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INFORMATION

Fakta om Bräcke kommun
 
FOLKMÄNGD - totalt 6631 st

TÄTORTER och invånare per tätort

Kommunens areal - Totalt 3849 km2 

 

Antal företag i kommunen: Ca 700 st

Förvärvsarbetande efter näringsgren  
(Källa: AMPAK 2012)  
Avser dagbefolkning 16 år och äldre.

Näringsgren  Antal %          
Jord- och skogsbruk, fiske                       311 13,1 
Tillverkning och utvinning       348 14,6 
Energi och miljö  21 0,9 
Byggverksamhet  143 6,0 
Handel    175   7,3 
Transport  88    3,7 
Hotell och restauranger  42        1,8 
Information och kommunikation 11     0,5 
Kreditinstitut och försäkringsbolag          10    0,4 
Fastighetsverksamhet        19  0,8 
Företagstjänster    85      3,6 
Civila myndigheter och försvaret      107  4,5 
Utbildning   294   12,4 
Vård och omsorg 572 24,0 
Personliga och kulturella tjänster m.m.  88        3,7 
Okänd bransch            65  2,7

Samtliga näringsgrenar        2 379  100,0

Ledare
2013 går mot sitt slut 
och det har varit ett 
minst sagt händelserikt 
år. Kommunens 612 
anställda gör ett otroligt 
bra arbete med allt från 
barnomsorg till att ta 
hand om våra äldre. 

Stort fokus och arbete 
har lagts på att komma 
vidare i arbetet med 
projektet MidSweden 
SkiPark, en inomhusan-

läggning för skidåkning i Gällö. Fiberutbyggnaden i kom-
munen går starkt framåt och flera fiberföreningar bygger 
och projekterar för fullt. Man blir stolt över kommunin-
vånarnas stora engagemang och vilja.

Våra företagare har både nominerats och vunnit priser för 
sina fina prestationer under året, i konkurrens med länets 
såväl som landets företag! Det och mycket mer kan du läsa 
om i det här numret av Inblick. Med det vill jag önska dig 
trevlig läsning, en god jul och ett gott nytt år! 

Sven-Åke Draxten
Kommunalråd

Information om kommunmagasinet Inblick: 
 
Adress: Bräcke kommun
 Box 190, 840 60 Bräcke
Telefon: 0693-161 00
E-post: tillvaxt@bracke.se
Ansvarig utgivare: Bengt Flykt
Redaktör: Daniel Svensson 
Grafisk produktion: GRANN Design & Marknadspartner 
Tryck: Daus Tryckeri, Östersund 
Upplaga: 3.500 ex.

Tidningen delas ut till hushåll och företag i Bräcke kom-
mun. Kontakta oss om du har frågor eller också vill ha 
Inblick.
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Hur fungerar det?
Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhus-
besök eller när barnen lämnas på förskolan. Vilken är kommunens roll?

1862 fanns det fler än 2 000 kommuner i landet, idag är det 290 stycken. Den senaste stora förändringen var 1974, och då slogs 
kommunerna Revsund/Gällö, Kälarne och Bräcke ihop. Olika varianter med kommundelsnämnder och kontor på flera orter 
prövades under sjuttio- och åttiotalet, men 1996 sammanfördes allt till den geografiska ordning som finns idag. All hantering av 
politiken; dvs fullmäktige, kommunstyrelse, arbetsgrupper och nämnder med arkiv och diarium är samlade till kommunhuset i 
Bräcke. Efterhand har all övergripande administration för kommunens olika verksamheter som lönefrågor, ekonomi, IT-system 
för vård, skola och omsorg med mera flyttat in i kommunhuset. 

På kommunhuset finns alltså lönehandläggare, kommunalråd, byggnadsinspektörer och bemanningsenhet med mera, men du 
hittar också hela socialtjänsten och överförmyndarna där. Många anställda har flera ansvarsområden som exempelvis lands-
bygdsutvecklare, länstrafikansvarig och informatör i en och samma person, och personal delas med andra kommuner för några 
obligatoriska uppgifter. Vår energi- och klimatrådgivare jobbar till exempel för både Bräcke och Ånge kommun. Ringer du vår 
växel är det de trevliga telefonisterna i Berg som kopplar dig till rätt person.

Vilka lagar styr?
Kommunallagen från 1992 talar till exempel om hur arbetet i fullmäktige ska gå till, och vilken typ av verksamhet som kom-
munen får ägna sig åt. De flesta arbetsuppgifter styrs sedan av speciallagstiftning och mycket är obligatoriskt. Socialtjänstlagen, 
skollagen, hälso- och sjukvårdslagen är några av lagarna som ska följas, sedan kan till exempel Socialstyrelsen komplettera med 
ytterligare föreskrifter som styr verksamheten. Förutom den verksamhet som är obligatorisk väljer de flesta kommuner att arbeta 
med frivilliga uppgifter; som till exempel föräldrastöd, fritidsverksamhet, dagvård för dementa, och SP-teamet som du kan läsa 
om längre fram i tidningen. Både den obligatoriska verksamheten och den frivilliga kan delvis finansieras genom avgifter.
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Exempel på frivilliga 
åtaganden:

• Öppen förskola

• Fritidsgårdar

• Föreningsstöd

• Idrottsanläggningar

• Hälso- och viss sjukvård i hemmet 

• Sysselsättning

• Näringslivsutveckling 

• Kulturskola

Obligatoriska uppgifter:

• Förskoleverksamhet 
 och skolbarnomsorg

• Förskoleklass, grundskola, 
 gymnasieskola och särskola

• Kommunal vuxenutbildning

• Svenska för invandrare

• Socialtjänst, inklusive individ- 
 och familjeomsorg

• Omsorg om äldre och 
 funktionshindrade

• Hälso- och viss sjukvård 
 i särskilt boende

• Stadsplanering och byggfrågor

• Hälso- och miljöskydd

• Renhållning och avfalls-
 hantering

• Räddningstjänst

• Vatten och avlopp

• Bibliotek

• Krisberedskap

• Kollektivtrafik (tillsammans 
 med landstingen)

• Bostadsförsörjning

ORGANISATION

Text: Anna Lundström Foto: Daniel Svensson
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GULDSTJÄRNAN till Årets Serviceperson och Årets Serviceföretag 
Hjördis Hansson fick Guldstjärnan som Årets Service-
person.”Hennes stora engagemang att förgylla andra 
människors vardag. Hon är drivkraften bakom många 
event som till exempel midsommarfirande, sommarcafé, 
majbrasa, julmarknad och julcafé. Allt detta gör hon på 
sin fritid med ett leende på läpparna. Hon är en guld-
stjärna!”

Guldstjärnan för Årets Serviceföretag gick till Bräcke 
Sport & Fritid som ägs och drivs av Håkan Larsson. 
”Håkan med sina medarbetare ställer alltid upp med ett 
leende och sann serviceanda. Håkan är genom sitt glada 
och ärliga sätt alltid tillmötesgående. Servicen i butiken 
och den positiva stämningen är en förebild på orten.”

Text och Foto: Daniel Svensson
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VÅRA DUKTIGA FÖRETAGARE

Årets Företagare och Årets Guldstjärnor 
utsedda i Bräcke kommun 

Årets Företagare
Utmärkelsen Årets företagare delas ut av Företagarna och 
Bräcke kommun. Den som vinner får förutom ett diplom, en 
graverad yxa och en prischeck på 10 000 kr, också äran att 
tävla om titeln Årets Företagare i Jämtland/Härjedalen. Årets 
Företagare i Bräcke kommun 2012 blev Börje Larsson med 
företaget Sören Larsson & Son i Våle AB med motiveringen: 
”Utmärkelsen tilldelas en person som genom sin entreprenörs-
anda och hårt arbete har lyft verksamheten till ytterligare en 
nivå i ett etablerat familjeföretag i en tuff bransch.” 
 

Årets Unga Företagare
Årets Unga Företagare utses årligen av Bräcke kommuns 
näringslivsutskott efter nomineringar från allmänheten. Priset, 
ett diplom och en prischeck på 5 000 kr, gick i år till entre-
prenören Johan Wikström, Grimnäs, med företaget JW Mark 
& Entreprenad AB.  Motivering: ”Årets unga företagare har 
vågat sig på en tuff bransch som kräver både skinn på näsan 
och stor känsla för entreprenörskap. En trevlig och kompetent 
person är en målande beskrivning av Johan som företagare.”

Foto: Johnny Lundgren. Text: Daniel Svensson.

Hjördis Hansson, Sven-Åke Draxten och Håkan Larsson.

Sven-Åke Draxten och Årets Företagare Börje Larsson. Årets Unga Företagare Johan Wikström.
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Årets Tillväxtföretag i länet
Ansjö Skog & Markkonsult är årets Tillväxtföretag i länet! Priset delades ut den 14 november av 
Deloitte under Guldgalan i Östersund.
 

Håkan Nordlund, Peter Albertsson och Jan-Åke Nordlund.        Text och Foto: Daniel Svensson

Ansjö Skog & Markkonsult startades redan 1961 av Gösta Nordlund och idag är det sönerna Håkan och Jan-Åke Nord-
lund som sköter driften. Företaget har 18 anställda där Peter Albertsson är VD. Företagets affärspartners finns i hu-
vudsak inom skog- och kraftindustrin där Ansjö Skog & Markkonsult på kundens uppdrag sköter allt från skog- och 
markvärdering till avtalsskrivningar och kontakter med berörda markägare. Ansjö Skog & Markkonsult blev årets 
Tillväxtföretag med motiveringen:“Företaget har genom målinriktad kompetensutveckling kunnat erbjuda flexibla  
lösningar till sina kunder. Dessutom har företaget utvecklat en framgångsrik mix av internt- och externt nätverks- 
byggande, och ett modernt beslutsfattande som inneburit att företaget skapat en unikt varaktig, och lönsam tillväxt med nya 
marknader i hela landet. Bolaget har visat en vilja och skapat förutsättningar att fortsätta växa såväl lokalt som nationellt.” 

“Priset är ett erkännande om att vi är på rätt spår. Vi vill vara kvar och verka här i Kälarne, Bräcke kommun, då vi har nära 
till det mesta, både geografiskt och via bredband. Det är roligt att vara det lilla företaget som kan vara med och konkurrera 
gentemot större företag. Vi satsar på att växa och anställa fler i framtiden,” säger Peter. 

VÅRA DUKTIGA FÖRET-
AGARE
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Bracke Forest nominerades till Årets Innovatör! 
Bracke Forest är störst i världen på skogsvårdsprodukter som harvare, högläggare och plantsät-
tare och finns idag över stora delar av världen. ”Våra produkter finns tex i Brasilien där Euka-
lyptusträden växer något snabbare än våra tallar i Sverige, nämligen 3 cm varje dygn. På 6 år 
har plantan växt så pass mycket att det kan avverkas,” säger Klas-Håkan Ljungberg, VD Bracke 
Forest. Årets nominering av Almi Företagspartner Mitt grundar sig på att man vidareutvecklat 
en av sina plantsättare, P11:an, som kan gräva upp en torva och sätta plantan i samma rörelse. 
Den produkten är Bracke Forest ensamma om i världen. ”Nomineringen är ett bevis på att 
vi som företag är på rätt väg,” säger Klas-Håkan. “Företaget har gått från att vara en lokal 
smidesverkstad på 20-talet till att vara ett globalt markberednings- och skogsvårdsföretag. 
Plantagebruket och plantsättare är en ny marknad som växer vilket gör att vi också kan växa, 
anställa fler och bidra till utveckling i bygden,” avslutar Klas-Håkan.

VÅRA DUKTIGA FÖRETAGARE
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VI INFORMERAR
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Nyheter kring MidSweden SkiPark
Kommunstyrelsen i Bräcke kommun har tagit beslut om att utnyttja förköpsrätten till Gällöberget, 
för att komma vidare i arbetet med en inomhusanläggning för skidor. 

I samband med världscupstävlingarna i Östersund i slutet av november bjöds internationell och nationell press in för ett besök i 
den tidigare hemligstämplade militäranläggningen. ”För mindre än ett år sedan släpptes sekretessen omkring Gällöberget, och 
redan under 2015 hoppas vi kunna inviga världens längsta skidspår byggt i naturberg”, säger Sven-Åke Draxten, kommunalråd 
Bräcke kommun.  Press och media från hela länet var på plats när portarna in till Gällöberget och MidSweden SkiPark öppnades.

    Några saker vi gjort under 2013
✔  Balkong/fasadrenovering av fastigheter i kvarteret   
 Lokatten i Bräcke och på Mellanvägen i Gällö.
✔  Ny styrning av ventilation och värme i Kälarne skola.
✔  Installation av en ny bergvärmeanläggning,  
 f.d. Folkets Hus i Pilgrimstad.
✔  Iordningställt nya tandläkarmottagningen i Gällö.
✔  Förnyat VA-nätet med ca 2 miljoner kr/år.
✔  Ny truckhall i Bröckling, gymnasieskolan. 

    Detta planerar vi för 2014
✔  Fortsatta balkong/fasadrenoveringar.
✔  Fortsatta energisparåtgärder.
✔  Projektering för nya bergvärmeanläggningar.
✔  En satsning på att se över statusen på tvättstugor   
 i fastighetsbeståndet.
✔  Asfaltering av gator/vägar i Gällö.
✔  Standardhöjande åtgärder på Fjällsta skola.
✔  Fortsatta insatser på VA-nätet.
✔  Fortsatta insatser på gatubelysningsnätet.

TEKNIK- OCH INFRASTRUKTURAVDELNINGEN INFORMERAR!

Text och Foto: Daniel Svensson

NY TEKNISK CHEF!
David Danielsson är sprillans ny som teknisk chef och ser 
fram emot arbetet. Några viktiga uppgifter blir att höja stand-
arden på kommunens fastigheter och infrastruktur såsom 
gator, vägar, vatten och avlopp.  

!
- Underlätta för de som snöröjer genom att  
   parkera på anvisade platser.
- Lämna inte levande ljus obevakade!
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FIBER
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När fibern kom till byn
Gimdalen Fiber blir första fiberföreningen i kommunen att färdigställa ett bynät. “Fibern är viktig 
för att telefonen och tv:n ska fungera, men också för värdet på fastigheterna och byns överlevnad”, 
säger Martin Magnusson, 84 år, från Gimdalen. 

Inblicks redaktion var på plats i Gimdalen en solig september-
dag  när grävandet för fiberkabeln var i full gång. Här träffade 
vi bland annat Martin som precis fått fibern framgrävt till sitt 
hus.  Kent Sefastsson är fiberföreningens projektledare. “Samt-
liga fastboende i Gimdalen har anslutit sig, totalt 73 stycken 
inklusive 14 i Nyhem, vilket är jättekul,” säger Kent. 

När man pratar med folk i byn berättar de att processen har 
gått fort från dag ett. Stort engagemang och hög arbetsmoral 
har lett till att Gimdalen är första byn i Bräcke kommun som 
färdigställer sitt byanät. “Det är de lokala krafterna som har 
gjort den här gemensamma satsningen möjlig. Utan byarnas 
engagemang och vilja skulle inte detta vara genomförbart”, 
säger Sven-Åke Draxten, kommunalråd Bräcke kommun. 

Den 27:e november kunde Gimdalens 
Fiber tillsammans med arbetsledaren Kent 
Sefastsson färdigställa föreningens bynät, 
och fick dessutom celebert besök i form av 
Näringsdepartementet och PTS.

Nytt avtal ger nya möjligheter!
Tisdagen den 20 augusti skrev Bräcke kommun och Skanova under ett samarbetsavtal som gjorde 
det möjligt att erbjuda 100% av Bräcke kommuns invånare bredband via fiber.

Det unika är att byarna på landsbygden har organiserat sig i 
11 fiberföreningar, och avtalet med Skanova som möjliggör en 
lösning för både tätort och landsbygd när det gäller utbyggnad 
av fiber. Med samarbetsavtalet som grund är det möjligt för 
Skanova att köpa dessa bynät och bli en professionell förvaltare.     
“Avtalet gör att vi löser det många landsbygdskommuner har 
misslyckats med, nämligen en lösning för tätorterna som inte 
är stödberättigade”. säger Sven-Åke Draxten, kommunalråd.

Skanovas försäljningschef Jerri Waris och Sven-Åke Draxten 
skrev under samarbetsavtalet på kommunhuset i Bräcke.

Text & Bild: Daniel Svensson
Sven-Åke Draxten och Skanovas Jerri Waris undertecknar avtalet.
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Theresa Flatmo ny ägare till Grannäset
Theresa Flatmo, som tillsammans med sin make driver ett byggföretag och en bygghandel i 
Kälarne, har tagit över som ny ägare för Grannäset. Theresa, eller Tessan som hon också kal-
las har drivit restaurangen sedan i somras men tänker redan ett år framåt. “Jag har haft ungefär 
2700 gäster sedan jag tog över vilket är helt otroligt, nu vill jag utöka verksamheten med över-
nattningsplatser och konferensdel, kanske även en delikatesshörna”, säger Tessan. 

“Grundtanken är att Grannäset ska förmedla hemmakänslan och man ska känna sig som hemma 
när man kliver in genom dörren hos oss. Den största utmaningen blir att bevara historien, allt 
här har en historia knuten till sig. Jag tänkte låta olika människor som bott på gården få sätta sin 
prägel på olika rum. Kanske blir det ett Dan och Eva-rum också”, säger Tessan. 

Prisade mathantverkare
När SM i Mathantverk avgjordes kunde företag från Bräcke kommun titulera sig guldmedaljör 
inom ost och silvermedaljör inom bröd!

8

SMÅTT & GOTT

Åsbergets Gårdsmejeri med Ann Klensmeden i spetsen tog 
hem SM-guldet i kategorin pressad ost. ”En utomordentlig ost 
som lockar såväl med utsida som med färg och insida. Här 
utvecklas de ljuvligaste aromerna i näsa såväl som i gom och 
eftersmaken närmar sig himlen.”

Bakgården i Revsund tog hem silvermedaljen med ett ölbröd i 
klassen Rågsurdegsbröd där Kerstin Hylén stod bakom insat-
sen. Juryns motivering:”Ett saftigt bröd med underbar smak 
av karamell och nötter.”

Elever fick inblick i kommunhuset
Klass 3 och 8 från Bräcke skola var på studiebesök på kom-
munhuset i Bräcke där de fick ställa frågor och lära sig vilka 
ansvarsområden kommunen har. Totalt var det ungefär 56 
elever på besök, något som vi gärna gör om sa båda lärarna 
Eva (klass 3) och Maria (klass 8) på Bräcke skola. 

I Nämndrummet, kommunhusets ”finaste” rum, började 
studiebesöket med en presentation av skillnaden mellan 
kommuntjänstemän och kommunpolitiker och hur kom-
munen som organisation fungerar.  Vet du det?

Text & Foto: Daniel Svensson. Klass 3 hälsar på Tillväxtavdelningen i kommunhuset.

Ann och Anita visade stolt upp Åsbergets “guldost”. Kerstin och några av hennes goda bröd.
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BARN OCH KULTUR
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Unga musikanter på Kulturskolan
Välkomnas du också av ljuv musik när du kliver in genom huvudentrén på Gällö skola? Då är det 
säkert kulturskolans elevorkester som övar för fullt! Kulturskolans orkester i Gällö består av 11 
musikanter och en dirigent, som tillsammans väcker gamla låtar till liv.

“Kulturskolan i Bräcke kommun finns för alla barn i åk 4-9, 
och vi tar emot knappt 200 elever per år. Våra lärare, Tomas, 
Tomas, Johan, Richard och Per-Olof, är superduktiga peda-
goger och klarar de allra flesta instrument,” säger kommun-
ens kultur- och fritidschef Anna Lundström.

”Det är många elever som har fortsatt med musiken och 
spelar idag professionellt eller arrangerar musikevenemang.  
Till exempel spelar Alexander Smith med E-Type, Jessica Ols-
son Lantto har bland annat varit med i musikalen Mamma 
Mia, Niklas Strandberg är kyrkomusiker i Östersund, Johan 
Persson är musiklärare i Gällö, Jonna Hylén arrangerar 
”Mylthsylth i Parken” i Östersund. Kulturskolan är en viktig 
resurs med aktiviteter som stimulerar barnens alla sinnen. Vi 
utvecklar barnens kreativitet i tanke och handling och ökar 
förmågan till social kompetens”, säger Tomas Nilsson och Johan Persson som undervisar i Kulturskolan.

Barnen i Bräcke kommun är bäst i länet på att sluka barnböcker
Vi ligger fortsatt väldigt bra till i biblioteksstatistiken; nu är 
barnen i Bräcke kommun bäst i länet på att låna böcker. Ett av 
våra viktigaste uppdrag är ju att stärka barn och unga i deras 
läsutveckling, så det känns jätteroligt! Kunnig personal, bra sa-
marbete med skolan och ett aktuellt och spännande utbud av 
böcker är framgångsreceptet.

På Svensk biblioteksförenings hemsida (www.biblioteksfore-
ningen.org) finns fakta om bibliotek; antal låntagare, budget 
med mera, men också undersökningar om vad människor tyck-
er om biblioteken. Till exempel är biblioteken den samhällsin-
stitution som flest människor känner förtroende för. Och många 
besökare vill att vi utvecklar internettjänsterna ytterligare.

På vår hemsida, www.bibliotekmitt.se kan du leta titlar, reservera, låna om, få tips om läsning, med mera. 
Och du är förstås alltid varmt välkommen att besöka våra bibliotek! /Anna Lundström, kultur- och fritidschef.

Vill du börja i Kulturskolan?
Att gå i Bräcke kommuns kulturskola är frivilligt, och du söker på våren för att börja till hösten. Det kostar 425 kr per 
termin. De flesta nybörjare får börja i grupp, men vi anpassar eftersom för att undervisningen ska bli så bra som möjligt. 
Kontakta Tomas Nilsson för mer information på tel. 070-644 67 01.

!

Kulturskoleelever från Gällö Skola. Text & foto: Daniel Svensson.

Text Anna Lundström. Foto: Daniel Svensson.
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Välkommen till SP-teamet
Socialpsykiatriska teamet (SP-teamet) i Bräcke riktar sig till människor med psykisk funktionsned-
sättning och personer som upplever psykisk ohälsa. 

”Det här är inget ovanligt hos oss människor, tvärtom, 3 av 4 har någon gång 
upplevt psykisk ohälsa. Behöver man hjälp så finns vi här för att hjälpa dig 
till en bättre vardag”, säger arbetsterapeuten som är en av tre personer som 
jobbar på SP-teamet.

SP-teamets insatser är kostnadsfria, sträcker sig över hela kommunen och 
bygger på frivillighet. Målsättningen är att utveckla individens möjligheter 
att leva ett självständigt liv. Insatserna kan vara kopplade till vardag, familj, 
arbete och fritid.

Bästa utbildningsteamet i Sverige
Allt började 2011 när Socialstyrelsen skulle fördela 25 miljoner kronor till utvecklingen av samarbe-
tet mellan kommuner och landsting gällande demensvård. I Bräcke kommun skrev vi ihop en slag-
kraftig ansökan och fick mest pengar i hela Sverige, säger distriktssköterskan Birgit Malmqvist och 
undersköterskan Marianne Fransson. Vi fick totalt 4,5 miljoner för åren 2012 och 2013. 

Demensteamet satte mer eller mindre Bräcke på “demens-
kartan” genom att bli bäst i Sverige på att utbilda personal.  
Över 260 anställda gick utbildningen.

Varje år insjuknar 15-20 personer i vår kommun. Tidiga insat-
ser kan göra att de som drabbas kan bo hemma längre. Under 
projektets gång har demensteamet gjort minnestester på 130 
personer. Minnestestet grundar sig på en remiss från hälsocen-
tralen eller att en anhörig har hört av sig. “På hembesöken gör 
vi en basal utredning och visar testet att en person är drab-
bad av demens kan diagnos ställas samt medicin sättas in. Per-
sonerna kan då bli både gladare och mer initiativrika” säger  
Birgit. 

I Bräcke, Gällö och Kälarne finns dagverksamheter för de de-
menssjuka. Här stimuleras och aktiveras deras kognitiva funk-
tioner. “Nu avslutas projektet vid årsskiftet men dagverksam-
heterna blir kvar som förut. Kommunen och primärvården har 
ett bra samarbete och hjälp finns att få om man hör av sig till sin hälsocentral. De personer som oroar sig över att hjälpen uteblir 
kan vara lugna, alla som behöver hjälp kommer att få det” säger Maritha Larsson, biträdande chef för vård- och omsorg och 
Ulla-Britt Barcheús Olovsson, primärvårdschef Bräcke och Kälarne HC.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta SP-teamet om du har några 
frågor! Du når oss på telefonnummer: 0693-161 00

10

VÅRD & OMSORG

Maritha Österberg, Ingela Widén, Marianne Fransson och 
Birgit Malmqvist samt hunden Vittra.
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SMÅTT & GOTT
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Tjejerna som håller igång hockeyn! 
Med nya spelare med förflutet i t.ex. Brynäs, Timrå, Brunflo och Svenstavik laddar damerna för en 
ny härlig säsong!

Damlagets spelartrupp består av ungefär 15 
spelare. Med en mix av yngre och äldre tar nu 
Bräcke Polar Bears nya skär för en spännande 
match mot Sundsvall Wild Kittens och Sveg. 
“Alla spelare bor inte i Bräcke tätort utan också 
i Grimnäs, Fjällsta och Timrå så det är bara att 
”haka” tjejerna efter vägen och testa”, säger 
Svea, lagets tränare. 

”Vi tränar 2 ggr/veckan i Bräcke ishall och vi 
är ett glatt gäng som spelar med glimten i ögat. 
Inga hakningar här inte” lägger Emma till och 
skrattar. “Alla är välkomna och vi har utrust-
ning om man behöver låna. Det viktigaste är att 
man har roligt och vill spela hockey, då kommer 
man långt” säger lagets tränare. 
“Sponsorerna har hjälpt oss med att ta fram nya 
tränings- och matchtröjor vilket vi är tacksam-
ma för. Om man har avlagda hockeygrejer 
tar vi gärna emot dom här, så att de som vill 
börja, kan låna och testa. Vi satsar nu på att 
tillsammans med Hockeyförbundet Jämtland Härjedalen bjuda in Erika Holst, en världsspelare inom svensk damhockey, till 
Bräcke för att inspirera fler till att börja spela ishockey”. 

Idas lillasyster och vår yngsta invånare
Här ser ni i skrivande stund Bräcke kommuns yngsta in-
vånare som föddes i början av oktober. Familjen Häggkvist-
Laxbäck bor i Mjösjö, mellan Tavnäs och Rissna. Fröken 
Häggkvist föddes på BB i Östersund och var så glad att få 
komma ut efter 9 månader i magen, säger mamma Sarah.

Mamma Sarah arbetar på arbetsförmedlingen i Östersund och Pappa Per på 
Svenssons Trä i Ismundsundet. Storasyster Ida går på förskolan Busbua i 
Rissna, ett föräldrakooperativ som är helt fantastiskt, säger mamma Sarah. 
Familjen har bott i Mjösjö i 8 år. Per har sitt föräldrahem ett femtiotal meter 
längre ner mot sjön och de trivs hur bra som helst. 
 
”Vi känner dem som bor här i byn och vi har en fin gemenskap. Det 
funkar så otroligt bra med Busbua, vilket gör det hela mycket enklare 
att bo här. Ida och de andra barnen kan äta frukost där vilket gör 
att vi slipper allt för tidiga morgnar.  På fritiden när vi får tid över 
packar vi gärna fikakorgen och beger oss ut i skogen med hundarna, 
då mår vi som bäst”, säger de nyblivna föräldrarna. “Både jag och Sa-
rah jagar, ett intresse som också våra hundar delar. Passande när man bor 
mitt i naturen i vackra Mjösjö”, säger Per med ett leende.

Med hjälp från sponsorer har laget fått nya tränings- och matchtröjor. I rosa trän-
ingströja Matilda Ivansen, i matchtröja Lotta Orrmarker, och i lila träningströja 
Emma Pesch-Andersson.
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Bräcke kommun          Box 190, 840 60 Bräcke          Tel 0693-161 00          Fax 0693-161 05          bracke@bracke.se

VINTERAKTUELLT

B
POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE

SVERIGE  
PORTO BETALT 
PORT PAYÈ

ALPINT

MICKELBACKEN, Gällö 
Antal liftar: 2 st.   Antal nedfarter: 3 st. 
Fallhöjd: 125 m.   Längd: 450 m. 

Här finns servering och uthyrning av skidutrustning. 

Öppettider: 
Tisdag och torsdag 18.00-21.00
Lördag och söndag 11.00-15.00

Håll koll på öppettider på www.gallosk.se

SVEDJEBACKEN, Västanede, Kälarne
Antal liftar: 1 st.   Antal nedfarter: 3 st. 
Fallhöjd: 98 m.   Längd: 500 m. 

Här finns servering och uthyrning av skidutrustning. 

Öppettider:
Tisdag och torsdag 18.00-21.00
Lördag och söndag 11.00-15.00

Håll koll på öppettider på www.kalarneik.com

 
ELLJUSSPÅR & MOTIONSSPÅR

Bräcke
I Bräcke utgår spåret ifrån Hembygdsgården eller Bro-
myran och prepareras vintertid av Bräcke sportklubbs 
skidsektion. 

Gällö
I Gällö utgår spåret ifrån Torpets friluftsområde och 
drivs av Friluftsfrämjandet. 

Kälarne
I Kälarne utgår man ifrån Ånäset, där sköter Kälarne 
IK om spåret vintertid.

Pilgrimstad
I Pilgrimstad är det Pilgrimstad IF som preparerar 
spåret som utgår ifrån Biskopvallen.

Elljusspår och motionsspår finns runtom i kommunen, 
för mer information och status på några av spåren se: 
www.skidspar.se.

SKOTER

Den nya skoterledskartan visar alla fina leder som 
underhålls av skoterklubbarna. Kartan finns att köpa av 
skoterklubbarna, kontakta Turistbyrån för mer informa-
tion.

ISHALL

Friåkningstider under jul och nyår: 
23 dec      09.00-12.00
24-26 dec      STÄNGT

***Juldagsmatch kl. 14.00***

27 dec        09.00-12.00
28-29 dec   12.00-14.00
30 dec         09.00-12.00
31 dec         STÄNGT
1 jan            STÄNGT
2-3 jan        09.00-16.30
4-5 jan        12.00-14.00

Friåkning resten av säsongen:
Vardagar  14.00-16.30
Lör - Sön  12.00-14.00

Kontakta gärna 
Turistbyrån på 

tel 0693-100 00 eller 
se hemsidan www.bracke.se
om du vill ha tips och uppslag 

på vad du kan hitta på 
här hemma i vinter!

www.bracke.se
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