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INFORMATION

Ledare
Ödsligt, gråkallt och stag-
nerat eller nära, vintrigt  
och vardagligt? Vilken bild 
av landsbygdskommuner 
är det som brukar visas upp, 
och ur vems perspektiv  
skildras vi? Allt för ofta ur 
ett utifrånperspektiv har  
jag märkt. Det händer 
ibland att jag blir förvånad 
över hur vi framställs – jag  

känner inte igen mig i beskrivningen av landsbygden, av  
Norrland, av Bräcke.

En stor kommun kan aldrig ha samma tillgänglighet 
som vi har, till kulturskola, istider, idrottshallar och 
mellan olika kommunala förvaltningar. Att vara liten 
kan mycket väl vara en styrka ibland. Men det är lätt 
att glömma bort när allt fokus hamnar på att mäta antal 
och ranka storheter. På något vis är det enklare att  
lyfta fram det som är svårt, det som är ett problem, eller 
ännu hellre, att framställa alla vi som bor på landet som 
problematiska och överblivna.
Jag håller inte med om den dystra bilden av lands-
bygdskommunen och landsbygdsbon. I det här numret 
av Inblick Bräcke kommun kan du bland annat läsa 
om en ung företagare med specialistkunskaper som 
lockar kunder långt utanför både kommunens och  
landets gränser, om unika designtoaletter i skolan,  
engagerade föreningsmännskor som lägger grunden 
 för en meningsfull fritid och om projekt som hjälper  
människor att hitta rätt både i livet och samhället.  
Det ger dig förhoppningsvis en annan bild av vad som 
händer här. En bättre bild.

Sven-Åke Draxten
Kommunstyrelsens ordförande

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: Liv Edström 
Grafisk produktion: GRANN Design & Marknadspartner
Tryck: Daus Tryckeri, Östersund 
Upplaga: 3.500 ex.
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HUR FUNGERAR DET?

Välkommen till Bräcke kommun!

KOMMUNHUSETS ÖPPETTIDER

Under jul- och nyårsveckorna har receptionen i kommunhuset 
i Bräcke särskilda öppettider: 
 

Måndag 22 december......................... 08-16 (lunch 12-13)
Tisdag 23 december............................. 08-12
Måndag 29 december.......................... 08-16 (lunch 12-13)
Tisdag 30 december............................. 08-16 (lunch 12-13)
Fredag 2 januari.................................. 08-12
Måndag 5 januari................................ 08-12

Från onsdag 7 januari återgår vi till de vanliga tiderna d.v.s. 
öppet måndag – torsdag 08-16, fredagar 08-15, med lunch-
stängt alla dagar mellan 12-13.

BIBLIOTEKENS ÖPPETTIDER 19 december - 6 januari  
 
BRÄCKE  - Tel. 0693-162 40
Fredag 19 december.................................. 10-14, 17-20
Måndag 22 december................................. 10-19
Måndag 29 december.................................. 10-19
Tisdag 30 december..................................... 13-16
Fredag 2 januari.......................................... 10-14

GÄLLÖ - Tel. 0693-164 80
Fredag 19 december.................................... 10-13
Måndag 22 december.................................. 10-14, 16-19
Måndag 29 december.................................. 10-14, 16-19
Fredag 2 januari.......................................... 10-13

KÄLARNE - Tel. 0696-167 20
Fredag 19 december.................................... 10-13
Måndag 22 december.................................. 10-13
Måndag 29 december.................................. 10-13
Fredag 2 januari.......................................... 10-13

Från onsdag 7 januari är det öppet som vanligt igen. 

Nya kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och beslutar bland annat om övergri-
pande mål och riktlinjer och om Bräcke kommuns budget. De 39 ledamöterna är fritidspolitiker som 
väljs i allmänna val vart fjärde år. Nu är de alldeles nyvalda.

Efter höstens val har Socialdemokraterna, Landsbygdens 
Framtid i Bräcke, Vänsterpartiet och Folkpartiet bildat en koa-
lition med tillsammans 20 av kommunfullmäktiges 39 mandat.

Kommunfullmäktige sammanträder minst fem gånger per 
år och brukar hålla sina möten i olika delar av kommunen.  
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket inne-
bär att alla är välkomna för att lyssna. Det går också bra att 
lyssna på fullmäktigemötet i Mittradion.

Före varje kommunfullmäktige är det mötestorg. Då finns möj-
lighet att träffa politikerna, ställa frågor och att påverka beslut. 

Politikernas uppdrag är att besluta om den kommunala ser-
vice som bräckeborna behöver och vill ha. Politikerna ska 
också förvalta kommunens pengar, som till stor del består av 
medborgarnas inbetalda skatter. Det politiska arbetet inom  
kommunen drivs genom att lägga förslag, så kallade motioner, 
eller ställa frågor i kommunfullmäktige.
 
Det är inte bara politikerna som kan komma med förslag. 
Kommunfullmäktige har bestämt att alla som är folkbokför-
da i Bräcke kommun ska kunna väcka ärenden i fullmäktige.  
Det kallas för medborgarförslag. Medborgarförslag ska vara 
skriftliga och undertecknade av en eller flera personer som är 
folkbokförda i Bräcke kommun. 

De ärenden, oavsett vem som föreslagit dem, som  
politikerna i kommunfullmäktige ska ta ställning till har  
faktaunderlag som de anställda tjänstemännen i kommunen  
samlat ihop och analyserat. Desstom har kommunstyrelsen, 
kommunens samlingsregering, också diskuterat och lämnat 
förslag till beslut innan ärendet hamnar på fullmäktiges bord. 
Det ska säkerställa att alla beslut är väl underbyggda. 

Den här beredningen av ett ärende kan ta tid för att fullmäktige 
ska få ett så rättvisande underlag som möjligt för sitt beslut och 
för att medborgarna ska ha möjlighet att följa ett ärende innan 
beslut.

Mandatfördelning 2014-10-15 - 2018-10-15
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Tidningen Inblick trycks i 3.500 exemplar och delas ut till hus-
håll och företag i Bräcke kommun.

Tidningen finns även att läsa digitalt som pdf på kommunens 
hemsida www.bracke.se.



Nationell konferens om livet på landsbygden
Hur värderar vi livet på landsbygden? Kan man aktivt och rationellt välja livet i en inlandskommun? 
Är landsorten en pittoresk semesterkuliss eller ett ställe där man kan leva på riktigt? Och vad händer 
när riksmedia dragit sig ut till storstadsområdena?
  
Frågorna är stora och rör oss alla. 
Därför valde Bräcke kommun att 
arrangera konferensen Kampen om 
varumärket. 

Intressanta föreläsare och  
kloka diskussioner med bland  
andra landsbygdsstrategen Christel 
Gustafsson som skriver bloggen” 
Se landet” och Po Tidholm, som 
bland annat känns igen från 
”Norrlands-podden”.
 
  

VÅRA DUKTIGA FÖRET-
AGARE
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NOTISER
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JULSTÄMNING

Samspråk över en kopp kaffe 
En plats för möten mellan föräldrar och barn från runt om i Bräcke kommun och med ursprung i 
hela världen. Det ska det nystartade språkcaféet i Gällö bli. För det är viktigt med mötesplatser. 

När man kommer ny till Bräcke kommun kan det vara svårt att känna sig välkommen eftersom det inte alltid finns naturliga 
mötesplaster utanför hemmet och jobbet.  Därför har en rad organisationer i Gällö gått ihop för att ordna ett språkcafé en gång i 
månaden. Tanken är i första hand att föräldrar och barn ska kunna träffas och under trevliga former prata och leka tillsammans, 
oavsett var de kommer ifrån.
-Vi kommer att lyssna in vad de som kommer till språkcaféet 
har för idéer och önskemål, säger Ingrid Isaksson Draschnar 
som är ordförande i den lokala Röda Kors kretsen. Utifrån det 
kan vi ordna teman, men det viktigaste är att få en chans att 
träffa varandra, och att få öva svenska i en vardaglig situation.  

I lokalen som ligger i gamla Gellinergården i Gällö finns soffa, 
cafébord, leksaker och ett kök där det går att laga mat tillsam-
mans. Eftersom många med utländsk bakgrund är mycket  
intresserade av att få veta mer om svenska traditioner, blev 
det ett gemensamt pepparkaksbak på det första caféet före jul.  
Till caféet är alla välkomna – både nya och gamla svenskar! 
Bakom initiativet står Röds Korsets gällökrets, Rädda  
Barnens bräckeavdelning, Bräcke-Revsunds pastorat och PRO  
i Revsund. Kommunens integrationsenhet står för lokalen. 

En doft av jul och traditioner
Det doftar underbart gott, bakugnen sprider sin värme och det 
ligger en tunn slöja av mjöl över allt. Runt bakbordet i hembygds- 
gården står boende och personal från äldreboendet Gimsätra i 
Bräcke, fullt upptagna med att kavla ut degämnena till runda 
tunnbrödkakor. Gunvor Tander har provat på hela kedjan från 
kavling och krusning, sopning och gräddning, och så till sist att 
borsta av mjölet och vika tunnbröden till prydliga fjärdedelar. 
Det har gått bra fastän det är första gången hon bakar tunnbröd.

– Det här är helt otroligt roligt, säger Gunvor samtidigt som hon borstar av mjölet 
av sin utkavlade kaka. Bredvid sig har hon Mary Österberg som också bor på 
Gimsätra. Men de har bott grannar långt innan de båda flyttade till äldreboendet.
– Det är viktigt att borsta av allt mjöl, instruerar Mary. Annars blir det mjölfis, en 
bränd mjölfläck på kakan, och det smakar illa.

Britt Inger Mattson som jobbar på Gimsätra håller ett öga på gräddningen. Det 
går fort när brödet roteras, och det syns om man har fuskat med kruskaveln, då 
bubblar sig brödkakorna. Men idag blir bröden fina.
– Många av våra boende är vana bakerskor, säger Britt Inger. Efter några hundra 
kakor sitter det i ryggmärgen, även om det inte är helt enkelt att ta i med kaveln 
om man sitter i rullstol.
– Ifjol gjorde vi ett första försök med att baka tillsammans, berättar Jannike 
Asplund, som liksom Britt Inger varit på plats sedan tidig morgon för att för-

bereda och värma ugnen. Det var så uppskattat att flera pensionärer började fråga efter tunnbrödbakningen redan tidigt i höstas.  
Tunnbrödet ska sparas till jul, men först får alla som varit med och bakat varsin påse med sig hem. Och en tunnbrödstut att äta 
med en gång. De går åt snabbt.

Bräckes företagare får pris för bästa tillväxt!
 

Bräcke kommun hade högst andel aktiebolag som ökade sin omsättning, ökade antalet anställda 
och gick med vinst, och är därmed vinnare av Synas tillväxtindex 2014 i Jämtland.
– Att företagen i Bräcke kommun vinner priset är fantastiskt roligt och ett kvitto på hur duktiga 
de är. Vi har många företag inom en rad branscher, allt från skog, service, handel till teknik och 
många av dessa företag har funnits lång tid. En sådan här utmärkelse ger naturligtvis kraft och 
inspiration till hela näringslivet och samhället i övrigt, en stolthet och bekräftelse på att det jobb 
man lägger ner också lönar sig, säger Anna Jensén Salomonsson, Tillväxtchef i Bräcke kommun.  
– Jag är däremot inte förvånad, för många rankingar under året har pekat på att boksluten för 
näringslivet i Bräcke kommun varit på uppgång de senaste åren. Det är härlig läsning och 
jag är jättestolt över framtidstron som dessa företag visar upp genom att våga växa och satsa. 

Världscupåkarna får försmak av skidtunnel
En korsning på Östersunds stadion byggd för längdvärldscupen behövde snyggas till lite, så Bräcke kommun passade på att 
påminna skidåkare och publik om att det planeras en unik skidtunnel i Gällö. Under skidskyttevärldscupen och under längd-
världscupen passerar därför åkarna både över och igenom en tunnel med en tydlig avsändare – Mid Sweden Ski Park i Gällö!
Bakom skidtunnelprojektet står flera regionala företag, Regionförbundet och Bräcke kommun. Nu hoppas vi att en invigning 
kan ske redan 2016! 

Nya former för turistinformation
Nu pågår en översyn av kommunens turistinformation. Decentralisering, tillgänglig service och förbättrad elektronisk informa-
tion är några av tankarna som ska ligga till grund för framtidens turistinformation. 
Om det behövs en året runt öppen turistbyrå är uppe till diskussion, men var lugn – vår fantastiska turistvärdinna Helen 
Boström kommer hur som helst även i fortsättningen att ansvara för information till både turister och inflyttare!
 

 
Läs mer!

På www.bracke.se/kampen kan du hitta några av guldkornen från konferensen “Kampen om varumärket”.



UTVECKINGSPROJEKTENGAGEMANG
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I spåren efter stormen 
Stormen Ivar gick minst sagt omilt fram över våra elljusspår, och förra säsongen var det bara 
Kälarnes spår som var opåverkat. I Gällö och Pilgrimstad har det inte gått att ordna vare sig spår  
eller belysning. Det beror delvis på de stora skadorna, men också att på kommunen inte äger all 
mark i anslutning till spåren. Det innebär att det bara blir ett knattespår i Gällö i vinter. I Bräcke 
däremot är spåret upplagat, breddat och i toppskick.

Precis som med många andra av våra idrottsanläggningar drivs elljusspåren av 
Bräcke kommun i samverkan med föreningslivet. I Bräcke är det sportklubbens 
skidsektion som sköter spåret.
– Det blir många ideella timmar för att hålla spåret i trim, för många för att räkna, 
säger Sören Westerlund som är en av BSK:s oförtröttliga spårkörare.  Så fort det 
har snöat är han ute med skotern, och det blir uppemot 4-5 mil varje gång spåret 
prepareras.
Förutom att snön ska packas och de klassiska spåren ska dras flera gånger i veckan 
under vintersäsongen hjälper Sören och de andra i skidsektionen till året runt med 
att hålla undan sly, skotta ur diken så att det inte flödar över på spåren, ordna med 
längdmarkeringar och meka med skotern. 2014 har varit ett intensivt år.
I år är spåret i Bräcke i bättre skick än någonsin – lite tack vare stormen Ivar 
men framför allt tack vare samarbetet mellan kommunen och Bräcke Sport-
klubb. Nära hälften av elledningarna är nu nedgrävda, resten har stormsäkrats, 
nya stolpar har rests och lamporna är utbytta till energisnål led-belysning.  
Samtidigt har spåret breddats till full skate-bredd och nya trummor och diken har 
grävts för att minska risken för isfläckar i spåret. Kommunen har stått för maskin-
erna och skidsektionen för arbetet. 
– Det blir en väldans massa mil skidor åkta i spåret varje år, om man lägger ihop 
skolelevernas åkning med motionärernas, de som satsar inför vasaloppet, fin-

vädersåkare och så den skidskola som vi ordnar i föreningen. Det känns riktigt bra att kunna göra det möjligt, säger Sören. Och 
som läget ser ut för elljusspåren i Pilgrimstad och Gällö kan det hända att det bli fler åkare i Bräcke i vinter. De är förstås hjärtligt 
välkomna. – Vi lägger ut information och spårstatus kontinuerligt på skidspår.se, hälsar Sören. 

100% fiber i Pilgrimstad
Pilgrimstad blir sannolikt den första kopparfria tätorten i hela Sverige. Samtliga fastighetsägare i 
samhället, och fler runt omkring, har anslutit sig till optisk fiber. 

Under hösten 2014 har grävarbetet pågått intensivt.  
Nu väntar man bara på att ljuset ska slås på i fiberkablarna. 
 
När allt fungerar kan Telia skrota telefonväxeln och ta bort 
ADSL-splittern, för pilgrimstadborna kommer att ha till-
gång till telefoni, TV och Internet med ljusets hastighet.  

Samtidigt har föreningen KGB som samlar fastighetsägare i 
Kälarne, Gällö och Bräckes tätorter fått in tillräckligt många 
intresseanmälningar för att gå vidare med sin projektering. 

Därmed har alla tätorterna i Bräcke kommun tagit de första 
stegen på den resa som byföreningarna redan gjort. 

Hur känns det att Pilgrimstad ligger i den absoluta  
framkanten, Erik Magnusson, orförande i den lokala 
fiberföreningen?

– Jo, tack det känns bra. För oss i Pilgrimstad är det viktigt 
att visa att vi vill vara ett modernt samhälle som uppfyller de 
krav som framtidens invånare kan ställa när det gäller möj-
ligheten att använda den nya tekniken för internetbaserade 
tjänster inom kommunikation, handel, och kultur mm.  Med 
ett lokalt fibernät vet vi att de tekniska förutsättningarna finns. 
Att vi dessutom råkar vara en av de första tätorterna som gör 
det här, och dessutom utan statligt stöd, tycker jag att vi skall 
vara lite stolta över. 

Miljoner till landsbygden 2014-2020?
Under åren 2007-2014 fick 15 olika utvecklingsprojekt i Bräcke kommun totalt cirka 5 miljoner  
kronor i stöd via Leader. Nu är det dags för en ny programperiod som sträcker sig till 2020, med nya 
möjligheter att söka stöd för idéer som kan utveckla landsbygden.

Just nu väntar Leader Mittland Plus (Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvalls landsbygd) på att få startbesked för att 
få börja arbeta med Lokalt Ledd Utveckling, och på så vis vara med och fördela pengar från EU:s olika fonder. 
Perioden som just avslutats har innehållit flera överskridande projekt som Förstudier Bredband, Ungdomschansen och Idéracet. 
Projekt som sträckte sig över hela Mittland-området och som har haft stor betydelse, som startskottet för fiberutbyggnadens  
framfart för att nämna något. Nu återstår att se vilka idéer som får fäste och lämnar avtryck under de kommande 7 åren.

Camilla Bruman är en av eldsjälarna i BSK.  
Nu har hon fått en Guldstjärna som Årets Service-
person. Priset delades ut av kommunstyrelsens  
ordförande Sven-Åke Draxten. 

Camilla är en av ledarna i BSK:s motionssektion och förutom att 
leda flera pass för både barn, seniorer och nybörjare är hon en 
av arbetsmyrorna bakom den nyöppnade sportarenan Outdoor 
Bräcke. Det hade juryn tagit fasta på i sin motivering.

”Genom stort engagemang och stark förmåga att hjälpa andra 
har hon fått fart på både ungdomar och pensionärer. Många  
omotiverade personer har genom hennes insatser inom BSK- 
motion inspirerats till ett aktivt och hälsosamt liv. Hennes drivkraft 
ligger också till grund för den nya arenan Outdoor Bräcke -  
en ideell serviceperson med fart och fläkt.”

De här projekten fick stöd från Leader 
Mittland under perioden 2007-2014:

◼  Förprojektering - Turismutveckling i Bodsjöbygd
◼  Kälen 500 år - en resa i tiden
◼  Vidareutveckling av Revsundslogen
◼  Utveckling av Kälarnebygden
◼  Byafilmer
◼  Utveckling av Kälarnebygden
◼  Kälarne Aktivitetspark
◼  Projektet Pilgrimstad
◼  Fiskelyftet i Hällesjö
◼  Fiskelyftet i Hällesjö del 2
◼  Förstudie av projektet Arnljotbygden
◼  Bodsjöstugan, destinationsdesign/entr
◼  Bokningsbar bygd
◼  Den ädelmodige Älskaren
◼  JORDA

Har du bra projektidéer? 
 I mitten av 2015 meddelar Jordbruksverket startbesked 
och därefter kan ansökningar skickas in. 
Börja fundera redan nu!

Camilla Bruman - årets serviceperson!
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Kälarne aktivitetspark - ett av många projekt som fått ta del  
av EU-pengar via Leader under perioden 2007-2014.

Sören Westerlund fixar skidspår i Bräcke.



Fler vinnande företagare i Bräcke kommun!
Förutom Bräcke kommuns pris till Kim Salomonsson som Årets unga företagare har Ove  
Kjellberg och Zorina Nilsson fått varsitt pris. 

Föreningen Företagarna delar till- 
sammans med kommunen varje år ut 
ett pris till Årets företagare. Vinnaren 
nomineras automatiskt till priset som 
Årets företagare i Jämtland/Härjedalen. 
I år utsågs Ove Kjellberg, ordförande i 
Företagarna och mannen bakom Kjell-
bergs Motor.

”Som under året har utfört en prestation 
som med hänsyn tagen till förutsätt-
ningar och omständigheter fram-
stått som en berömvärd förebild för  
andra företagare och samhället i övrigt.”  
Så löd juryns motivering.

Zorina Nilsson som öppnade Glassbaren 
i Bräcke 2014 har fått en Guldstjärna 
för Årets Serviceföretag. Tävlingen  
arrangeras av Föreningen Fördel Jämtland och länets kommuner. God service och vänligt bemötande gör ett område  
attraktivt att besöka, bo, verka och leva i, och Zorina har verkligen gett Bräcke ett lyft.

Motivering: ”Med en vågad satsning på en unik produkt har hon genom sitt nya företag skapat ett nytt besöksmål i Bräcke 
kommun. Med ett leende på läpparna, hög personlig service i en genuin miljö välkomnas alla till en fantastisk smakupplev-
else. Caféets blandning av gammalt och nytt förstärker upplevelsen av den egentillverkade italienska glassen - Gelato.”

Effektiv träning i laboratoriet 
I laboratoriet övar Bertil och Deville på en specialutformad 
plattform. Deville hittar lukten av en människa, och lär sig 
att strunta i alla andra dofter – hur intressanta de än må vara. 
Så fort han markerar på den lilla burken med ”rätt” lukt får 
han en belöning.   – Vi börjar alltid med att träna dofter inne i 
labbet, berättar Kim. Där kan vi ge snabb respons och snabb 
belöning. Med mängdträning går det förvånansvärt fort för 
hundarna att lära sig vad som förväntas av dem.

På knappt tre år har verksamheten hos Nordiska Hund  
utvecklats till en ledande aktör inom söknischen. Nu ser Kim 
och Robert framför sig att de ska utbilda assistanshundar 
också. Servicehundar för rörelsehindrade kan exempelvis 
hjälpa till med förflyttningar i och ur rullstol, hämta saker 
eller öppna dörrar.

– Egentligen hade vi tänkt redan när vi startade att vi skulle 
ha fokus på funktionshinder. Lokalerna är helt tillgänglighetsanpassade och vi har kontakt med en handikapporganisation, men 
det har varit ett sådant stort intresse för sökkurserna att vi inte har hunnit med att starta upp det än.

Och intresset verkar bara öka, framtiden ser ljus ut för Nordiska Hund och för Årets unga företagare i Bräcke kommun! 

FÖRETAGARGLÄDJE
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Kim sätter Kälarne på kartan
För mindre än tre år sedan öppnade Nordiska Hund i Kälarne. Det blev succé direkt. Företaget har 
snabbt växt och lockar kunder från hela norra Europa till sina kurser med helpension för både folk och 
hundar. 2014 har varit ännu ett bra år, och Kim Salomonsson har just fått Bräcke kommuns pris till 
Årets unga företagare.

– Styrkan kanske ligger i bredden i kursprogrammet, med allt från specialsök, spår och jakthundsprogram till specialutbildningar 
som narkotika- eller sprängmedelssök, utbildning av diabeteshundar och barnsökhundar, säger Kim Salomonsson som äger Nordiska 
Hund tillsammans med sin sambo Robert Fagerberg. 

Extra spännande är kanske samarbetet med Berlins Universitet, där Nordiska Hund utfört ett par vetenskapliga forskningsprojekt där 
de undersökt hundars förmåga att avgöra när mjölkkor brunstar. Och det är inga problem för hundarna att avgöra det. Det som kan 
tyckas komplicerat för människor är ofta enkelt för en hundnos och snart ska det bli mer operativa tester på kor.

Kunder från hela Sverige
Kims kunder kommer från hela Sverige, och just idag är det fokus på den fullbokade kursen i specialsök för yrkeshundar.  
Specialiserade sökhundar kan hitta nästan vad som helst, om de har fått rätt träning. De nosar rätt på vägglöss, vilka träd som  
angripits av granbarkborren eller så hjälper de polisen att hitta försvunna barn eller sprängämnen. 

Kursdeltagarna bor i nyrenoverade rum i det före detta äldreboendet på Norrvägen 
i Kälarne. Ett helhetskoncept med mat och boende som är ett krav för att kunna ta 
emot långväga gäster. Och långväga är de, deltagarna i helgens kurs kommer från 
Lund, Kiruna, Göteborg och Åkersberga för att nämna några. De flesta har fått tips 
om Nordiska Hund på något hundforum på nätet och via sociala media där ryktet 
om sökspecialisterna i Kälarne har spridit sig fort.

– Vi har inte haft så många lokala kursdeltagare, säger Kim. Några från Östersund 
och Sundsvall har hittat hit, men eftersom det är så specialiserade kurser lockar 
vi folk från hela Sverige. Vi har även kunder från Belgien och Tyskland, Norge, 
Finland och Danmark. Det blir ett par hundra ekipage som passerar genom verk-
samheten varje år.

Många kommer med tåget till Bräcke där Kim och Robert brukar möta upp. Men 
den här gången har Anna Schömer och spanieln Gyro som kommer från Lund valt 
att flyga istället. Gyro får åka som specialbagage, men det får det vara värt. Tanken 
är att Gyro ska lära sig att hitta granbarkborre, ett stort problem för många skogs-
ägare efter de senaste årens stormar.

Årets Unga 

Företagare 
2014!

Bertil och hunden Deville tränar dofter i laboratoriet på en 
specialutformad plattform. 

Ove Kjellberg, Kjellbergs Motor,  blev Årets 
företagare 2014.

Zorina Nilsson tog hem Årets Guldstjärna 
med populära Glassbaren.
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Välkomna till Bräcke kommun!

Se det snöar! Dags för snöröjning
Så här kan du hjälpa till med vinterväghållningen:
✔	 Respektera parkeringsbestämmelserna.
✔	 Tänk på vart du parkerar när det är uppenbart att det  
 skall snöröjas.
✔	 Lämna företräde. Släpp fram arbetsfordonen under snö- 
 röjningsarbetet så går det lättare.
✔	 Skotta inte ut snö från din fastighet/infart på gatan eller  
 gångbanan. Den snö som faller på tomten ska förvaras på  
 tomten.

Fastighetsägares ansvar:
Tänk på att du som är fastighetsägare har ansvar för snö och 
is som kommer från din fastighet. I de fall förbipasserande  
skadas av fallande snö eller istappar från taken, kan fastighets-
ägaren bli skadeståndsskyldig. Ansvaret regleras i Ordnings-
lagen (1993:1617) Kap3, 3§. Fastighetsägare får inte heller 
skyffla ut snö på kommunens mark. Snö som faller på tomten 
ska förvaras på tomten.  Om kommunen får extra kostnader 
för att hantera utskottad snö kan fastighetsägaren komma att 
bli debiterad.

Kommunens teknik- och infrastrukturavdelning ansvarar för 
mycket av de basstrukturer som behövs för att vardagen ska 
fungera för invånarna i kommunen. Det innebär att vi arbetar 
med många olika projekt och åtgärder samtidigt.

I år satsades bland mycket annat på att höja standarden i V/A-
nätet i delar av Gällö och Pilgrimstad där man också asfalterat 
flera vägar. I Kälarne har vi bland annat förbättrat utemiljön 
vid boendet Tallgläntan.
Som fastighetsägare blir det också mycket fokus på  
energibesparingsåtgärder och att renovera och att anpas-
sa fastigheter för att de ska fungera för både offentliga och  
privata hyresgäster. Avdelningen har gjort allt från att  
renovera tvättstugor och byta fönster i skolbyggnader  
till att sätta in ny ventilation i bryggeriet i Pilgrimstad.

Saker vi planerar för under 2015: 

◼	 Nytt reningsverk Pilgrimstad
◼	 Standardhöjning av V/A-nät och gator i Kälarne
◼	 Fasadrenovering och ommålning av kv Strutsen  
 samt  trähusen längs riksvägen i Bräcke
◼	 Införa ett nytt debiteringssystem för V/A och 
 Renhållning
◼	 Ramavtal för hantverkstjänster i samarbete med 
 Ragunda kommun
◼	 Upphandling av yttre skötsel och vinterväghållning
◼	 Tjänstegarantier för verksamheterna kommer att 
 arbetas fram där behov finns
◼	 Fortsätta med arbetet att konvertera brandlarmen 
 till SBF-godkända
◼	 Revidera översiktsplanen för vindkraft
◼	 Konvertera till fossilfria uppvärmningssystem i 
 kommunens fastigheter 
◼	 Fortsatt arbete i energieffektivisering
◼	 Ombyggnation vid Bracke Forest 
◼	 Förrådsutbyggnad vid PilgrimsCenter
◼	 Komplettering av fallskyddsutrustning vid 
 kommunens fastigheter
◼	 Förbereda lokal för reserv-IT-utrustning
◼	 Ommålning av Fjällsta skola

Teknik- och infrastrukturavdelningen informerar

Nya tidtabeller!
Den 14 december är det dags för nya tidtabeller för både bussar 
och tåg. Det blir en del förändringar, så hämta hem tabellerna 
och titta igenom vad som gäller för dig.

Hitta tidtabellen här:
✔	 På Länstrafikens webbsida www.ltr.se
✔ Hos Länstrafikens kundtjänst 0771-100 110
✔ I din smarta telefon via appen Mobitime
✔ I din mobiltelefon efter att du SMS:at ordet BUSS  
 till 0730-125 250
✔ På Norrtågs webbsida www.norrtag.se 

Telefontider för felanmälan 

För bättre service både till de som ringer och de som 
besöker avdelningen har vi fr.o.m i år infört telefontider 
för felanmälningar:

Telefontid: Mån-fre 08:00-09:30, 13:30-14:00
Telefonnummer: 0693-169 20. 

Samma nummer gäller oavsett om det är bostäder, ga-
tubelysning eller avlopp. Du kan också anmäla fel direkt 
på www.bracke.se eller till felanmalan@bracke.se

Pendlarparkeringar i Pilgrimstad, Gällö och Bräcke 
Koppla in motorvärmaren så är bilen varm när du kom-
mer hem med tåget! I anslutning till stationerna i Gällö och  
Pilgrimstad finns nu motorvärmarplatser att hyra för dig som 
pendlar. I Bräcke finns sedan tidigare flera platser på parkerin-
gen vid turistbyrån. Det är först till kvarn som gäller, kontakta 
teknik- och infrastrukturavdelningen på 0693-162 03 om du är 
intresserad.

Välkomna Erik Faxbrink och Stina Nilsson!  
Nya ICA-handlare i Gällö 

Hur kommer det sig att det blev Gällö?
Det känns som att Gällö med omnejd är ett område på väg 
framåt. Sen har vi vänner och familj i Östersund, det känns där-
för väldigt bra att det är nära att kunna hälsa på varandra. Nu 
bor vi i Gällö i en lägenhet, och tycker att det känns fantastiskt 
roligt att få lära känna alla nya och gamla kunder i butiken. 
Ända sedan det första besöket i butiken så har det känts helt 
rätt. Vi har nog alltid haft ambitionen att driva en egen butik. 
Det känns som en ära att få ta över ICA Nära Gällö! Alla vi har 
träffat har varit väldigt välkomnande och trevliga! 

Finns det några utmaningar som ”ny handlare”?
Det är alltid en utmaning att driva butik, och att som ny-
inflyttad komma in och ta över butiken efter Micke och  
Katarina, som gjort ett fantastiskt jobb i 22 år gör utmaningen 
desto större! Men med hårt jobb och en bra inställning så tror 
jag att vi kommer att kunna förbättra butiken ännu mera med 
tiden. Det viktigaste är att vi värnar om alla kunder, och lyss-
nar på vad det är som efterfrågas. Det som också har underlät-
tat mycket för oss nu i början är vår härliga personal! De ser  
verkligen till att butiken flyter på som vanligt, innan jag och 
Stina är riktigt varma i kläderna.

Hur ser framtidsplanerna ut?
Vi kommer att verka och leva i Gällö med omnejd en lång tid 
framöver! Vi har inga barn ännu, men det lär nog också komma 
med tiden.Vi ser också fram emot fisket runt omkring Gällö 
som vi har hört ska vara väldigt bra! Butikens framtid ser också 
väldigt rolig och ljus ut, även om vi inte hunnit planera allt 
för mycket ännu. Vi kommer att satsa mer på ekologiska och 
lokala varor i butiken. Jag tänker att vi ska fortsätta att vara en 
naturlig samlingspunkt i Gällö. Och med tiden kunna vara med 
och sponsra och skapa aktiviteter här i området.

Välkommen Cattis Olsson!
Utredare och sekreterare på kommunstaben  

Hur hamnade du i kommunen?
Lite grann var det en slump, eller egentligen var det en ovanlig 
arbetsbeskrivning som fick mig intresserad. Jag hade pluggat 
samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning mot statsveten-
skap och efter examen jobbade jag på landstinget i Värmland. 
Jag har ju en ganska bred kompetens så när jag såg att Bräcke 
kommun sökte efter en kombinerad utredare och sekreterare 
till sina utskott och arbetsgrupper tog jag chansen.

Hur ser en vanlig dag ut på ditt jobb?
Det finns verkligen ingen vanlig dag på mitt jobb. Jag har  
mycket kontakter med politiker och med kommunens  
tjänstemän, men även med medborgare, så ibland får man ta 
det som det kommer. Eftersom jag träffar så mycket folk och 
sitter mitt i smeten som sekreterare i allt från Näringslivs- 
utskottet till Samhällsbyggnadsgruppen och Pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet har jag ganska bra koll på hur mycket olika 
saker som händer inom kommunen. Jag får höra allt från heta 
debatter om skolan till funderingar om vart en välkomstskylt 
ska stå.

Efter snart ett år, vad har du fått för bild av byn?
På ytan kan det verka ganska tomt ibland, men det är för att 
folk träffas mest hemma hos varandra. Jag har alltid varit  
väldigt intresserad av att träna, och det finns fler som jag i 
Bräcke. Det är jättebra möjligheter till träning här, både på gym 
och via sportklubbens olika motionspass.

Vad önskar du dig, så här inför jul?
Ett terminskort på BSK Gym-mix, och så kanske att fler  
bräckebor tar mod till sig och bjuder in nyinflyttade, av alla 
sorter, att hänga med på olika aktiviteter. Det tror jag att alla 
skulle vinna på!



Färgglatt collage över Bräcke

Årskurs två i Bräcke skola har ägnat en del av höstterminen åt att skapa ett collage över Bräcke samhälle. I temaarbetet har de varit på 
ett tiotal studiebesök hos olika arbetsplatser och samhällsfunktioner. Eleverna har provat allt – sitta i polisbilen, ringa i kyrk-
klockorna och svinga ordförandeklubban i nämndrummet.  På väggen i klassrummet börjar collaget att ta form. Eleverna sätter 
upp bilder och berättelser om de olika besöken allt eftersom de redovisat för sina klasskamrater. Och det är intressanta berättelser 
– de har verkligen fått prova på det mesta när de varit på sina studiebesök!

Toalettvernissage i Gällö skola 
Fräscha toaletter och ämneskunskap i ett - i Gällö skola har ämneslärarna inrett varsin toalett på hög-
stadiet. Resultatet är unika miljöer långt ifrån det skolsnusk som varit uppe i media de senaste åren.  
I mitten av november ordnade skolan vernissage, och det har nog sällan varit en sådan toakö i Gällö.

Efter att lärarna hade presenterat tanken bakom just sina  
inredningar gick alla elever på tipsrunda och röstade på sin 
favorit-toa. Eller ja, vilken toa de helst skiter i. 
Konkurrensen var hård mellan de tolv olika ämnen som var med.  

– Det är roligt att se att alla lärarna har varit så kreativa och de 
har lagt ner mycket jobb för vår skull. Jag röstade på SO-toan, 
berättade Tove Luksepp som gillar historia.  

På SO-läraren Anna-Karins Rihnes toalett finns en tidslinje 
som går runt hela rummet med nedslag i historia, religion 
och stora samhällshändelser. På NO-toan däremot har läraren  
Lotta Kjällbom med hjälp av eleverna byggt ett solsystem, och  
släcker man lampan ser man stjärnhimlen. Men mest populära 
var träslöjden och musikens toainredningar.

Från trä till skog till skogens konung, så tänkte slöjdläraren 
Andreas Berg som skapat en toalett med jakttema. Det gick 
hem bland många elever, bland andra Emil Erlandsson och  
Oskar Hoflin som gillar både slöjd och naturen.

Musikmagistrarna Johan Persson och Richard Nilsson har 
tänkt igenom allt på sin musiktoalett. Förutom att de spelar 
pop- och rockhistoria i högtalarna har de gjort en spegelram 
av tvärflöjter, papperskorg av en baskagge och pappershållaren 
av en LP-skiva. Discobelysningen höjer stämningen ytterligare 
ett snäpp. Och det blev till slut en jordskredsseger för musik-
toaletten.

Initiativet till toaprojektet kom från hem- och konsument- 
kunskapsläraren Ylva Hansson, och det dröjde inte länge  
förrän hela kollegiet hakade på. Nu är toaletterna en  
påminnelse om viktiga ämneskunskaper, men också roliga, 
mysiga och personliga miljöer. Passande för Gällö skola kan 
man tycka. Lärarna är engagerade och kreativa, det märks  
under vernissagen. 

– Det är viktigt att det känns fräscht i skolan säger Maja  
Johansson som går i åttan. Förut var det tråkiga tegelväggar 
och ofta toapapper på golvet. Jag tror att alla kommer att vara 
mer rädda om våra toaletter nu, fortsätter Maja.

SKOLNYTT
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På besök i kommunhuset!
Ett av besöken var i kommunens förvaltningshus. Efter en rund-
vandring fick eleverna prova på att sitta runt kommunstyrelsens 
sammanträdesbord i husets finaste rum - nämndrummet. Här 
brukar politikerna från alla partier sammanträda för att enas om 
viktiga frågor som påverkar alla som bor i kommunen och i ena 
änden har kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Draxten 
sin plats. Charlie passade på att sätta sig på ordförandeplatsen 
och provade att svinga klubban medan klasskompisarna ställde 
frågorna som de hade förberett.

“Hur många är det som jobbar här?”
I kommunhuset är det ungefär 50 personer som jobbar. Men 
de flesta som jobbar åt kommunen finns på helt andra plat-
ser. Alla som jobbar i skolan, på reningsverket eller med att 
ta hand om gamla är också anställda av Bräcke kommun.  
Sammanlagt är det fler än 600 personer.

“Vem är chef här?” 
Det finns flera chefer i kommunen som har hand om olika områden. Skolchefen är till exempel chef över alla rektorer. Men 
den som är chef över alla cheferna, och över alla 600 som jobbar i kommunen kallas för kommunchef. Han heter Bengt 
Flykt. Men inte ens kommunchefen får bestämma allting. Hans jobb är att se till att de blir som politikerna har bestämt. 
Politikerna är valda av de som bor i kommunen, och det är dom som bestämmer hur det ska vara här.

T.v. överst: musiklärarna Richard och 
Johan är nöjda med sitt toalettbidrag och 
vann en jordskredsseger när eleverna fick 
säga sitt.

T.v nedre: Elever från Gällö skola röstar 
på sin favorit-toalett. Här ser vi engelska-
toaletten och träslöjds-toaletten. 

Charlie testade hur det var att sitta på ordförande- 
platsen och passade på att provsvinga klubban.



Virtuellt hälsorum i Gällö
Nästa år ska landstinget prova modellen med ett virtuellt hälsorum på Gellinergården i Gällö. Tanken är att rummet 
ska vara en plats där man enkelt kan kontrollera till exempel waranvärden och blodsocker, utan att behöva ta sig till 
hälocentralen. 
Förhoppningen är att det kan vara ett bra sätt att komplettera vården i ett glest befolkat område. Med modern vid-
eokonferensteknik kan landstinget erbjuda vård så nära patienten att denne inte alltid behöver ta sig till sjukhuset eller 
hälsocentralen.

Det lilla extra som gör stor skillnad
Lite extra stöd kan hjälpa människor att finna sin plats i livet, öka försörjningsgraden och höja 
livskvalitén. Det är en av tankarna bakom en nystartad verksamhet som plockat upp det bästa från 
försöksverksamheten i Solaris. 

Med en omfördelning av redan befintliga resurser har en liten 
arbetsmarknadsenhet startat vid kommunens sociala avdeln-
ing. Den ska spinna vidare på det som har fungerat bra i det 
stora Solarisprojektet som avslutades under sommaren. 
Arbetsmarknadsenheten arbetar i samarbete med socialtjän-
sten och arbetsförmedlingen. Målgruppen är arbetssökande 
som har kontakt med någon av dessa myndigheter och som 
vill ha extra vägledning och stöd för att få ett arbete eller börja 
studera. Via individuell handledning får de hjälp att finna vä-
gar till egen försörjning. Arbetsmarknadsenhetens lokal ligger 
på Furugränd, strax ovanför Bräcke kyrka, där Solaris hade sin 
verksamhet. 

Projekt Integration X-tra
Vid arbetsmarknadsenheten genomförs också PIX, eller Pro-
jekt Integration X-tra, som riktar sig till nyanlända med ex-
tra behov av stöd för att komma in i det svenska samhället.  
Projektet delfinansieras av Samordningsförbundet Jämtlands 
län och är ett samarbete mellan Bräcke kommun, Jämtlands 
läns landsting, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.  

I PIX arbetar fem deltidsanställda handledare som tillsammans 
kan ge stöd på tio olika språk. PIX ena del är en verksamhet för 
de som efter att ha genomgått den första etableringsfasen fort-
farande behöver extra hjälp.  Deltagarna erbjuds extra stöd för 
att lära sig svenska språket och kring hur det svenska samhället 
är uppbyggt och fungerar. Det sker via olika aktiviteter tre dagar 
i veckan, som t.ex. språkträning, samtalsgrupper, informations-
insatser, studiebesök, arbetsplatsbesök och gästföreläsare.  

Informationstjänsten lotsar rätt
Men också andra får hjälp att hitta rätt i samhället. informa-
tionstjänsten riktar sig till samtliga nyanlända som är bosatta i 
Bräcke och som vid något tillfälle behöver hjälp med att t.ex. 
översätta ett brev, att fylla i en blankett eller få veta till vilken 
myndighet man ska vända sig med sina frågor. Måndag och 
torsdag eftermiddag finns handledarna tillgängliga i informa-
tionstjänstens lokal som ligger centralt i stationshuset i Bräcke.

– Många som vi träffar får brev från olika myndigheter, säger 
Farhat Ali som är en av de fem handledarna. Vi hjälper till 
med språket, men framförallt kan vi lotsa rätt. Alla vi som är 
handledare är födda utanför Sverige, det gör att vi har egna er-
farenheter från att börja orientera sig i ett nytt land med andra 
myndigheter och strukturer än vad man kanske är van vid. Det 
är en kompetens vi definitivt har användning för.
Gloria Guiral, som också arbetar med PIX har just hjälpt en 
familj att ansöka om dagisplats, visat hur man skriver ut ett 
kontoutdrag via internetbanken och hjälpt en tredje att boka 
tid på hälsocentralen. Hon berättar att projektet har bidragit till 
att skapa en extra trygghet för de som är nyanlända i Bräcke. 
Det är skönt att veta att det finns någon som man kan komma 
till med sina frågor. 
– Språket är jätteviktigt, säger Gloria. Men det är också svårt 
att veta vilka skrivna och oskrivna regler som gäller, och vad 
som är rätt sätt att göra saker på när man är nyanländ. Där kan 
vi hjälpa till.

VÅRD & OMSORG
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Moderna larm ökar tryggheten
Sedan i november är alla trygghetslarm i Bräcke kommun utbytta till digitala larm som går över mobilnätet. De nya larmen är 
säkrare i och med att operatören automatiskt får en signal om något skulle vara fel med larmet. Under hösten har kommunen 
säkerställt att alla som använder larmen har täckning, och i några fall har man kompletterat med en extra mast som förstärker 
mobilsignalen. 

Knappt 170 personer har idag trygghetslarm i sina hem. Trygghetslarmet är till för att omedelbart kunna komma i kontakt med 
kommunens hemtjänst om man behöver brådskande hjälp eller om en olycka inträffat. 

Mobiltelefonen ett arbetsverktyg för hemtjänsten
Nyckelfritt och alltid rätt information – nu har hemtjänsten i Kälarne börjat använda smarta mobiltelefoner för att förbättra 
kvaliteten i omsorgen. Istället för stora nyckelnippor med risk för att nycklar kommer bort öppnar personalen nu dörrar med 
hjälp av sina telefoner.  Hemtjänstpersonalen använder också telefonerna för att alltid ha tillgång till uppdaterad information, så  
småningom kunna dokumentera sina insatser direkt, och att enkelt lämna meddelande till nästa personal som kommer till bruka-
ren för att utföra besök. På så vis missar man ingen information och man har den alltid på plats i sin telefon. Det sparar inte bara 
tid (och minskar personalens stress), det höjer dessutom kvaliteten på vården och omsorgen eftersom man alltid vet vilka insatser 
som har beviljats, planerats och utförts.

Gloria och Sepideh är två av handledarna i PIX.



Älskade vinter! 
 

Gör det mesta av årstiden, med härliga aktiviteter 
som är GRATIS eller NÄSTAN GRATIS!

Långfärdsskridskor 
Att sväva fram över snöfria isar är helt magiskt, och med omkring 700 sjöar att välja mellan kan du säkert hitta 

 orörd is. Dessutom har vi lyckan att ha en skridskobana på Revsundssjön under vintern.  
Banan som går under namnet Motvinden sköts ideellt av skrinnarfantasterna i Revsund.  

Ta med ispik, lina och en kamrat!

Snöskor 
Spänn på dig snöskorna och bege dig ut bland snötyngda granar och över frusna myrar.  

Med snöskor kan du njuta av delar av vår kommun som annars skulle vara svåråtkomliga.  
Det enda som hörs är ett svagt knarrande från snön. Det här är så nära naturen man kan komma!

Längdsskidåkning 
Oavsett om du tränar inför ett vasalopp eller finåker med stopp för att äta en apelsin och dricka varm choklad 
är skidåkning en vacker vinterdag härligt. Elljusspår i Kälarne och Bräcke, knattespår i Gällö och klassiska 

spår i många byar och snö överallt ger ett stort utbud. I spår!

Isfiske 
Mormyska, blinkpirk, blänke och maggot, knepen är många men känslan av lycka densamma när det väl nappar. 

Sjöarna och tjärnarna runt om i kommunen öppnar för fiske allt eftersom vintern går mot vårvinter.  
Vad sägs om rökt abborre eller örtfylld öring till vintersupén?

Norrskensspaning 
Bjud dig själv på en oförglömlig natt när ljusen dansar över himlen.  

Ta med en stjärnkarta så kan du spana in stjärnhimlen samtidigt. Välj en klar natt när det stormar på solen, 
googla efter norrskensprognoser så ökar du dina chanser!

God jul, gott nytt år och en 
riktigt vacker vinter!

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

FLER TIPS!
Fler tips på olika aktiviteter i kommunen hittar du på www.bracke.se och på  

facebooksidan Bräcke Turistbyrå!

www.bracke.se


