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I våra verksamheter sker mängder med möten varje dag. 

Mellan lärare och elever, undersköterskor och äldre, på biblioteket och 
mellan aktörer.  Det är ett stort uppdrag för oss som kommun att få alla 
dessa möten att fungera på ett sätt som ger en enhetlig bild av oss.

För att komma fram till hur Bräcke kommun upplevs gick vi under våren 
2017 ut och frågade invånare hur de skulle beskriva kommunen.

Många beskrev Bräcke kommun som en bra plats att bo och leva i, en 
trygg och vacker plats. I sina beskrivningar av Bräcke nämnde nästan 
alla ordet ”Nära”. Nära till vattnet. Nära till naturen. Nära till varandra.  
Även 500 medarbetare i organisationen och politiker har fått tycka till. 
Genom workshops och enkäter. 

Ordet nära är ett återkommande tema.

TIDNINGEN 
INBLICK HAR 
BYTT NAMN 

TILL NÄRA

HÄR ÄR VI

NÄRA!
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NÄRHET ÄR VÅR STYRKA
Nu byter tidningen namn, till Nära, Bräcke kommun. Det är inte alltid avstånden i mil 
som avgör hur nära eller tillgängliga vi är. Vi kan numera kommunicera med världen 
genom vår goda tillgång till fiber. Vi är nära världen.

Leif Milling är fotografen och författaren som brinner för att berätta historier om 
människor och livet, och det bästa i hans liv finns nära: naturen, djuren och flugfisket i 
älskade Gimån. Han hjälper oss att se våra vackra omgivningar och hemtrakter.

Varje dag arbetar drygt 650 personer i Bräcke kommun. Vi arbetar nära er medborgare, 
i vården, i skolan, i förskolan, på gatorna, på återvinningscentralerna eller i möten där 
vi ses och samverkar. I det här numret får du möta sjuksköterskan Marie, hon trivs med 
sitt jobb och allra bäst trivs hon när hon får vara ute och besöka patienterna.

Är det inte fantastiskt att kunna åka skidor mitt i sommaren? Du behöver inte längre 
välja utan kan vara lika nära skidåkning, sommar som vinter.

Vi har så mycket att vara stolta över, vi är och vill vara en kommun där närheten till 
naturen, möten, människor och världen är en naturlig del av vår vardag. Samtidigt 
möter vi den nya tekniken med glädje och ser fram emot att kunna förenkla för er när 
vi behöver komma i kontakt med varandra

Trevlig läsning!
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Idag är S:t Olavsleden nyinvigd och sträckningen anpassad 
för den moderna pilgrimen, som kanske väljer att cykla eller ta 
tåget en sträcka. Sex av de femtiofyra milen mellan Selånger 
och Trondheim går igenom Bräcke kommun, och de är värda 
varje steg. Här finns mycket som minner om Olav den helige; 
som källan i Pilgrimstad eller Skepparhällan i Revsundssjön, 
och leden går genom ett långsamt skiftande skogs- och 
jordbrukslandskap; såväl som i anslutning till boende, mat och 
service.

Olav Haraldson själv, han föll i Stiklestad, men hans kvarlevor 
fördes till Trondheim och Nidarosdomen uppfördes till hans 
ära. Olav den helige blev ett helgon med världsrykte; hans grav 
har under århundraden varit ett av de allra viktigaste målen för 
kristna pilgrimer.

Inom Bräcke kommun går leden från E14 vid östra länsgrän-
sen, via pilgrimsstugan vid Stora Harrsjön, genom Bräcke, 
Mordviken, Stavre, Grimnäs, Gällö, Revsund, Anviken till källan 
i Pilgrimsparken i Pilgrimstad. Vägen går igenom tysta skogar 
med skyddade växter och fjärilar likaväl som genom byar och 
samhällen med service och övernattningsmöjligheter av olika 
slag. Hotell eller pilgrimsstuga? Medhavd matsäck, korvgrill-
ning eller restaurangbesök?

Gästgiverier för alla. I Jämtskogen och Bräcke fanns gästgive-
rier som tog emot allt från kungar och ärkebiskopar till handels-
män, kurirer och rövare. Under den senare delen av 1800-talet 
drevs Jämtkrogen av den legendariska gästgiverskan Moster 
i Krog. I centralorten Bräcke reser sig ståtliga trähus från förra 
sekelskiftet. Samhället växte när järnvägen byggdes ut under 
1870-talet. Vid hembygdsgården finns ett strövområde och 
sommartid ett litet museum och café. Bräcke kyrka från 1859 
ligger fint på höjden.

Leden passerar Mordviken som inte är så dramatisk som det 
låter – namnet kommer från ordet mordh i betydelsen skog. 
Byn ligger vid fiskrika Revsundsjön, och Gimån med forsar och 
lugnvatten lockar också många att pröva fiskelyckan. Här finns 
Gimårasten med fikastuga, vindskydd, grillplats och toaletter. 
Träbron över ån vilar på stenar från flottningstiden.

Knutpunkt för pilgrimer. I Revsunds kyrka finns en S:t Olavs-
bild från 1200-talet. Revsund är en knutpunkt för pilgrimer och 
härifrån leder Jämt-Norgevägen mot Härjedalsfjällen. S:t Olavs-
leden går vidare norrut mot Anviken med Hållbergsgrottan där 
en fredlös man gömde sig på 1400-talet.

En fot framför den andra, steg efter steg; finn din egen  
väg i livet på någon av våra vandringsleder; som sedan  

många hundra år följer vattenvägarna genom skogar  
och odlingslandskap.

S:T OLAVSLEDEN
– vandring i tusenåriga fotspår

NÄRA 

NATUREN
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Forsaleden
Forsaleden är en av Bräcke kommuns absoluta pärlor  
bland vandringsleder. Forsaområdet är fascinerande 
och sägenomspunnet med storslagen natur, kulturläm-
ningar, rester av Forsagården, lämningar av en fäbod, 
fiske, bad i naturliga bassänger och vattenrutschbanor 
som ett äventyrsbad format av naturen.

7km skogsstig längs Forsaån som går genom bitvis 
stenig terräng över bro och träspång. Längs leden 
finns vattenfall, strömmar och dammar. Här finns en 
mängd ovanliga växtarter som bland annat beror på 
den kalkhaltiga berggrunden.

Sevärdheter
•  Forsafallet. Laxtrappa och bad hittar du i början av 

leden om du startar från norr.

•  Forsagården. Rester efter socknens största och mest 
anrika gård. 

•  Hällmålningar. Det finns totalt 5 stycken hällmålningar 
från stenåldern spridda runt hela Forsaån. 

•  Järnåldersgrav. Alldeles vid sjöstranden, markerat, 
ligger ett tillsynes obetydligt stenröse som tros härrö-
ra från järnåldern 500 f.Kr. – 1050 e.Kr. 

•  Stenåldersboplatser. I nordvästra delen av Kvarn-
selet, vid strandkanten, finns en och vid långnäset 
ett par stycken. Vid Forsanäset finns skörbränd sten 
som användes till matlagning. 

•  Fångstgropar. Den äldsta fångstgropen i området är 
daterad till år 3175 f.Kr.

•  Minnesmärke - En vitmålad stolpe påminner om tre 
människor som drunknat strax utanför stolpen. 

Kunskapsleden
Kunskapsleden är en del av Gimåleden, en vand-
ringsled som startar vid Gimårasten (Åhn E14). Längs 
leden finns skyltar med information om natur- och 
kulturvärden. Det finns även ett vindskydd efter leden 
som man kan använda sig av.
Vandringsleden är öppen för allmänheten och kan 
användas som en ”utbildningsskog”. 

Längd: 6 km, ca 3 km skyltad led

Boggsjöleden
Gamla vägen mellan Tavnäs och Rissna. Vägen har 
anor från 1400- talet. Utanför Rissna går kyrkstigen 
genom Vindbergets naturreservat. 
Leden är även utmärkt för cykling. 
Längd: 25 km

Mer info på www.bracke.se/besokare

FLER VANDRINGSLEDER

På biblioteken finns Studieböcker om St:olavsleden på olika språk
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PROJEKT LONA – FÖR HÅLLBAR SJÖFART 
PÅ REVSUNDSSÖN
Projektet ”Hållbar sjöfart på Revsundssjön” drivs av Ångbåts- 
föreningen Alma af  Stafre i samverkan med Bräcke kommun. 

Projektet ska underlätta för den ökande båttrafiken, så att alla 
kan färdas på sjön, på ett säkert och miljöriktigt sätt. Det ska även 
locka fler besökare till området.

En annan viktig del har varit att skapa en funktion som ska sköta 
inspektion, kontroll och underhåll av farleder i Revsundssjön, där 
ingår även uppdatering av sjökortet över Revsundssjön vilket på 
sikt kan leda till att det digitaliseras. 

I projektet har man även bildat ett nätverk för dem som har  
intresse i Revsundssjön som kan hjälpa till att skapa kännedom 
om sjökortet och hur det fungerar. 

Nätverket runt Revsundssjön fungerar som en  
förlängd arm till föreningen och kan hjälpa till att  
rapportera in brister.

LONA-bidraget är ett statligt bidrag för naturvårds- och friluftslivs-
inriktade projekt. Länsstyrelsen administrerar bidraget och det är 
kommunen och föreningar som kan söka pengar.

Projekt med fokus på naturvård, friluftsliv, information eller  
tätortsnära natur kan få bidrag med upp till 50 % av  
kostnaderna. Medfinansieringen kan bestå av ideellt  
arbete eller privata och offentliga bidrag.

För mer information om vad som gäller gå in på: 
www.naturvardsverket.se

NÄRA 

VATT
EN

PÅ TUR RUNT
REVSUNDSSJÖN
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Ångbåten Alma
Ångbåten Alma är en av Sveriges äldsta ännu aktiva ång-
båtar och hon trafikerar under sommaren regelbundet den 
vackra Revsundssjön. 

Upplev en gammaldags ångbåtstur med någon av turerna ut 
från hemmahamnen i Stavre, eller beställ en egen gruppresa 
med underhållning, mat och dryck. 

Alma går under sommaren ut på fasta turer varje onsdag 
och söndag enligt fastställd turlista. Turerna är mestadels 
tvåtimmars rundturer med guidning, underhållning och café-
servering ombord. 

www.ss-alma.se

Sundinsgården
Vid mitten av 1800-talet etablerades på kort tid en rad sågverk 
längs södra Norrlands kust. Träpatroner och bolag köpte 
timmer och hemman längs älvdalarna inåt landet vilket erbjöd 
möjligheter för driftiga lokala entreprenörer. 

En av dessa var Erik Olof  Sundin i Stavre (1849-1930), vilken 
trots kortvarig skolutbildning blev en förmögen grosshandlare 
och bankdirektör.  
År 1889 köpte han sin fädernegård, där han 1890 lät uppföra 
en ny och ståtlig mangårdsbyggnad med påkostade inred-
ningar, sommarpaviljong och ekonomibyggnad. Vid samma tid 
anlades en park i s.k. tysk stil, vilken idag är under rekonstruk-
tion.

Gården förvaltas idag av Stiftelsen Stafgård och visas som 
museum. Under de guidade visningarna får besökarna ta del 
av familjen Sundins historia samt välbevarade miljöer och före-
målssamlingar från förra sekelskiftet. Hösten 2017 utkom Mats 
Roléns biografi över familjen Sundin: En man steg på tåget. 
Grosshandlare Erik Olof  Sundin i Stavre. 

Mer information om bokning och visning hittar du i tidningen 
”På gång”.

Upplev Bräcke kommun sjövägen, Revsundssjön är på sina håll 40 meter djup, men har också 
passager med bara någon meter till botten. Mitt i sjön ligger Ammerön som är en av Sveriges 
största insjööar. 

Innan du ger dig ut på en 5-mila tur runt ön, eller letar rätt på aborrgrunden och öringarnas 
djuphål är det väl värt att skaffa sjökort. Ångbåten Alma af  Stavre från år 1873 trafikerar, nu 
som då, Revsundssjön under sommaren. 
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Nu är det ett decennium sedan familjen flyttade från Holland till 
det faluröda huset i Måsjön tio mil från närmsta stad, och tre mil 
till tätorten Kälarne. Och ett för par år sedan skaffade de fiber.

– Jag har aldrig känt mig så hemma någonstans som jag 
gör här, säger Nollie och tittar ut över de snötäckta bergen på 
andra sidan Gimån.

Det är inte bara utsikten och 
de djupa skogarna som gör 
att familjen trivs så bra. Mest 
är det nog människorna här i 
kring som alltid ställer upp för 
varandra och som tillsammans 
gör det till en bra plats att leva 

på. Tillsammans byggde de också Östra Bräckes fibernät som 
täcker Albacken, Sörbygden, Ljungå, Hällesjö och Ansjö. Och 
allt däremellan. 

– Folk gick man ur huse för att hjälpa till, berättar Nollie. De 
som inte kunde greja med grävning och utstakning delade upp 
sig efter ett fikaschema och såg till att det alltid fanns kaffe och 
något att äta för de som var ute och för de som höll i planeringen.

Fibernätet har inneburit att alla bybor och lokala företag som 
vill nu kan kommunicera med varandra och omvärlden med 

ljusets hastighet. För Wilco som också arbetar som utvecklare 
och konstruktör på distans är fiberuppkopplingen en förutsätt-
ning. Det går åt mycket data för att skicka CAD-ritningar till de 
företag på kontinenten som han gör olika uppdrag åt.

– Det är fantastiskt att kunna arbeta hemifrån, och det är 
flera i byarna runt omkring som använder möjligheterna som 
fibern ger på det sättet. Man behöver inte välja mellan livskvali-
tet och uppkoppling, här får man det bästa av båda världar. 

I turistföretagandet märks det tydligt att kombinationen av 
naturvärden och fiber är framgångsrik. Mycket av marknads-
föringen och bokningen sker förstås online och de behöver 
en pålitlig uppkoppling. Men de har också hjälp av sitt goda 
rykte och rekommendationer från besökare. Mer än hälften av 
kunderna kommer tillbaka fler gånger.

– Vi jobbar mycket med sociala medier och bilder. På så sätt 
kan vi inspirera och dela upplevelser med människor från hela 
världen - något som var ganska svårt innan då jag var tvung-
en att förlita mig på en kopparledning som riskerade att gå av 
under nästa oväder, säger Wilco.

När Wilco går ut för att ta emot ett sällskap som bokat in sig 
på en guidad skotertur bryter solen igenom. Det blir en fin tur.

Mitt i skogen, mitt i ingenstans eller kanske snarare mitt i världen ligger Måsjön.  
Här bor Wilco de Lange och Nollie Knoop med sin dotter och med sitt företag.  
Hit kommer turister och motorentusiaster långväga ifrån för att prova på guidade off  
road-turer, antingen med motorcykel på sommaren eller med snöskoter på vintern.

För Wilco är fiber en förutsättning

”Folk gick man  
ur huse för att 
hjälpa till”

NÄRA 

VÄRLDEN
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Ulla-Märta har blivit något av en ikon i bredbandsfrågor. Hon 
har blivit inbjuden till paneldebatter med bland andra Telias vd 
och generaldirektören på Post- och telestyrelsen för att disku-
tera kommunikation på landsbygden. Men det är det praktiska 
arbetet hemma som tagit mest tid, byarna runt Revsund var 
bland de första att bygga sitt fibernät enligt den modell som nu 
finns i hela kommunen.

– Det är ju minst lika viktigt att ha tillgång till en snabb anslut-
ning och tjänster över internet här som i en stad, påpekar Ulla- 
Märta. Därför gav hon sig inte när hon blev hänvisad runt till 
olika nätägare och myndigheter utan såg till att få svar, och att 
nätet blev byggt av en förening för alla bybor och markägare.

ULLA-MÄRTAS FRAMGÅNGSRECEPT:

4  Samla grannarna och tänk solidariskt så att ingen blir  
bortglömd.

4  Bjud på fika och ha trevligt samtidigt som ni utvecklar  
bygden. Det är mycket jobb!

4  Ta hjälp! Teknisk expertis finns det andra som har.

4  Skaffa en pensionär som har tid att ringa runt och följa  
upp kontakter.

4  Och hälsa från Ulla-Märta, det har blivit lite av en  
dörröppnare i bredbandskretsar.

Alla behöver en tant som Ulla-Märta!
Det luktar nybakat och är precis så där hemtrevligt som det ska vara  
hos  äldre damer. Damen i fråga är Ulla-Märta Svensson, pensionerad  
hushållslärare i Revsund. Hon bjuder på kakorna, och på ett recept  
för hur man bygger ett fibernät i sin by.
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Leif är allt annat än hemmablind och med sina vackra foto-
grafier hjälper han andra att se sig själva, sina hemtrakter och 
kulturen. Han skapar en stolthet över bygden och platsen där 
man bor. Bilderna av Bräcke kommuns magiska miljö och un-
derfundiga invånare sprids, över hela världen. 
Nu senast i kokboken ”Älgkött och peran” som 
utsågs till världens bästa kokbok 2016. Men 
den är inte bara en kokbok, utan visar också 
en del av vår kulturhistoria och ger utrymme 
åt glesbygdspersonligheterna i jaktlaget, och 
platsen Bräcke kommun.

– Alla människor har en historia att berätta 
och det är det jag vill förmedla utropar en entusiastisk Leif då 
han visar upp sin senaste bok, Älgkött och Peran. Jag brukar 
säga att det bästa i livet är gratis, vilket också återspeglas i 
boken. Ett enkelt liv, utan stress och med förnöjsamhet. Som ett 
citat ur boken: Ge mig fem nät och ett perland så lever jag bra. 
En motvikt till ett samhälle där många inte uppskattar de enkla 
sakerna i livet. 
 

I värmen och skenet från tjärvedsbrasor har jag lyssnat på stor-
skogens män. Berättelser jag vill lämna över till framtiden. 

”Dimman färgas svagt röd nere vi Lillselet i Idsjöströmmen. 
Ännu en jaktdag gryr för södra älgjaktlaget som 
traditionsenligt samlas i vägkorsning vid bron. 
Jag är med för tjugonde året men som vanligt 
bara beväpnad med min kamera. Trots att jag får 
välja pass har jag ännu inte fått den store på bild. 
Att vänta är också ett nöje tänker jag som tröst.” 

Leif lever som han lär, och det bästa i hans 
liv finns nära. En stor kärlek som följt Milling 
genom livet är Gimån. I åtta mil ringlar sig detta 

strömmande vattendrag genom Bräcke kommun. Paddling och 
forsränning, men inte minst fiske i världsklass. Många faller 
för den stridsvilliga storöringen och det spännande harrfisket. I 
boken Älskade Å delar Leif med sig av anekdoter och bilder från 
Gimån, om fiske, människor och möten. Det är lätt att förundras 
över mötet med Greven av Gräsmyrbäcken.

I Gimdalen bor en av Sveriges mest namnkunniga flugfiskare, 
den erkända naturfotografen och tillika författaren Leif  Milling. 
Han trivs nära naturen, djuren och flugfisket i älskade Gimån. 

Projekten och idéerna är många och Leif  brinner för att berätta 
historier om människor och livet. 

HISTORIER

NÄRA 

MÄNNISKOR

”Alla människor 
har en historia  
att berätta”

Leif  Milling brinner för
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Leif Milling utnämndes som Årets 
björn i Bräcke kommun 2017, men 
vem blir Årets björn i år?

Priset Årets björn delas ut till den 

eller de som med sina insatser 

eller bedrifter främjat samhällsut-

vecklingen i kommunen och som är 

föregångare i arbetet med att skapa 

mervärde för de som bor och verkar i 

kommunen.

Prismottagaren ska under året ha 

bidragit till att skapa stolthet och 

engagemang eller uppmärksammat 

platsen Bräcke kommun.

Nominera och tävla om 
ett signerat exemplar  
av Leifs bok: Älgkött 
och peran!
Senast den 5 november vill vi att ni 

skickar in ert förslag på kandidater 

med motivering. Priset delas ut i 

december varje år.

www.bracke.se/björnpriset

HISTORIER

Vem blir
Årets björn
i Bräcke
kommun?

”Ge mig fem nät och ett 
perland så lever jag bra”
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I Bräcke kommun kan du i princip ha fiskeutrustningen med 
dig var du går. Fisket är på de flesta håll mycket tillgängligt, så 
nära att du med lätthet kan göra en rolig utflykt med familjen 
på samma gång. I området finns milslånga sammanhängande 
vattendrag med möjligheter till fiske av alla 
de slag. Flugfisket är i toppklass med rikskänt 
vatten. Mest omtalad är Gimåns 8 mil vindlande 
strömmar, forsar och fall som genomkorsar 
kommunen. Här ligger rekordet hittills för öring 
på 8,5 kg. Idsjöströmmen och Herrevad- 
strömmen är andra vatten som erbjuder  
fiske av yppersta klass.

Spinnfiske är fiske med kastspö och olika 
konstgjorda fiskedrag som spinnare, sked-
drag, jiggar och wobbler. Spinnfiske går ut på 
att kasta ut och veva in ett bete (dvs ett konstgjort fiskedrag)  
så att det rör sig och simmar lockande för att få en fisk att hugga. 

De vanligaste fiskarna man kan få är abborre och gädda 
men kanske också någon öring. Bästa tiden att spinnfiska är 
antingen tidigt på morgonen efter soluppgång eller på kvällen 
timmarna innan solen går ned.

Trolling är en fiskemetod där man via en båt 
släpar beten eller tackel. Det finns en mängd 
olika metoder och prylar för att lura fisken via 
trolling. Vanliga fiskarter som man trollar efter i 
våra vatten är främst öring och gädda.

Mete är en mycket mångsidig sportfiskemetod 
med vilken man kan fånga i stort sett alla våra 
fiskar. Mört, löja, abborre, sik och öring är alla 
exempel på fiskar som kan fångas på mete om 
man använder rätt bete och utrustning. Mete 

är ett mycket trevligt familjefiske; det är enkelt och man får ofta 
napp. Tips på beten för mete: mask, maggot, larver, majskorn, 
deg, räka, bröd, fiskbitar eller småfisk.

NÄRA 

UPPLE
VELS

ER Det är hit du ska åka för att fiska om du är ute efter vildmarksupp-
levelser och fiskelycka på samma gång. I sjöar och skogstjärnar 
väntar öring, röding, harr, sik, abborre, id och gädda. I området 

finns några av landets finaste fiskevatten, välkända bland  
fiskeentusiaster inom landet såväl som utanför.

i världsklass

Abborre Öring Röding Siklöja Sik Regnbåge Lake

”Här ligger 
rekordet hittills 
för öring på  
8,5 kg”

FISKE
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Flugfiske kan se svårt ut men kräver bara lite övning för att bli 
både roligt och effektivt. Fisket går ut på att kasta med fluga.  
Det är linan som är kastvikten när man kastar med fluga, eftersom 
en fluga knappt väger något. Man kastar linan fram och tillbaka i 
luften och släpper ut mer och mer lina tills man kastar ut linan på 
vattnet. Det viktigaste med kasttekniken är att kunna få flugan att 
landa en liten bit framför fisken. Det finns olika sorters flugor  
beroende på vilken fisk man vill fånga.

Rent vatten
Fiskevatten, badvatten, dricksvatten, farvatten, käll-
vatten, strömmande, forsande och porlande vatten. 
Framför allt rent vatten. 

Kommunens yta består till 10% av vatten, med ca 
700 sjöar. Revsundssjön är den största, omkring 4 
mil lång. Här ligger också Ammerön, en av Sveriges 
största insjööar. 

Allemansrätten
Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, 
en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men 
det betyder också ansvar och gott omdöme.  
Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa 
hänsyn mot markägare och mot andra människor ute 
i naturen.

Alltså inte störa – inte förstöra!

På naturvårdsverkets hemsida finns information om 
allemansrätten på olika språk.

www.naturvardsverket.se/Var-natur/ 
Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/

Fiskekort
Fiskekort behövs för att fiska i alla områden,  
kontakta respektive fiskevårdsförening för att få mer 
information.

www.bracke.se/fiske

i världsklass

Id Harr Mört Gädda

Ny broschyr: 
Fiske för alla!
I broschyren finns information om:  
fiske i Bräcke kommun, säkerhet,  
kartor,  fiskevårdsområden och goda 
recept. Läs eller ladda ner broschyren  
på www.bracke.se/fiske

FISKE 
för alla

Fo
to

: J
ea

ne
tte

 L
ae

st
an

de
r



14 w w w . b r a c k e . s e

Sara och Linus
ser ljust på framtiden

I Mordviken, bor Sara och Linus Höglund, deras två barn 
Theodor och Signe samt katterna. Längs den slingrande  

grusvägen ligger husen vackert belägna i sluttningen  
mot Revsundssjön. 

NÄRA 

FAMILJEN

VISSTE DU ATT…
… varje barn som föds i vår kommun välkomnas till världen med 

en hälsning från Bräcke kommun, barnet får ett silverhals-
band i form av vår kommunbjörn designat av Annika Wall som 
bor i vår kommun.

…  de senaste åren har det fötts många barn i vår kommun, 
vilket är så roligt! 2016 var det 59 födda och 2017 63 stycken

Sara och Linus förälskade sig i utsikten från deras hus, vilket inte är särskilt 
svårt att förstå. Solnedgången är magisk, menar Linus. De berättar att huset 
inte var särskilt vackert, men att det hade sin charm. De båda är inrednings-
intresserade och ville göra huset till deras eget. Ett projekt som tar sin lilla 
tid med två små barn. I hallen har gamla bjälkar tagits fram, vardagsrummet 
är färdigställt och näst på tur står matrummet där de började med att riva 
fram en gammal vägg, även den med charmiga träplankor. Sara håller i nya 
tillskottet i familjen, Signe tre månader.

– Jag renoverade under hela tiden medan jag väntade Signe, sedan var 
jag såklart tvungen att ta en paus, men även nu hittar jag tid till att fixa här 
hemma och det är kul, säger Sara. 

Just nu är Sara föräldraledig, men arbetar annars som idrottslärare 
och innan det personlig tränare. Träning och rörelse är ett av de  
intressen som de båda delar. 

– Vi är en aktiv familj som gillar att röra på oss och uppskattar 
naturen och fjällen där vi gärna åker skidor. Även gym och grupp-
träning är kul. Det finns mycket aktiviteter att välja på här vilket  
är fantastiskt, menar Sara.

Egentligen finns inget som familjen saknar där de bor.
– Vi gillar att vi bor en bit utanför men ändå har nära till det mesta 

man kan behöva så som matbutiker, restauranger, förskola, apotek 
och bio. Sedan finns det två flygplatser som gör att det är lätt att ta 
sig ut i världen, säger Linus.  

För Linus som är uppvuxen i Bräcke finns en känsla av trygghet i att 
växa upp på landsbygden, som han gärna vill att hans barn också får. 

– Jag har haft en fin och trygg uppväxt i Bräcke  jag gillar att mina 
barn kan springa fritt och leka på gården, att ha min familj nära är 
också värdefullt, säger Linus.

De båda trivs på landsbygden, och uppskattar det engagemang 
som finns.

– Här värnar man om varandra och om den service som finns.  
Anordnas något så hjälper man till och deltar. Det finns ett värde i att 
inte vara helt anonym, säger Linus. 

På framtiden ser de båda ljust, i sommar hittar du dem på gården i 
Mordviken. Theodor springandes i gräset med lillasyster Signe tätt inpå. 

Linus Höglund 31 år, chef  hemtjänsten Bräcke kommun
Sara Höglund 31 år, idrottslärare Bräcke kommun

Signe 3 månader och Teodor 1 år, 10 månader
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Att ge eleverna möjlighet att driva ett eget företag är både ut-
vecklande och lärorikt, då de behöver ta egna initiativ, kontakter 
utanför skolan och lära sig att arbeta i grupp. Därför är UF- 
företag en bra förberedelse för framtiden och en bra merit att 
ha med sig. 

Det började med en paraplyhållare, men det visade sig vara 
lättare sagt än gjort. En upptäckt under praktiktiden ledde till 
nästa idé: en klimatkasse.

– Vi sålde så mycket plastpåsar, även om kunden får frågan 
om de behöver en plastpåse så svarar de flesta ändå ja,  
berättar Moa. 

En av tjejerna, Jennifer är särskilt intresserad av miljö- och 
hållbarhetsfrågor och ville gärna bidra till WWF:s arbete för att 
rädda haven.  

Så tjejerna valde att ta tag i frågan om det vardagliga  
svinnet på plastpåsar och göra något positivt för miljön. 

Olika tygkassar, miljövänliga plastpåsar och annat finns det 
gott om på marknaden, det var de alla medvetna om. Men en 
snygg kasse i nylon, var det sämre om. En kasse för välgören-
het fick det bli. Företagsnamnet blev passande Oceanbag UF. 

Köper man kassen går en del av intäkten direkt till orga-
nisationen WWF och deras arbete för att rädda haven, säger 
Jennifer. 

– Vi valde att göra kassen så stilren som möjligt så att den är 
hållbar och fungerar i längden, reflextrycket var också viktigt då 
det är mörkt i Sverige större delen av året, berättar Jennie.

Ordet grönt är så vanligt förekommande när det gäller mil-
jövänliga produkter. Istället valde de att fokusera på havet och 
klimatfrågan och då passar färgen blå mycket bättre. Deras 
slogan: I´m blue är tryckt på deras kassar. 

Det har såklart varit mycket arbete och en hel del utmaningar 
på vägen. Även om de var goda vänner sedan innan, har  
lagarbetet ibland sviktat. 

– Även om vi var bra kompisar innan så har samspelet inte 
alltid varit lätt, man behöver visa hänsyn och hantera olika viljor. 

– Jag som var väldigt blyg innan har verkligen fått nya er-
farenheter, att ringa, ta kontakt och presentera företaget känns 
mycket enklare nu, säger Jennifer. 

Deras arbete lönade sig och under UF-mässan i Trondheim 
kammade tjejerna hem 1:a pris för bästa monter och 2:a pris 
för bästa affärsplan. 

– Vi har haft målsättningen att uppfattas som professionella. 
Det ska synas att vi haft en tanke bakom produkten och att 
hållbarhet har varit vårt fokus, säger Moa. 

Om de ska ge ett tips till någon som funderar på att starta ett 
företag är det att välja något av intresse. De alla hade inte ett 
lika stort intresse, kunskap och engagemang för just haven och 
miljön. Därför blev det ibland svårt att hålla motivationen uppe, 
men det är också en lärdom. 

Oceanbag UF
vill rädda haven

NÄRA FRAMTIDSTRO

Jennifer Österberg, Bräcke. Jennie Jonsson Larsson, Bräcke,  

Moa Boije, Boggsjö. Saknas på bilden: Stina Alm, Raftelven. 

Ung företagsamhet främjar entreprenörskap hos ungdomar  
och ger elever möjligheten att driva UF-företag som en del av  
gymnasieutbildningen. Eleverna får tillsammans planera för,  
starta och driva ett företag under ett läsår.

FAKTA UF:
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell  
utbildningsorganisation och är en del av den globala  
organisationen Junior Achievement. 

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att 
träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt 
entreprenörskap. 

Jämtlands kommuner stödjer årligen organisationen.

Bräcke kommun finansierar Ung Företagsamhet under 
2018 med 21 050 kronor.
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NÄRA 

SERVICE

Är du inte är folkbokförd på en adress i kommunen, finns 
möjlighet att registrera ett telefonnummer på exempelvis en 
fritidsfastighet eller på någon närståendes adress. Då har du 
koll på vad som händer i området.  

Vad behöver du göra?
För att meddelandet ska komma fram till dig som är berörd är 
det viktigt att din telefon är kopplad till rätt adress.
Kontrollera:

•  Att telefonnumren på din adress stämmer (kontantkorts- 
telefoner och jobbmobiler är kanske inte kopplade till den 
fastighet du är berörd av).

•  Om du har ett fritidshus – lägg även till fritidshusets adress.

•  Om du har ett företag – lägg även till företagets adress. 

Vem kan få meddelanden via sms?
Teknik- och infrastrukturavdelningen kommer per automatik
att avisera driftstörningar eller andra service- eller varnings-
meddelanden till personer som:

•  Är över 16 år (är barnets abonnemang registerat på en 
förälder, går SMS ut även till barnet).

• Är folkbokförd på berörd adress.

• Har en telefon registerad på adressen.

Om du vill du ha koll 
när något händer
Bräcke kommun skickar sms till alla invånare i Bräcke kommun när det uppstår en driftstörning el-
ler planerat underhåll i ditt bostadsområde. Det kan vara en vattenläcka, om sopbilen är försenad 
eller om fjärrvärmen inte fungerar.

FAKTA BRÄCKE
KOMMUNS SMS-TJÄNST
Vid en driftstörning skickas ett sms till din mobiltelefon 
eller ringer automatiskt till din fasta telefon där det  
lämnas ett intalat meddelande. 

Kommunens avsändarnummer kommer att vara  
08-545 392 61. Vårt register är i huvudsak baserat på 
data från Bisnode med uppgifter företag eller privatper-
soner själv lagt in, dessa uppgifter lämnar vi inte ut till 
någon. 

Du som abonnent behöver inte göra något utan med-
delandet skickas via systemet till dig som är berörd av 
exempelvis vattenavstängningen.

Här kontrollerar du dina uppgifter!
www.servicevarning.se
Du kan också läsa mer på www.bracke.se/smstjänst
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I skidtunneln finns snösäker skidåkning och välpreparerade 
spår. De rätta förutsättningarna för att du ska kunna ta din 
skidåkning till nästa nivå och nå dina mål – oavsett om du är 
elitåkare, motionär eller bara vill hitta på något kul med barnen. 
Vinter finns så det räcker, året om faktiskt. 

Boende finns i närheten, eller på området i mysiga ski-lodge 
stugor. Till arenan kan du även ta tåg eller bil. Har du husvagn 
eller husbil kan du enkelt ställa upp den, med tillgång till  
servicehus.

En bra skidupplevelse utlovas. Har du ingen egen utrustning, 
finns såklart utrustning av toppklass att hyra: skidor, stavar, 
pjäxor men även skidkläder, mössa och vantar om så önskas.  
I servicehuset får du hjälp med vallning av dina skidor. 

Vill du spetsa din teknik och ta skidåkningen till en ny nivå 
erbjuds teknikträning med en av sveriges bästa skidskyttar 
genom tiderna, Helena Ekholm.

I berget kan du stanna för ett kort besök, en träningsrunda 
eller heldag med fartfylld skidåkning. Kombinera din tur med 
fika och slå dig ner i en solstol för en paus, kontrasterna är 
många. Varför inte njuta av solens strålar och ta plats vid  
grillarna.

För det större sällskapet finns konferensmöjligheter, mat, 
fika och föredrag. Kanske passar en dag med skidåkning, en 
lunch med lokala specialiteter och en berättelse om den gamla 
försvarsanläggningen som idag är skidtunnel. 

För den som vill ha mer spänning finns skidskytte, prova på 
skidskytte med en instruktör eller utmana dina vänner, kunder 

eller kollegor i en skidskytte-stafett! För dig som är aktiv finns 
möjlighet att boka en eller två skjutfack (3 eller 6 banor).

Boka in en spännande rundvandring i berget – upptäck de 
hemliga kamrarna och lyssna till den spännande histiorien! 

För mer fakta och information, öppettider och priser, se  
www.midsweden365.se och facebook.com/midsweden365

Skidåkning när den är 
som bäst. Året om! 

Välkommen till världens  
längsta skidtunnel i ett  
berg! Här finns de bästa  
förutsättningarna för  
träning och prestation med  
ca fyra minusgrader året om. 
En unik upplevelse djupt  
inne i berget. 

Banan är kuperad och  
har två klassiska spår,  
ett skatespår och sex  
banor för skidskytte. 

Du bestämmer själv när din 
skid- eller skidskyttesäsong 
börjar och slutar. 

NÄRA VINTER

Skidtunneln är idag i full funktion – men i visionen för anläggningen 
finns tankar på hotell, restaruang, linbana, klättring, zipline, lekplats, 
utegym, badtunnor och grillplatser och mycket, mycket mer!

OBS! Bilden är ett fotomontage som illustrerar visionen.

VISION  FÖR MID SWEDEN 365
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Marie är sjuksköterska med specialistinriktning på vård av 
äldre inom Gällö i Bräcke kommun. Hon trivs med sitt jobb och 
de omväxlande arbetsuppgifter som ingår.

– Jag får guldklocka i höst, säger hon och skrattar. Har alltså 
jobbat inom kommunen i 25 år.

Hon berättar att hon redan i 15-årsåldern började jobba som 
sommarvikarie på dåtidens sjukhem i kommunen.
– Lite senare blev det fast anställning som undersköterska, innan 
jag bestämde mig för att vidareutbilda mig till sjuksköterska.  
Då i tron att jag skulle bli operations- eller narkossyrra. Men 

lite senare - under praktiken 
- blev allt tydligt för mig: Jag 
trivs bäst med att jobba med 
äldre människor.

Så småningom blev det 
specialistutbildning inom äld-
revård för Marie och därefter 
har hon fortsatt att lära sig 
mer om detta genom olika 
kurser. 

– Det finns ett positivt flow 
i Bräcke kommun och jag har 

fått det utbildningsstöd jag önskat. Inom hemsjukvården har vi 
en god anda med mycket kompetens hos personalen.

Hon blir avbruten av ett meddelande på mobilen. Under 
natten har det uppstått ett sårproblem hos en av patienterna. 
Undersköterskan på plats har lagt om såret, men vill att Marie 
som medicinskt ansvarig, ska göra en bedömning.

– Jag åker dit i eftermiddag, fortsätter Marie. Tar med olika 

förband och bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas. 

Gällö hemsjukvårdsteam består av undersköterskor, arbets-
terapeut, sjukgymnast, biståndshandläggare och enhetschef. 
Och så Marie själv. I dagsläget ansvarar Marie för vården av 15 
hemsjukvårdspatienter.

– I teamet jobbar vi alla tillsammans, men jag och under- 
sköterskorna jobbar mest nära varandra. 

Det är också Maries ansvar att bedöma vårdbehovet hos  
nyutskrivna patienter och det sker genom hembesök.

– Jag uppskattar verkligen patientkontakten. Den ger så 
mycket tillbaka och jag värdesätter verkligen gruppen äldre.

Därför passar det henne bra att också arbeta i det nybildade 
kognitiva stödteam som har fokus på demens. 

– Vi har hållit på sedan i februari och jobbet är så intressant. 
Målet är att utbilda all personal i bemötande av sjuka i olika 
stadier, men också lära ut hur man på bästa sätt ska hantera 
beteendeproblematik som kan kopplas till sjukdomen.

Och i teamet spelar Bosse en viktig roll.
– Bosse är en specialutbildad besökshund som sprider 

mycket glädje och aktivitet hos patienterna. 

Det märks att Marie brinner för stödteamets fokus. Hennes 
målsättning är klar.

– Om fem år kan Bräcke kommun vara en av de bästa  
kommunerna på hemsjukvård med en mycket hög kompetens 
inom demensvård, säger hon. Här finns potential och ett  
intresse bland personalen som gör att jag tror det är möjligt, 
avslutar Marie Salthammer.

Morgonmötet med personalen i hemsjukvårdsteamet är precis 
avslutat. Marie Salthammer slår sig ner vid datorn för att boka 
in medicinska och omvårdnadsåtgärder för de patienter som 
hon har ansvaret för.  – Fast egentligen tycker jag bäst om att 

vara ute och besöka patienterna, säger hon.

”Tänk om Bräcke 
kan bli Sverigebäst 

på hemsjukvård”

”Det finns ett 
positivt flow i 
Bräcke kommun, 
och vi har nära 
till varandra”

NÄRA 

ARBETE

Att göra 
skillnad

Visste du att många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben  
på arbetsmarknaden finns i kommuner? 

Undersökningar visar att kommuner och landsting har de mest engagerade och  
motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden. Att jobba i den offentliga sektorn är att 
göra skillnad, att vara viktig, att behövas. I Bräcke kommun vill vi därför påstå att vi har 
Sveriges viktigaste jobb.
Källa: skl www.bracke.se/ledigajobb
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– Jag trivs bra inom  
hemsjukvården i Bräcke  

kommun, säger Marie  
Salthammer, sjuksköterska i 

Gällö, Bräcke kommun.  
Här finns potential att  

utvecklas inom jobbet.
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En gammal kokbok, som länge gått i arv i släkten var början 
på den moderna tillverkningen som de har av sylt och saft  
men även nektar och vin. Kort därefter  
skaffade bröderna egna bin. 

Tanken på att kunna leva av det 
gården ger ledde till att de byggde om 
farmor och farfars gamla ladugård till  
en vingård, och så blev Öster Övsjö 
”byn med vin och bin”.

– Nektar var den första produkten och 
därefter har vi utvecklat vårt sortiment 
som nu består av över 100 olika produkter, säger Bengt- 
Johnny när han visar runt i ladugården som numera är en  
modern tillverkningsfabrik. 

Det är häftigt att höra om resan, från ladugården i Öster  
Övsjö, ut i världen. Örtagård Öst och Jämtlands Vingård levere-

rar till några av världens bästa restauranger. 
Just idag är det provsmakning i en av rum-

men, några potentiella kunder är på besök. 
Det smakas på prisbelönta favoriter men även 
nyheter i sortimentet. 

– Idéerna är många, nu lanserar vi snart 
eget te också, säger han stolt och häller upp 
till gästerna. Men det är inte vi som kom  mer till 
te-marknaden. Det är den som kommer till oss, 

menar Bengt-Johnny. 

Gården i jämtländska Öster Övsjö har varit i bröderna Jan-Anders och Bengt-Johnnys  
familj i 250 år och sedan 30 år driver de och utvecklar förfädernas hantverk vidare. 
Av råvaror från den omkringliggande naturen framställer de mathantverk med äkta smak  
och hög kvalitet.

Mathantverk med 
lokala råvaror

      
 NÄRA 

FÖRETAG
ANDE

”Våra produkter  
ska få smaklökarna 
att ta på sig  
balettskorna”

Bengt-Johnny visar upp den populära glöggen. 
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Produkterna finns i hela Sverige och efter 30 år på marknaden 
är de väletablerade.

– Det är otroligt roligt att vi finns i hela Sverige, men även  
på den utländska marknaden. Vi har levererat björkolja till  
New York, hjortronblad till Noma i Köpenhamn och får  
ständigt förfrågningar på unika råvaror men det är kul, menar 
Bengt-Johnny.

Till gården kommer ofta bussar med människor som vill göra 
studiebesök.

– Vi tar emot så många vi mäktar med, visar runt och sedan 
kan de handla i vår lilla gårdsbutik, men jag hoppas på att vi 
snart kan få sälja även våra alkoholhaltiga drycker i butiken, 
säger Bengt-Johnny.

Priserna är många, och bröderna har kammat hem Gastrono-
miska Akademiens pris för deras förädling och vunnit Isländska 
mästerskapen i mathantverk för att bara nämna några. Diplo-
men sitter uppradade på en vägg. 

Bengt-Johnny märker att deras sortiment blivit allt trendi-
gare, när de började för 30 år sedan var det inte många som 
tänkte så mycket på tillsatser eller sötningsmedel. 

– Vi har varit duktiga på att omvärldsbevaka och våra pro-
dukter var bland de tidigaste på marknaden, helt utan tillsatser 
och med honung som sötningsmedel, säger Bengt-Johnny. 

– Vi är stolta över våra produkter och vet att de är av god 
kvalitet med lokala råvaror, våra produkter ska få smaklökarna 
att ta på sig balettskorna, skrattar Bengt Johnny.

Upptappningsmaskin. Några av de över 100 olika produkterna. 

FAKTA FÖRETAG
I BRÄCKE KOMMUN
 Totalt har 49 företag startat i kommunen under 2017 
enligt UC (Upplysnings centralen). Det finns 959  
stycken företag i kommunen varav 221 är aktiebolag.

Branschfördelning:

Våra största privata arbetsgivare:
Gällö Timber, Hakfelt Produktion, Octowood, Pilgrimsta 
Hus Bygg, Gällö Skog, Storsjöhus, Hotell Jämtkrogen, 
Bracke Forest, Ansjö Skog & Markkonsult, Stavre Mobile 
Service, Gärdins Åkeri, Uno Andersson Skogsmaskin, 
Bräcke Bo-Service, Jämtlands Bryggeri.
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Jordbruk, skogsbruk och fiske
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Åk på loppissafari i sommar
Fynda och vraka bland 14 olika loppisar!

1. Sidsjö bystuga, loppis och Café 
Öppet mån-tors kl. 11-16, fre kl. 11-18, lör kl. 11-16.  
Extra öppet 17/7 kl. 11-20. 
Tel. 070-206 95 89.

2. Brykts Hantverk och Loppis, Grimnäs 
Kom och fynda både loppis och hantverk.  
Premiäröppning 10 maj kl. 11 och sedan 
öppet hela sommaren.  
Tel. 070-314 19 50 eller 070-643 55 92. 

3. Loppis Design Onytt/Nytt,  
Ystasjön Gällö
Oftast öppet på helger kl. 11-16. Även  
mån-fre när ägaren är hemma, samma tider. 
Skylt ute vid öppet och stor skylt vid E14. 
Tel 073-067 99 77 .

4. Loppis i Bräcke 
Loppis på Gamla Nyhemsvägen 6, Bräcke. 
Öppet hela året mån-fre kl. 11-16 då skylten är 
utsatt. Ring gärna i förväg 
Tel. 070-744 19 25. Kontant och swish.

5. Eriksberg i Mordviken
Loppis, möbelrenovering, veteranbilar, 
gårdsvisningar. Kolonilotter finns för  
uthyrning. Tel. 070-320 79 90.  

6. Gårdsloppis i Hunge
Öppet 22-24/6 och därefter varje helg fre- 
sön kl. 10-18 t.o.m v. 30. Här bjuds ni på 
fika. Handikappvänlig miljö.  
Tel. 070-247 99 25. 

7. Loppis på Kammen
Gammalt och nytt. Öppet när skylten sitter ute vid 
vägen. För övriga tider, ring 070-356 59 88  
eller 070-368 12 84.  

8. Loppisar i Grimnäs
Loppisar på gårdarna genom byn, hantverksutställningar 
och fika i bystugan. Öppet 28/6 – 1/7 kl. 11-16.  
Tel. 070-314 19 50.

9. Loppis på Grönviksgården, Grönviken
Öppet 30/6 kl. 10-17. Daniel och Micke, mer kända som  
”byggbögarna”, öppnar grindarna i år igen till sitt sommarställe.  
Stor gårdsloppis med flera utställare samt fika/korvförsäljning.  
All vinst går oavkortat till Regnbågsfonden. 
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10. Café och loppis i Sösjö
Ett loppistält kommer att finnas i samband med  
sommarcaféet i bystugan. Öppet 9/7-15/7 kl. 12-15.  
Tel. 070-234 34 15. 
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Åk på loppissafari i sommar
Fynda och vraka bland 14 olika loppisar!
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11. Loppisar i Bodsjöbygden
Loppisar på gårdarna runt om i Bodsjöbygden.  
Öppet 17/7 kl. 12-20. 

12. Svenssons Loppis, Bräcke
Garageloppis ”Hos Svenssons”, Strandgatan 18  
i Bräcke. Öppet hela sommaren kl. 11-17.

13. Bosses fd. diversehandel  
”Gårdsloppis i Sörbygden”
Kuriosa, allmoge och diverse prylar. Utförsäljning till 
fyndpriser. Öppet alla dagar från 1/5 - 19/8 kl. 12-18. 
Övriga tider ring tel. 070-370 35 83.
 

14. Loppis i westernstaden 
Old Trail Town 

Westernstaden för både stora och små.  
För öppettider och program, se dag 
för dag i bladet. Tel. 072-726 76 39.

15. Café och Loppis i Albacken
(f.d skolan). Stor loppis som håller öppet större delen 
av sommaren. Ring eller sms:a för mer information. 
Tel 073-925 71 44.

16. Loppis på Logen,  
Höglundskurvan Revsund
Öppet kl. 11-16, oftast helger. Ring eller smsa för 
öppettider. Tel 072-207 59 15.

17. Nyströms loppis, Bräcke
Öppet hela året mån-fre kl. 11-17. Efter midsommar 
och till mitten av augusti även öppet lör-sön kl. 11-15
Tel 073-834 33 43.
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BiblioteketMid Sweden 365
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Turistinformation
i Bräcke kommun
InfoPoints
Här finns InfoPoints med broschyrer, personlig  
service och enklare turistinformation.

Turistinformation finns även att hitta på:
www.bracke.se eller facebook.com/bracketurism

FEM SNABBA TILL 
KOMMUNALRÅDET
Efter tio år som kommunstyrelsens ordförande är 
det dags för Sven-Åke Draxten att gå i pension.

Hur sammanfattar du dina år i Bräcke kommun?
Det har varit tio spännande år, och många intressanta och 
viktiga möten, inte minst med olika företag och medborgare. 
Mycket har hänt! Under den här tiden har jag bland annat fått 
vara med om att inviga ett nytt äldreboende i Gällö som an-
passar oss till en förändrad befolkningsstruktur och välfärd, 
bygga en planfri korsning i Bräcke som gör näringslivets 
transporter enklare, bevarandet av fiskodlingen och arbets-
tillfällen i Kälarne slutligen att stötta fiberföreningarna
som byggt ut framtidssäkert bredband till i stort sett hela
kommunen. Jag är stolt och ödmjuk inför att jag har fått haft
förtroendet att leda kommunen.

Vad är du mest nöjd med?
Att vi har kunnat genomföra både stora och små projekt i 
samverkan med olika aktörer, och ofta med små medel. Och 
att Bräcke kommun har en hög kvalitet i det som verkligen 
räknas – omsorg och skola, trots att förutsättningarna inte 
alltid är de enklaste.

Kan du dela med dig av ett härligt minne  
från åren i Bräcke kommun?
När vi sålde vi ett stickspår till stolpfabriken i Kälarne hade 
jag gett mig tusan på att uppfylla en barndomsdröm om att 
vara stins och vinka av det första godståget på banan. Jag 
hade ingen stinsspade, så den tillverkade jag själv enligt de 
officiella måtten och färgerna. Det var en härlig uppgift att få 
flagga in tåget, och just kommunikationer är ju jätteviktiga – 
både för gods och för människor i vår kommun!

Vad vill du skicka med till din efterträdare?
Det viktigaste är att vara lyhörd, och att komma  
ihåg att man inte måste vara expert på allt 
själv. Ta hjälp, fråga och lyssna efter 
svaren. Det är nog så viktigt att stanna 
till, ta en kopp kaffe och prata förutsätt-
ningslöst med de som har idéer eller 
som berörs av beslut som att debattera 
i talarstolen. Och att blicka framåt – 
varje dag är en ny möjlighet att leta nya 
lösningar.

Vad ska du göra på din  
första lediga dag?
I augusti blir jag pensionär, och 
om allt går enligt plan kommer 
jag att tillbringa min första 
lediga dag med att tävla i 
Nordiska mästerskapen i 
jaktskytte som går av sta-
peln på Jylland.

Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke
Tel. 0693-161 00 | bracke@bracke.se | www.bracke.se
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