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Nu är det dags
att tagga dina bästa 

hemesterbilder 
och vinna fina 

priser!

#hemester2015

ÄLSKADE Å
Leif Milling högaktuell med ny bok
”Jag har inga planer på att pensionera mig”.   

Ismundsundet investerar 
för nya generationer
i ett av kommunens äldsta familjeföreratag

PÅ GÅNG! 
Stora sommarguiden 2015 
- du hittar den på mittuppslaget!
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Jörgen Persson (s) bor i Gällö 
och är förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen. Han är också 
ordförande för det sociala ut-
skottet och för arbetsgruppen för 
barn- och ungdomsfrågor. 

–  Jag tror att alla kan hålla med 
om att människor ska kunna bo 
och leva ett bra liv i hela kommu-
nen. Men det allra viktigaste för 

att utveckla kommunen tycker jag är att våra barn och ung- 
domar har det bra, får en trygg barnomsorg, bra utbildning, 
kultur och en meningsfull fritid. 

Alla barn har rätt till en bra start i livet, både i skolvärlden och 
utanför. Därför är stödet till våra föreningar jätteviktigt, det är 
i föreningarna våra vardagshjältar finns!

Barbro Norberg (lfb) från Kälen 
är andre vice ordförande i  
kommunstyrelsen. Hon är också 
ordförande för arbetsgruppen 
för vård- och omsorg, och för 
arbetsgruppen för samhälls- 
byggnadsfrågor. 

– Det viktigaste för att utveckla 
kommunen är att fler människor 
väljer att stanna kvar och att  

flytta hit. Kommuninvånarna måste få känna en stolthet över 
att bo i Bräcke kommun. Då blir man en bra ambassadör för  
kommunen och upplever trivsel och trygghet.  
För att nå dit ska vi bli en positiv ”utstickare” bland andra 
glesbygdskommuner. Bli bäst i landet inom miljö, skola, vård 
och omsorg och satsa på en rejäl uppsnyggning av Bräcke 
centrum. Jag tycker att vi ska utveckla demokratifrågorna så 
att kommuninvånarna känner sig mera delaktiga. Vi måste bli  
bättre på att tala om vad vi gör för skattepengarna och vara 
först med informationen till kommuninvånarna, före vinklad 
information från dagspressen.

Sommartider!

Kommunhusets reception
Kommunhusets reception har sommartider 19/6-14/8
Mån-fre kl 9-15 med lunch kl 12-13

Biblioteken
Kommunens bibliotek har sommartider 15/6-21/8

Bräcke:  Mån kl 10-13
  Ons kl 10-13, 16-19
  Fre kl 10-13

Gällö:   Mån kl 10-13, 16-19
  Ons kl 10-13
  Stängt v 28-29

Kälarne:  Tis kl 10-13, 16-19
  Tor kl 10-13
  Stängt vecka 28-29

Återvinningscentralerna 
Återvinningscentralerna har sommartider maj-september 

Bräcke:  Mån kl 13-19, Ons kl 13-19

Gällö:   Tor kl 13-19
  Torsdagen före midsommarafton 13-16
  Lördagsöppet 27/6, 22/8, 26/12 kl 12-14

Kälarne:  Tis kl 13-19
  Lördagsöppet 27/6, 22/8 kl 12-14

INFORMATION HUR FUNGERAR DET?

Med uppdrag att utveckla!
I Bräcke kommun finns ett kommunalråd, ett oppositionsråd och två deltidsarvoderade politiker.  
De har olika ansvarsområden och ska följa frågor som har betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen. Men vad tycker de är allra viktigast för att utveckla Bräcke kommun?

Ledare
Vad är det egentligen som 
är viktigt? Vad ger livet 
mening och kvalitet? 

Det beror kanske på vem 
du frågar, men svaret blir 
knappast antalet sysselsatta 
i botaniska trädgårdar och 
djurparker, höga huspriser 
eller många professorer i 
grannskapet.  Jag tänker 
nog snarare att ett gott liv 

handlar om att kunna ta sig tid för dem man älskar, att 
kunna lita på att samhället ordnar god omsorg om sina 
barn och gamla, och att ha nära till natur och avkop-
pling. Och det är sånt vi har här.  Det är svårt att mäta 
och ranka, men jag tror mig ändå veta att många av oss 
som bor i och som brukar besöka Bräcke kommun trivs 
väldigt bra här. 

Den där kvaliteten i vardagen får alltför sällan synas 
och ta plats, men i det här magasinet får du en inblick 
i Bräcke kommun. Här får du bland annat träffa  
Anders som trivs i sin lägenhet i Gällö, Meya från  
Fjällsta som experimenterar på dagis, Annika och Göran 
som investerar i Ismunsundet, Verner och Nancy som 
får maten levererad hem till Nybrovik och Leif som  
älskar att fota och fiska i den strömmande Gimån. De 
är alla viktiga delar av Bräcke kommun. För det är ju vi 
som bor och verkar här som är grunden till allt.

Istället för att låta oss definieras av andra tar vi  
kommando över bilden av oss själva.

Vi är Bräcke! Och det är bra så.

Trevlig läsning, och trevlig sommar!

Sven-Åke Draxten

Kommunalrådet Sven-Åke Drax-
ten (s) är kommunstyrelsens 
ordförande och bor i Kälarne.  
Han är också ordförande i  
näringslivsutskottet, arbetsgrup-
pen för ekonomiska frågor och 
arbetsgruppen för översikts- 
planering. Sven-Åke är kommun-
ens enda heltidspolitiker. 

– Befolkningsfrågan är viktigast  
- att alla som bor här kan och vill bo kvar och att vi kan locka 
fler att flytta hit. Ett måste är bra infrastruktur och fungerande 
kommunikationer som man kan lita på, både väg, järnväg och 
telekommunikation. Jag är stolt att vi tack vare fiberföreningarna 
kommit så långt som vi gjort inom bredbandsutvecklingen. Det 
är en viktig framgångsfaktor för att kunna bo och driva före-
tag här. Vi ska inte heller glömma den unika satsningen som  
kommunen har beslutat göra i Gällöberget. Mid Sweden Ski Park 
kan innebära en stor reseanledning och ökad omsättning i den 
lokala ekonomin. Kanske också locka en och annan inflyttare!

Theresa Flatmo (c) från 
Kälarne företräder den politis-
ka oppositionen. Theresa är 
oppositionsråd på halvtid. Som  
oppositionsråd får hon tid och 
möjlighet att kunna sätta sig 
in i alla ärenden och bedriva 
en aktiv oppositionspolitik.

– För att Bräcke kommun skall 
kunna utvecklas krävs att vi blir 

fler och att arbetstillfällen skapas, att de etablerade företagen får 
möjlighet att växa men även nyetableringar, då kan människor 
flytta in och bo kvar och det skapas ett underlag till skola, vård 
och omsorg. Lyckas vi skapa en god integration tillsammans 
med företagen och invånarna är det en del av lösningen. Det 
kommer att krävas ett stort engagemang av oss alla, vi får inte 
glömma bort att vi är kommunen tillsammans. Vi måste också bli 
bättre på att marknadsföra oss och lyfta alla våra positiva sidor,  
entreprenörer, skolor, trygghet, fiber, och god vård. Vi har så  
mycket att vara stolta över!

Vad tycker DU är viktigt? 
Du är alltid välkommen att kontakta de folkvalda politikerna. Före varje kommunfullmäktige är det mötestorg.  
Då finns möjlighet för dig att träffa politikerna, ställa frågor och påverka beslut. Självklart kan du prata med partiföre- 
trädare när som helst. Kontaktuppgifterna till alla 39 folkvalda fullmäktigeledamöter finns på kommunens hemsida. 

Låna mer än böcker på biblioteken
På kommunens bibliotek finns många hyllmeter med böcker 
i alla tänkbara kategorier som du kan låna kostnadsfritt.  
Men visste du att lånekortet dessutom är giltigt för att låna  
mycket mer? Utbudet varierar mellan biblioteken och  
inrymmer bland annat elmätare, gåstavar, pannlampa,  
IR-termometer, lek- och läsväskor och nu även en elcykel. 
Dessutom har biblioteken trådlöst nätverk och ett 70-tal olika 
tidsskrifter - allt från Jaktjournalen till Vi Föräldrar. Fråga din 
närmaste bibliotekarie vad som finns inne på just ditt bibliotek. 

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: 8.000 ex.

Tidningen Inblick trycks i 8.000 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.
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Explosionsartad tillväxt av andel 
uppkopplingar i Bräcke kommun

Fiberutbyggnaden runt om i Bräcke kommun har tagit rejäl fart. I april kopplades nätet i Östra 
Bräcke Fiber in och innan midsommar räknar man med att drygt 60 % av hushållen i kommunen  
har fiber. För tre år sedan var den siffran mindre än 0,1 %.

Grävt, blåst, svetsat och driftssatt!
I april blev fibernätet i kommunens östra delar tänt. Därmed 
har sammanlagt drygt 1600 hushåll i Bräcke kommun en 
fiberuppkoppling. Det motsvarar 46 %, och räknar man in 
de nät som i dagarna håller på att färdigställas runt Sundsjön 
och i Bodsjöbygden kommer omkring 63 % av alla hus och 
lägenheter i kommunen att ha en uppkoppling via fiber före  
midsommar. Det är jämförbart med läget i Danderyds  
kommun. En enorm bedrift av fiberföreningarna, med 
tanke på hur det såg ut för bara något år sedan. Men det ska 
bli ännu bättre! När kommunen antog sitt IT-infrastruktur- 
program 2012 hade endast 0,1 % av befolkningen en  
hyfsat snabb uppkoppling, och 2013 var siffran 7 %. Sedan 
har tillväxten av antalet uppkopplingar formligen exploderat.  
Nyckeln till den snabba utbyggnaden har varit det stora ideel-
la engagemanget i de fiberföreningar som nu täcker hela kom-
munens yta. Föreningarna har erbjudit alla inom sina områden 
att teckna sig för fiber, och på många håll är andelen anslutna  
mycket hög.

Förutsättning för en fungerande vardag  
Alla hushåll i Bräcke kommun fått ett erbjudande från sin  
lokala fiberförening om att teckna sig för en uppkoppling,  
även om näten inte har börjat byggas på alla håll än. 

Kommunalrådet Sven-Åke Draxten håller inne det största 
jublet till dess att fibern tänts i alla byar, men han är märkbart 
glad och imponerad av hur långt man redan kommit tack vare 
medborgarnas stora engagemang. 

– Vi är redan nu uppe i den andel tända uppkopplingar som 
regeringen satt som mål, men det räcker inte, säger Sven-
Åke Draxten. En snabb och stabil uppkoppling är en viktig  
förutsättning för både tillväxt och en fungerande vardag. Vårt 
mål är att alla ska ha den tillgången, så snart som möjligt men 
senast 2020. I grunden är det en demokrati- och rättighetsfråga.

Snart täcker nätet alla i kommunen
I Bodsjöbygden och Sundsjöbygden pågår svetsningen och 
inkopplingen av de sista abonnenterna. Den fiberförening 
som organiserar fastighetsägarna i tätorterna Kälarne, Bräcke 
och Gällö hoppas kunna starta grävningen i år. De fem fiber- 
föreningar som täcker in resten av landsbygden har kommit så 
långt i sin projektering att de nu söker ekonomiskt stöd från 
länsstyrelsen. Nätet ser ut att snart vara heltäckande.

FÖRETAGARE

Svenssons i Ismundsundet investerar 
för nya generationer

Norr om Rissna ligger Svenssons Trä i Ismundsundet AB, ett av Bräcke kommuns äldsta familje- 
företag som grundades av Per Svensson på 1940-talet. Nu är det dags för den andra generations- 
växlingen när Göran och Annika Svensson lämnar över hyveln till sonen Erik. Samtidigt växlar  
man upp med nya investeringar för att öka produktionen. 

Svenssons Trä är idag specialiserade på hyvling och målning 
av lister och panel men har också reglar, bjälkar, golvvirke och 
tryckimpregnerat virke i sitt sortiment. Cirka 20 % av det som 
hyvlas målas också, och det förväntas öka betydligt tack vare 
företagets tänkta investering i en ny maskinpark. Hyvleriet 
ska kompletteras med en maskin för att ändsponta virket och 
i måleriet kommer en torkanläggning göra så att den ökade 
produktionen snabbare ska kunna levereras till kunderna.  
Så visst har det hänt en del sedan starten.

– Från början bestod företaget av en enda såg som pappa  
flyttade runt till större avverkningsområden. Nu har 
företaget tre anställda förutom mig själv och Annika 
som hjälper till när det behövs, och med den blivande  
investeringen kan vi bli fler, säger Göran Svensson. 

– Vi gör mängder av listvirke, paneler och andra byggdelar 
som gör det enklare att ge ett hus ett nytt och långt liv.  
Och finns inte profilen i sortimentet kan vi ta fram nytt just 
till ditt hus efter dina eller andras gamla förlagor, säger Erik 
Svensson som är tredje generationen i familjeföretaget.

För att underlätta den stora investeringen har Svenssons 
Trä sökt investeringsstöd från Region Jämtland Härjedalen.  
I vår kommun är det näringslivs- och landsbygdsutvecklaren 
Daniel Svensson som informerar och hjälper företag med det 
som rör just investeringsstöd. 

I första hand är det stöd till investeringar av maskiner för  
tillverkande företag som handläggs och generellt så gäller att  
ju mer tillverkande verksamhet desto fler stödmöjligheter  
finns det.

 

Funderar du på att starta eget?
Bräcke kommun och NyföretagarCentrum Jämtland har inlett ett samarbete 
som ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat eget 
företag – kostnadsfri rådgivning. NyföretagarCentrums erfarna rådgivare kan 
till exempel hjälpa dig med affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring 
och annat som du funderar på när det gäller företagande. Under våren 2015 
har det varit tre starta-eget-träffar i Kälarne, Gällö och Bräcke, med ungefär 
20 deltagare. 

FIBERNYTTFIBERNYTT

Vill du veta mer?
På www.bracke.se finns länkar till och mer information 
om fiberföreningarna, områdeskartor och tidsplaner.

Hur gör jag?
Är du också intresserad 

av att starta eget? 
Hör av dig till kommunens

näringslivs- och landsbygds- 
utvecklare Daniel Svensson på 

e-post daniel.svensson@bracke.se
eller telefon 0693-161 43, 

så får du veta mer!

Göran och Annika Svensson investerar just nu för att kunna öka 
produktionen i företaget. Sonen Erik blir den tredje generationen 
Svensson som drivet företaget vidare.
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PROVA-PÅ att bo i lägenhet!
Möblerna är på plats och gardinerna är upp- 
hängda. Nu är den provlägenhet som Bräcke  
kommun ställt i ordning färdig för dig som  
vill prova på att bo i lägenhet.

De som bott i hus hela livet kan vara intresserade av att flytta 
till en hyreslägenhet i tätorten, men osäkra på hur det kommer 
att kännas. Därför har kommunen nu inrett en tvåa på Östra 
Kungsvägen i Bräcke där du som tröttnat på snöskottning och 
gräsklippning kan prova hur det känns att bo i lägenhet.

– Det enda man behöver ta med sig är en väska med kläder, 
säger Thord Widén på teknik- och infrastrukturavdelningen, 
som var den som först kom med idén. Allt annat finns på plats. 

Tanken är att underlätta beslutet för den som är på väg att 
flytta. I förlängningen kan det skapa en större omsättning på  
fastighetsmarknaden om fler hus kommer ut till försäljning. 
 
– Många vill flytta till hus när de bildat familj, men eftersom det  
är svårt att låna till att bygga nytt i landsbygdskommuner är det  
inte alltid lätt att få fatt i drömhuset. Kanske kan provlägenheten 
leda till att fler familjer hittar hem i Bräcke kommun, säger Thord.

En trofast hyresgäst
I en rymlig och välhållen trerummare på Revsundsvägen i Gällö bor Anders Lindberg. Det har han 
gjort länge, faktiskt sedan huset byggdes 1952. Därmed är han Bräcke kommuns äldsta hyresgäst.

När Anders och hans hustru flyttade in i den nybyggda lägenheten var dottern just 
fyllda ett år. 63 år senare bor han ensam kvar, men nu har ätten Lindberg fyllts på 
med både barnbarn och barnbarnsbarn.

Mycket har passerat förbi utanför fönstren på Revsundsvägen sedan 1950-talet, 
men en sak som består är utsikten över Revsundssjön och över sågverket. Sågen 
i Gällö har stått för arbetstillfällen i alla tider, och det var där som Anders tog 
jobb när han flyttade till kommunen. Han har utfört en lång och trogen tjänst, 
både på sågen och som förtroendevald revisor i kommunen. Och aldrig har han  
flyttat ifrån lägenheten heller, även om det var nära en gång.
– När jag blev änkeman funderade jag på att flytta, och jag fick till och med en 
lägenhet i Östersund. Men jag valde att stanna kvar här i Gällö, det är här jag trivs 
och har mitt sociala sammanhang, säger Anders Lindberg.

Och han blir nog kvar länge till, den pigge 93-åringen. Med lite hushållshjälp från 
hemtjänsten flyter livet på. 
– Jag vill ge en eloge till kommunens hemtjänst, flikar Anders in, de är alltid  
trevliga och hjälpsamma!

BYGGA & BO BYGGA & BO

ATTEFALLSHUS - vilka regler är det som gäller?
Behöver du mer yta? Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt  
15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter på din tomt. 

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till bygg- och 
miljönämnden och få ett startbesked. Det tar normalt några  
veckor att handlägga ansökan innan du får startbeskedet och kan 
påbörja byggnationen. Under sommaren kan det ta längre tid. 
 
Ska byggnaden användas som bostad måste den uppfylla  
samma krav som ett vanligt bostadshus. Detta måste framgå i 
dokumentationen, till exempel via ritningar och kontrollplan. 
 
– Det har blivit enklare på så vis att du kan få tillstånd att  
uppföra en byggnad som tidigare inte skulle fått bygglov.  
Däremot är kraven på dokumentation i princip desamma som 
vid ett vanligt bygglovsärende, säger kommunens byggnads- 
inspektör Jonny Berg.

Byggnadsarean för ett attefallshus får vara max 25  
kvadratmeter och den högsta höjden från mark till taknock  
får vara högst 4 meter. Du kan även bygga fler hus, men den 
totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. 

Om du uppför en komplementbyggnad närmare tomtgränsen  
än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar  
grannarna får bygg- och miljönämnden avgöra genom att du 
ansöker om bygglov.

Vill du veta mer?
Kontakta kommunens bostadsförmedlare: 0693-169 20, 
om du vill veta mer om att prova-på att bo i lägenhet.

Här hittar du blanketter!
På www.bracke.se kan du hitta information och blanket-
ter som gäller när du ska bygga.  Du kan också kontakta 
Jonny Berg, byggnadsinspektör, på telefon: 0693-162 06 
eller e-post: bygg-miljonamnden@bracke.se. 

Teknik- och infrastrukturavdelningen informerar!
På kommunens teknik- och infrastrukturavdelning arbetar fastighetsskötare, hantverkare, renhållningsarbetare, 
rörläggare, VA-tekniker och kontorspersonal.

Några av alla de saker vi arbetar med i år är:

✔	 Nytt reningsverk i Pilgrimstad.
✔	 Standardhöjning av V/A-nät och gator i Kälarne och Fjällsta.
✔	 Fasadrenovering och ommålning av kvarteret Strutsen och trähusen utefter Riksvägen i Bräcke.
✔	 Fortsätta med arbetet att modernisera befintliga brandlarm.
✔	 Konvertera till fossilfria uppvärmningssystem i kommunens fastigheter.
✔	 Ommålning av Fjällsta skola.
✔	 Uppdatera översiktsplanen för vindkraft. 
✔	 Kommunen kommer även att teckna ramavtal för hantverkstjänster i samarbete med Ragunda kommun 
 och upphandla standardhöjande åtgärder på gator och vägar samt vinterväghållningen i Rissna.

Thord Widén blickar ut från balkongen i den provlägenhet 
som kommunen nu kan erbjuda den som vill testa ett liv utan  
snöskottning och gräsklippning.

Utöka dina utrymmen med ett attefallshus på tomten. Se bara 
till att du vet vilka regler som gäller innnan du sätter igång.

Lägenhetsbestånd:
1 rum med kokvrå 29 st 
1 rum och kök 96 st 
2 rum och kök  192 st
3 rum och kök  124 st
4 rum och kök  19 st
5 rum och kök  2 st

Lägenheter i Bräcke kommun
Bräcke kommun har 462 lägenheter i Gällö, Bräcke och Kälarne. 
Sammanlagt är det 27 900 m² bostäder. I snitt är 37 av lägenheterna i 
beståndet lediga samtidigt, och det är oftast enrummarna i Kälarne.

Vill du bli vår  
hyresgäst?

Är du intresserad av att bli en av
våra hyresgäster är du välkommen

att kontakta bostadsförmedlare 
Gudrun Axelsson på telefon 
0693-169 20 eller via e-post

gudrun.axelsson@bracke.se. 
Telefontid mån-fre 8:00-9:30

samt 13:30-14:00.



8 9

Boken ”Älskade å” 
- Om människor och möten i Gimåns fiskevatten
I boken Älskade Å som kom ut i vintras delar Leif Milling frikostigt 
med sig av anekdoter, minnen och bilder från Gimån. Det har blivit 
en hel del genom åren. Boken handlar inte så mycket om rullar, spön 
och torrflugor, men desto mer om människor och möten.

Förutom tillresta fiskepuritaner och infödda legendarer får vi i 
ett kapitel möta en simmande björn vid Vakten i Gimdalen. I ett  
annat får vi både möta Greven av Gräsmyrbäcken och uppleva en 
femårings allra första öring. Milling har stött på många karaktärer 
längs Gimåns strömmar och sel, och en sak har de alla gemensamt 
– de älskar sin å. 

Kälarne ledande inom vattenbruk 
och fiskforskning
På Åvägen i Kälarne finns sedan mer än 100 år en fiskeri- 
försöksstation. Den drevs länge av staten och under en 
övergångsperiod stod Bräcke kommun som en av del- 
ägarna i Vattenbrukscentrum Norr AB, men sedan 2012 
står bolaget på egna ben.  

Vattenbrukscentrum Norr är idag den ledande aktören inom 
utveckling av svenskt vattenbruk och här pågår forskning 
och avel av arterna regnbåge och den framavlade rödingen  
Arctic Superior.  Har du någon gång sett en röding i fisk- 
disken eller på restaurangmenyn har den med största  
sannolikhet sitt ursprung i Kälarne. I princip all röding som 
odlas för konsumtion i Sverige är av sorten Arctic Superior. 

I Kälarne finns även lokala stammar av röding och öring 
som finns för bevarandesynpunkt, bland annat från Stavre- 
strömmen i Gimån. De blir sättfiskar som planteras ut.

FISKE FISKE

Fiskeentusiasten och naturfotografen 
från Gimdalen har inga planer på

att slå sig till ro
I Gimdalen bor en av Sveriges mest namnkunniga flugfiskare och erkända naturfotografer, tillika 
författare. Egentligen borde Leif Milling ha gått i pension, men i år är han likväl aktuell med en ny 
bok, föreläsningar, kulturprojekt och dyker upp både i fisketidningar och som specialinbjuden gäst  
på mässor. Men mycket tid ägnar han förstås åt naturen och fisket i den älskade Gimån. 

– Pensionera sig gör man väl inte före 100! utropar Leif som 
har huvudet fullt av nya idéer för att befästa Gimån i folks med-
vetanden. Kanske är det en exklusiv fotoskola i Gimdalen, eller 
en kokbok om “älgkött, pärer och jaktlag” som blir nästa projekt?

Leif Millings karriär började i Ånge, men kärleken tog 
honom till vackra Gimdalen i hjärtat av Bräcke kommun.  
Väl där mötte han en ny vän och stor inspirationskälla.

– Författaren och konstnären Rolf Smedman var landets meste 
flugfiskare och gjorde Naturrutan i TV och det var ju jättestort! 
Som ung fotograf fick jag en del uppdrag av Rolf, berättar Leif. 
Men framför allt blev vi goda vänner och fiskekamrater. 

Fiske i världsklass
En annan stor kärlek som följt Milling genom livet är Gimån.  
I åtta mil ringlar sig detta strömmande vattendrag  genom 
Bräcke kommun - från Revsundssjön och Stavreströmmen, 
förbi Gimdalen och forsarna mellan Storåsen och Alan till  
Sörbygden och Drogsjöforsen, innan den via Holmsjön flyter 
ut i Ljungan i höjd med Torpshammar. 

Gimåns vatten lockar både till paddling och forsränning men är 
mest känt för att erbjuda fiske i världsklass. Otaliga flugfiskare  
har fallit för den stridsvilliga storöringen, det spännande  
harrfisket och sländornas dans. Ibland tar sig kärleken nästan 
religiösa uttryck och många vallfärdar till forsarna år efter år. 

Öring, id eller abborre i Bodsjön?
Flugfiske i strömmande vatten i all ära, men i Bodsjöns 
fiskevårdsområde finns mer att välja på. Sedan föreningen 
införde fiskekort via mobiltelefonen har försäljningen av 
dygnskort ökat stort. Herrevadsströmmen, åarna, tjänarna 
och förstås den legendariska Bodsjön lockar fiskare med 
många olika intressen.

– Bästa fisket efter öring är på försommaren, men ett annat 
tips är att prova att fiska id i Bodsjöbyån, säger Martin 
Hallgren från fiskevårdsområdet. Det brukar fångas stora 
exemplar där. Senare på sommaren när vattnet är varmt 
är abborrmetet som bäst. I Kvarnselet och Långselet är  
abborrar över kilot är inte alls ovanliga.

Nu har föreningen tillsammans med kommunen  
startat ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) för att öka  
tillgängligheten till fiskevattnen. Den välbesökta bryggan 
vid Bodsjöstrupen ska byggas ut och om för att fungera  
oavsett om man har rullstol eller barnvagn med sig.  
Bryggan blir klar i sommar.

Upptäck Gimån!
Kommunens turistinformation länkar vidare till samtliga 
fiskevårdsområden och entreprenörer utefter Gimån. 
Leta dig fram på hemsidan www.bracke.se

FISKE FISKE

Lars “Bagarn” Nyberg med en fin gimåöring i håven.  
Foto: Leif Milling

Harren är en fisk som har lockat många flugfiskare till Gimån.  
Foto: Leif Milling
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Experimentlusta på Fjällsta förskola
Det första man möts av när man kliver in på avdelningen Pysslingen på Fjällsta förskola är en våg 
gjord av en galge och två hinkar. Den är ett exempel på hur man kan arbeta med naturvetenskap och 
teknik tillsammans med små barn. 

– Vågen ger en bättre bild av balans, jämvikt och tyngd än en vanlig personvåg, säger förskoläraren Annika Jaeger och ser på när 
några av barnen lägger olika leksaksdjur i vågskålarna. Annika är en del av en satsning på natur och teknik som Bräcke kommun 
gör tillsammans med Skolverket. Hon är en av 170 pedagoger från hela landet som får spetskompetens inom området genom 
Uppsala och Stockholms universitet. Spetskompetens som hon delar med sig av till sina kollegor.
– Vi har startat ett nätverk och än så länge är personal från tre av kommunens förskolor med, berättar Annika. Vi delar idéer och 
lyfter fram möjligheter för att inspirera till att se det som vi redan gör med nya ögon.

Men vad kan en tvååring göra som har med naturvetenskap och 
teknik att göra?
– Massor! Naturvetenskap handlar i grunden om nyfikenhet både på sig själv 
och på sin omvärld. Vår erfarenhet är att alla kan vara med och experimen-
tera även om det för de yngsta handlar mer om att se vad som händer och 
inte så mycket varför. Att undersöka och experimentera gör alla tvååringar! 

Några av experimenten hänger i taket eller syns i tidningar som  
personalen på Pysslingen gjort. Det är allt från ballonger och statisk  
elektricitet, till vulkanutbrott med bakpulver. Men man behöver inte göra 
det svårare än vad det är.  Att bygga saker med lego och lära sig klippa 
med sax är också teknik! 

Solrosor och kristaller
På Krumeluren går de större barnen. De har ett odlingsprojekt i full gång. 
Meya sår ett frö i ett tomt cd-fodral. I fönstret står fler fodral där man kan se 
frön i olika stadier av grodd genom plasten. Det ska bli solrosor, säger Meya. 

I en burk på fönsterbrädan står något mystiskt, vitt och klumpigt. Det är 
absolut inte någon solros. 

– Vi har gjort en saltkristall. Först kokade vi vatten och salt sen fick 
burken stå i solen. Kristallerna klättrar på tråden som är i burken. Fast vi 
måste knyta fast den i en skruv för annars flöt den, förklarar Norna som 
också är en av krumelurerna.

Orden spelar roll
På både Krumeluren och Pysslingen har man blivit mer noggranna med 
vad de kallar olika saker och aktiviteter som de gör. Dels för att barnen 
ska få ett nyanserat språk, och dels för att vara tydliga med vad som är 
vad. Nu ägnar barnen sig ofta åt teknik där man förut sa pyssel.
– Det vi gör på förskolan sätter sig kanske i bakhuvudet till senare i livet. 
Vi vill väcka ett intresse för hur världen hänger ihop och visa att teknik 
inte är något svårt och krångligt, utan en del av vardagen. Vi sätter  
fingret på olika naturvetenskapliga och tekniska företeelser som barnen 
möter, och genom att prata om dem kan barnen utveckla nya kunskaper, 
säger Annika Jaeger.

Så blir det dags för samling på Pysslingen och hela barngruppen sitter 
i en ring på mattan. Alla är fullt fokuserade på att se om Memphis kan 
stoppa ner flaskborsten i flaskan. Och när Elin håller i går det till slut 
galant. De har kommit på tekniken!

SKOLA SKOLA

Bloggar på skoltid
På Kälarne skola laborerar man med bloggande som en del i undervisningen. Både elever och  
lärare finns med i bloggsfären, och tanken är att bloggarna ska vara både informationskanaler  
och praktiska övningar i nätvett. 

Bildläraren Lie Orrmalm var först ut med bildbloggen där hon 
lägger ut uppgifter tillsammans med inspirationsfilmer som 
eleverna kan se både på skolan och hemifrån. När elevernas 
arbeten är färdiga får de visa upp dem för världen via bloggen.
Både bildbloggen och språkbloggen som tyska- och  
engelskaläraren Eva Kvist driver, gör det lättare för  
föräldrarna att ta del av skolans vardag och elevernas arbete. 
Dessutom är det bra för eleverna att kunna titta igen på en 
del av en föreläsning eller kolla vilka uppgifter man ska göra  
oavsett var de befinner sig.
– Det är riktigt bra att kunna kolla hemma fast man har glömt 
böckerna, säger Axel som går i 7:an. 

Att prova andra tekniker kan göra de vanligaste upp- 
gifterna roligare och mer utmanande. Både Axel och hans  
klasskompisar Jessica och Maria har till exempel använt  
bloggen för att lägga upp animerade presentationer på tyska.
 
Och det blir lite mer ”på riktigt ” när det de gör syns utanför 
skolan. De har till och med fått kommentarer från Tyskland om 
att folk verkar vara väldigt duktiga på tyska i Kälarne.

Alla i hela världen kan läsa
Också på lågstadiet bloggas det. Devin och Mina visar stolt 
upp 2-3:ans blogg. Där skriver de varje vecka om vad de har 
gjort i klassen. Inläggen handlar om allt från författarbesök och 
projektarbeten om vattnets kretslopp till vårens klassfest.

– Det är inte så svårt att blogga, säger Devin som håller på att 
lära upp nya bloggvärdar. Fast det är viktigt att man kommer 
ihåg stor bokstav och punkt. Alla i hela världen kan läsa det vi 
skriver på bloggen, så man vill ju att det ska bli rätt!

Nätvett lika viktigt som trafikvett
– Vi diskuterar också hur man är schysst på nätet och hur man 
gör om man upptäcker elaka kommentarer och näthat, säger Lie 
Orrmalm. Precis som att barnen behöver lära sig trafikreglerna 
måste de idag också få praktiska lektioner i nätvett. Internet 
kan både vara fantastiskt och förskräckligt, beroende på hur 
man hanterar det.

Både Mina och Devin använder Internet varje dag och kan  
räkna upp flera kända bloggare. Och kanske kan de tänka sig 
att fortsätta blogga privat i framtiden.
– Om jag hade en egen blogg skulle den bara handla om en 
enda sak, säger Mina. Hästar så klart!
– Och min skulle handla om matlagning slår Devin fast.  
Om jag hade en blogg skulle jag lägga ut alla mina recept där.  
Då kanske jag skulle bli känd!

En blogg kan ha många användningsområden, som t.ex. att dela 
med sig av skolarbetet till föräldrar och andra intresserade.

Mina och Devin skriver i 2-3:ans blogg om vad som hänt  
under veckan.

Fakta
Fjällsta förskola har två avdelningar:
Pysslingen med 15 barn mellan 1-4.
Krumeluren med 11 barn mellan 4-5.

I hela Bräcke kommun finns fem kommunala 
förskolor och tre föräldrakooperativ. 
Alla arbetar efter läroplanens mål.

Memphis och Elin samarbetar för att få ner flask- 
borsten i flaskan.

Meya sår frön i ett CD-fodral där hon så småningom 
ska kunna följa hur fröet gror.

Jessica och Maria har lagt upp animerade presentationer på 
tyska på bloggen och fått komentarer från Tyskland om att man 
verkar vara väldigt duktiga på tyska i Kälarne. 
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Hemkört på fredagar
Varje fredag får Nancy och Verner sina matvaror hemkörda från butiken i Albacken. Inblick följde 
med och fick se hur det fungerar med varuhemsändning i praktiken.

Varuhemsändningen är en tjänst som riktar sig till äldre och 
funktionshindrade som bor i Bräckes landsbygd och som 
inte kan ta sig till affären själva, och subventioneras av både 
kommunen och staten. I Nybrovik bor Nancy och Verner 
Forslund med utsikt över en krök av Gimån. För dem innebär 
varuhemsändningen att Monika Nilsson som driver butiken i  
Albacken kommer med färska varor varje fredag.

Med en snabb blick konstaterar Verner att sötningsmedlet,  
syltan, mjölken och allt annat de beställt är med i kassarna och 
att potatisen från Grimnäs ser fin ut.
– Det är bra att få hem maten när man inte kan köra själv, säger 
Nancy som varit en trogen kund i butiken i Albacken i alla år.
– Det är viktigt för oss också, säger Monika Nilsson. Alla 
kunder betyder mycket för en liten butik och vi ser till att ta 
hem det som folk vill ha. Och vi är inte så knussliga – vill 
någon ha hemkörning så ordnar vi alltid det. Så det är bra att vi 
får ersättning från kommunen för att köra till de som verkligen 
behöver det.

Tryggar varuförsörjningen i kommunen
För att få hemsändning ska kunden kontakta den närmsta butik 
som erbjuder varuhemsändning. I dagsläget är det alla livsme-
delsbutiker förutom de i Bräcke centralort. Om det finns flera bu-
tiker på samma avstånd som utför tjänsten, så går det bra att välja. 
Efter en kontroll av att kunden uppfyller kriterierna kan butiken 
börja med sin hemsändning, max en gång i veckan per hushåll. 

Kommunen lämnar sedan ett bidrag till butiken. Syftet är att 
upprätthålla och fortsätta trygga varuförsörjningen i Bräcke 
kommun. Det går inte att få varuhemsändning inom tätorterna 
eller om man har ett biståndsbeslut som innefattar inköp och 
plockning av livsmedelsvaror. Då är det istället hemtjänstens 
personal som sköter handlingen.

Blir det aldrig fel i beställningen då? 
– Jo, en gång ville Nancy ha parfym, men med lite felhörningar 
och missförstånd slutade det med att hon fick paraffin! Och 
det är ju bra om man ska konservera sylt, men det luktar inte 
så mycket. Det har vi och Monika skrattat åt många gånger, 
säger Verner.

Färdtjänsten står till tjänst
I hela Bräcke kommun bor omkring 270 personer som har rätt att åka färdtjänst. Det är Läns- 
trafiken som ansvarar för färdtjänst- och riksfärdtjänstresorna för Bräcke, och för de flesta andra  
jämtländska kommunerna. Det är också Länstrafiken som gör utredningen efter att någon skickat in  
en ansökan. Besluten om man har rätt till färdtjänst eller inte fattas av Region Jämtland Härjedalen. 

Förmågan avgör 
Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för de  
personer som på grund av ett funktionshinder inte kan 
åka med den vanliga kollektivtrafiken. Vad som krävs för 
att få tillstånd för färdtjänst regleras enligt en särskild  
lag. För att beviljas färdtjänst ska man ha en funktions- 
nedsättning som inte är tillfällig, och som medför att man har 
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att 
använda allmänna kommunikationer. 

Det avgörande är alltså personens förmåga att använda all-
männa kommunikationer. Att man har en diagnos, uppnått hög 
ålder eller inte har tillgång till kollektivtrafik berättigar inte 
i sig till färdtjänst. Man får heller inte färdtjänst för att man 
inte kan köra bil eller har svårigheter att ta sig till ett specifikt 
resmål eller att bära tunga kassar. Har man svårt att klara av att 
handla kan varuhemsändning vara ett bättre alternativ.

Behöver man resa utanför länet måste man ansöka om något 
som kallas riksfärdtjänst. Rätt till färdtjänst ger inte med  
automatik rätt till riksfärdtjänst, eftersom kraven för riksfärd- 
tjänst är högre. Mer information om vad som gäller kan du få 
av Länstrafiken.

Beställningscentralen samordnar resorna
En resa med färdtjänsten sker med tillgänglighetsanpassade 
fordon. Precis som i annan kollektivtrafik är grunden att man 
åker tillsammans med andra resenärer. Om det går så sam- 
planeras resorna av beställningscentralen, så som resenär får 
man vara lite flexibel med avgångstid.

Beställningscentralen BC Jämtland är öppen dygnet runt.  
Beställer du resan senast kl 17 dagen före avresa slipper du 
betala någon beställningsavgift. Resorna är subventionerade 
och kommunen betalar allt utom en egenavgift som du som 
reser betalar direkt till chauffören. Egenavgiften varierar  
beroende på resans längd.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Du kan också ha rätt till parkeringstillstånd för rörelse- 
hindrade. Kommunen kan bevilja ett sådant tillstånd till  
personer som har ett varaktigt funktionshinder som innebär 
att man får svårt att förflytta sig på egen hand mellan platsen 
där fordonet parkerats och målpunkten inom ett rimligt gång-
avstånd. Med parkeringstillståndet synligt i framrutan får man 
parkera på handikapplats och också förlängda parkeringstider. 
Ansökan görs till Bräcke kommun.

SAMHÄLLS-SERVICESAMHÄLLSSERVICE

Butiker som har varuhemsändning!

✔	 ICA Nära Bodsjö Diverse 
 Tel: 0693-520 44
✔		 ICA Nära Gällö 
 Tel: 0693-66 20 66

✔		 ICA Nära Kälarne Livs 
 Tel: 0696-400 05

✔		 Monikas Livs i Albacken 
 Tel: 0696-601 60

SAMHÄLLSSERVICE
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Mötesplats för alla åldrar på Bräcke Folkets Hus
Några killar spelar biljard, i soffan sitter ett par barn och läser en bok och vid ett av caféborden 
pratar Bachar och Farhat över en kopp kaffe. Sedan i vintras har föreningen Mitt Träff hållit i en 
mötesplats i Bräcke Folkets Hus på fredagar och lördagar. 

Mötesplatsen som 
är en samverkan 
mellan föreningen, 
kommunens inter- 
nationella enhet, 
Kultur - och fritid 
samt Folkets Hus, 
är öppen för alla  
oavsett ålder och  
bakgrund. Tanken 
är att bryta barriärer 

mellan olika grupper, både mellan nya och gamla  
svenskar och mellan det dryga 70-tal olika  
nationaliteter som finns i kommunen.

– Vi håller också i studiecirklar i svenska tillsammans med ABF. Intresset är stort, både bland de som väntar på besked om 
sitt asylärende och bland de som bott ett tag i kommunen, berättar Farhat Ali som är en av eldsjälarna i föreningen Mitt Träff.   
Språk är viktigt, men också att ha en plats för social samvaro. Och gärna tillsammans med “gammelsvenskar”.

Integration kräver att alla parter är med, och än så länge är det ganska få av de infödda svenskarna som har hittat hit. Men Bachar 
Alkazaz och hans familj kommer till mötesplatsen varje vecka. Ibland på fredagar och ibland på lördagar. Alla fem barnen är 
också med och spelar pingis och fikar.  
– Det finns egentligen ingen annan plats att gå till för att umgås, säger Bachar som bott i Bräcke i 3 månader.  I Syrien arbetade 
han som lärare och tolk, och producerade ett radioprogram på franska. Nu hjälper han till i undervisningen i Kälarne skola en 
dag i veckan. Det är ett bra sätt att öva svenska och känna att han bidrar, men han vill mer och hoppas att fler svenskar dyker upp 
på mötesplatsen.

Vykort från ett enskilt avlopp

Bättre vattenkvalitet och friskare vatten- 
miljöer i Revsundssjön, Locknesjön och Näkten.  
Det ska bli resultatet av ett projekt som Läns- 
styrelsen i Jämtlands län har startat upp. 

Bräcke kommun är en av tretton olika aktörer som finns och 
verkar kring sjöarna som deltar i projektet. Hos oss ligger  
fokus på att minska utsläppen från enskilda avlopp. Ett av  
verktygen är ett vykort. 

I projektet som kallas Triple Lakes kommer Läns- 
styrelsen att arbeta med att på flera olika sätt  
förbättra vattenmiljöerna och skydda vattnet i sjöar-
na. Dels med hjälp av fysiska åtgärder som restaure-
ring av vattendrag, att ta bort vandringshinder och  
att återställa lekbottnar för fisk. Dels med åtgärder  
som handlar om att öka medvetenheten om vatten 
och sprida kunskap om hur man minskar påverkan  
på vattnet i sjöarna. 

Runt om Revsundssjön och dess avrinningsområde  
kommer det att märkas att olika aktörer genomför åt-
gärder för att restaurera vattendrag och återställa ekosystem. 
Bräcke kommun fokuserar på att inventera enskilda avlopp 
i det befintliga Natura2000-området i Revsundssjön, för att  
kontrollera att avloppsanläggningarna uppfyller gällande 
lagar och regler. Samtidigt passar man på att se över och höja  
kvalitén på våra kommunala anläggningar.
– Vi har skickat ut information till alla som har ett enskilt 
avlopp i det aktuella området, och bett att de gör en enkel 
självskattning av sin anläggning och skickar in den på ett  
vykort till kommunen, berättar Anna Lindqvist som är chef för 
bygg- och miljöavdelningen. Runt 800 vykort blev det!

Dagens avloppsanläggningar är konstruerade för att ta bort 
både bakterier och näringsämnen. Det räcker inte med att du 
har en slamavskiljare, det måste finnas ytterligare rening om 
du släpper ut avloppsvatten i till exempel en bäck eller dike.  
Vilka regler som gäller och tips om hur du sköter om din  
avloppsanläggning finns på www.bracke.se

Fint firande på nationaldagen
På Revsunds hembygdsgård är förberedelserna inför årets national- 
dagsfirande i full gång.  Föreningen har en lång tradition av att 
fira den 6 juni, men nytt för i år är att man står som värd för  
kommunens medborgarskapsceremoni.

Bräcke kommun vill stötta de föreningar som har egna nationaldagsevenemang och 
kommer att placera sin nya lagstadgade medborgarskapsceremoni på olika ställen från år 
till år, som en förstärkning av det som redan görs. Först ut är alltså Revsunds hembygds-
förening i Gällö. 

– Kommunen har bjudit in alla som blev svenska medborgare under 2014 på annat sätt än genom födsel till medborgarskaps- 
ceremonin. I år är det 18 personer, säger Helen Boström som arbetar med inflyttarservice. 

Som vanligt blir det musik, flaggor och högtidstal vid hembygdsgården den 6 juni. Evenemanget startar med en gudstjänst kl 11.

 

NOTISER INTEGRATION

Naturstuga - ny mötesplats i Hunge
Bräcke kommun, Bodsjöbygden Utveckling och Hunge IF  
samarbetar i ett LONA-projekt för att timra en naturstuga 
med informationsskyltning om natur och friluftsliv. Natur- 
stugan är tänkt att fungera både som en informationsstuga, 
rastplats och mötesplats för friluftsaktiviteter i Hungetrakten.
Projektet finansieras av statliga bidrag till lokala naturvårds- 
projekt, LONA. Det är Länsstyrelsen som fördelar medel från 
Naturvårdsverket till projekt med fokus på naturvård, frilufts-
liv, information eller tätortsnära natur. Kommunen måste fin-
nas med i projektorganisationen. För projekt som ska börja un-
der 2016 är länsstyrelsens sista ansökningsdag den 1 dec 2015.
 
Har din förening idéer för nästa år är det dags att ta kontakt 
med kommunens landsbygds- och näringslivsutvecklare  
Daniel Svensson under sommaren eller hösten för att 
diskutera möjligheterna till en LONA-ansökan. Daniel nås 
på telefon 0693-161 43.

Hej Gun Fahlander, Skidtunneln!
Hej Gun Fahlander, projektledare för Mid Sweden Ski  
Park! Tunneln i Gällö ska bli världens längsta 
skidtunnel i ett naturberg. Hur mycket får det  
egentligen plats inne i berget?
 – Det är fantastiska utrymmen inne i berget, så 

förutom att kunna åka skidor i två olika 
slingor kommer det att finnas utrymme 

för aktiviteter, dels som har anknyt- 
ning till skidåkning, t.ex. skid-
skytte, dels andra aktiviteter  
eftersom det finns ett stort antal 
bergrum. 

Vad skulle en skidtunnel i Gällö  
innebära för skidsporten tror du?

Jag är övertygad om att det betyder  
mycket för skidsporten med tanke på att 

många aktiva bor i vår region vilket innebär bättre möjligheter 
till träning inom närområdet under tider på året när det annars 
inte är möjligt att träna på snö. 

Vad skulle det innebära för oss som bor i kommunen?
Ett stort antal tillresta till tunneln innebär ju, förutom att Bräcke 
sätts på kartan i samband med skidåkning under sommar och 
höst, att det blir kringeffekter med efterfrågan på mat, logi och 
transporter och det kommer säkert att synas i andra verksam-
heter i kommunen också. Det är ju också en friskvårdsaktivitet 
som naturligtvis kommer att användas av kommuninvånarna. 

Vad händer nu? När får vi komma på invigning?
Nu arbetar vi med att se till att ett förfrågningsunderlag tas 
fram så vi säkert vet alla kostnader för bygget och en tidplan. 
Det skulle vara roligt att kunna inbjuda till invigning under 
senare delen av 2016, men vi får återkomma om datumet!

kommer att vara 
öppen hela sommaren:

Fre kl 18 -20
Lör kl 15-20 

VÄLKOMMEN!

MÖTESPLATSEN

Fler nationaldagsfiranden runt om i kommunen!
Tid och plats för fler firanden hittar du bland annat i På Gång 2015 som medföljer denna tidning. Du hittar den på
mittuppslaget!

VÄLKOMNA! 
Under årets första fyra 

månader har 162 personer flyttat
till Bräcke kommun, och det har 

fötts 14 nya små kommun- 
invånare! 

Hjärtligt välkomna  
hem!
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HEMESTER 2015

Borta bra
men hemma bäst! 

För andra året i rad fyller vi sociala medier med fina bilder från vårt område i  
kampanjen #hemester15 - ett samarbetsprojekt mellan Bräcke och Ånge kommun. 

Syftet med kampanjen är att få kommunmedborgarna att semestra på hemmaplan, och på så sätt bli bättre  
ambassadörer för bygderna. Bakom #hemester15 ligger också ett miljötänk och under sommaren kommer  

klimat- och energirådgivaren att ge tips via Facebook på hur du kan tänka miljösmart.  
Om du vill vara med i vår instagramtävling har du chans att vinna fina priser.

Instagramtävling #hemester15
Tävlingen vänder sig till alla som befinner sig i våra kommuner och förevigar ett ögonblick 

under sommaren 2015. Lägg upp din bild på instagram och tagga med #hemester15 så är du med!  
 

Vi korar veckans vinnare mellan 15 juni och 15 augusti och sedan blir det final.  
Tänk på att du måste ha en öppen profil och ha gärna någon kontaktuppgift i din instagrambio  
så att vi får tag på dig! På Facebook finns en kampanjsida, sök på hemester15 så hittar du den. 

Turistinformation i Bräcke kommun
För dig som är bofast och för dig som är besökare; du hittar information om allt som händer här:

www.bracke.se och www.jamtland.se. 

Vi finns på facebook – där delar vi allt som händer, sök efter Bräcke turistbyrå! 

Vill du ha personlig kontakt? Mejla till turism@bracke.se eller ring 0693-100 00.  

Nytt för i år är att turistinformationen har flyttat ut från den gamla turistbyrån i Bräcke till flera  
informationspunkter runt om i kommunen. De första informationspunkterna hittar du på våra bibliotek  

i Kälarne, Gällö och Bräcke. Där kan du få tips på vad man kan se och göra i vårt område!

För mer information om vad som finns att se och göra i Bräcke kommun kan du läsa broschyren  
På Gång 2015 som finns på mittuppslaget i den här tidningen.  

Du kan också scanna QR-koden här nedanför. Den leder direkt till På Gång. 


