. Berget är ett lättillgängligt
område som erbjuder friluftsliv och naturupplevelser för alla åldrar.
Rasbranter, lodräta klippväggar, grottor och en mycket dramatisk ravin gör området spännande och variationsrikt. Djurlivet är rikt med
exempelvis tornfalk, sparvhök, fjällvråk, grävlingar och skygga lodjur
som kan ses i området. Här finns ett stort utbud av vandringsleder
samt utsikts- och viloplatser. Passa på att besöka Hoverbergsgrottan!

TUristinfo
Under 2014 införde vi ett antal lättillgängliga informations
platser där du enkelt kunde få massor av tips för en lyckad
semester i Berg. Systemet med dessa Infopoints blir nu
nationellt och givetvis fortsätter vi med dessa i Berg.
Informationsplatserna kommer att finnas på boende
anläggningar, matserveringar, affärer och bensinmackar
över hela kommunen. Du kan förstås också kontakta
våra turistbyråer.

Södra Storsjöbygdens
turistbyrå (sommaröppen)

Storsjöodjurscenter i Svenstavik
Tel. 072-5010833
info@storsjobygdensturist.se
www.storsjobygdensturist.se

Ljungdalens turistbyrå (helårsöppen)
Box 44, 840 35 Ljungdalen
Tel. 0687-200 79
Fax 0687-203 29
E-post: info@ljungdalsfjallen.se
www.ljungdalsfjallen.se
Klövsjö turistbyrå (sommaröppen)
Hembygdsgården Tomtan
Byvägen 13, 840 32 Klövsjö
Tel. 0682-41 36 60
E-post: info@klovsjo.com
www.klovsjoby.se

FRÅN BYDALEN/
HÖGLEKARDALEN

ANARISFJÄLLEN
LUNNDÖRRSFJÄLLEN
Krustjärnstöten
1094 möh

HELAGS
Gråvålen
1145 möh

Dunsjöfjället
1402 möh

1797 möh

Storådörren
1527 möh

Gräftåvallen

OVIKSFJÄLLEN

Glen

Myrviken

Hundshögen
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Valskaftet
1002 möh

Fäb

Ljungdalen

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

Grönfjället
1403 möh

Skärkdalen

LJUNGAN

Särvvålen
963 möh

Axhögen
1321 möh

Flatruet
1056 möh Ruändan
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Hannaåshögen
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FRÅN SVEG

Välkommen till

BIBLIOTEKEN
I BERGS KOMMUN

Svenstavik Myrviken
Rätan Hackås
Öppettider hittar du på bibliotekmitt.se/berg

FOTO: CECILIA RUNDSTRÖM

Balviken_______ Hoverberg

Häggsåssjön___ Gräftåvallen

Nästelsjön_____ Nästeln

Billstadammen__ Hackås

Ljungan_______ Skålan

Storsjön_______ Storsjö

Börtnansjön____ Börtnan

Näkten________ Näcksta

Viksjön________ Ljungdalen

Radio Berg

107,7 & 105,8 Mhz

www.berg.se

Tel. 0687-302 30
bokning@asarnaskicenter.se

Bekvämt och fräscht
boende vid älven Ljungan, 15 minuter från
fjällen och golfbanan! Skidspår och skoterled direkt
utanför logihusen.Vandrarhem, camping och stugor.
Bad och fiske.
,
ärda
Prisv rsydda
r.
dda
skrä lösninga
t
pake

Träningsläger
och konferens
Restaurang

Frukostbuffé, Dagens buffé, à la carte och pizza.
Vi undviker halvfabrikat och bakar vårt matbröd!

Outletbutik
Stort utbud av sport-, vardags- och fritidskläder,
sportskor och div. utrustning m.m. till ungefär
halva ordinarie priset!!!!

r känt
Åsarna ä gar i längdskidspåren
e
mgån
imponerand
tastiska fra
för sina fan s kan du också se en istoria.
h
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id
och hos
från byns sk
prissamling

www.asarnaskicenter.se
Vid E45 – Åsarnas södra infart • GPS: N 62 o 38.445´E 014 o 22.249´

