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Välkommen till 
Bräcke kommun!
Kommunhuset
Under sommarveckorna 28-33 har kommunens reception 
på Hantverksgatan 25 öppet mellan kl. 9-15 alla vardagar. 
Övriga veckor är det som vanligt öppet mellan kl. 8-16.

Turistbyrån
Turistbyrån på Riksvägen har öppet alla dagar vecka 26-33. 
Måndag-fredag är det öppet mellan kl. 9.30-17 och 
lördag-söndag kl. 11-15. 
Därefter är Turistbyrån öppen tisdag-torsdag kl. 10-16 och 
fredagar 10-15.

Återvinningscentralerna
I sommar håller kommunens samtliga återvinningscentraler 
öppet mellan kl. 13-19 på ordinarie helgfria öppetdagar: 

Bräcke:   måndagar och onsdagar 
Kälarne: tisdagar 
Gällö:   torsdagar 

Återvinningscentralerna har dessutom lördagsöppet mellan 
kl. 12-14 den 20 juli, 3 augusti och den 17 augusti.

Ledare
Nu är det sommar i Bräcke 
kommun. Ljusa nätter, förhopp-
ningsvis ljumma vindar och tid 
att umgås i bygdegårdar och 
trädgårdar. Det är lätt att trivas 
med livet. Ungdomsenkäten vi 
gjorde i fjol visar också glädjande 
att ungdomarna i vår kommun på 
det stora hela är nöjda med livet 

och att de ser ljust på sin framtid. I det här numret av Inblick 
Bräcke kommun kan du läsa om fler som satsar och siktar 
framåt. Vårt företagsklimat har förbättrats, föreningslivet gör 
det mesta av de bidrag som kommunen fördelar, det invest-
eras i infrastruktur och människor flyttar in och trivs hos oss.
Det är viktigt att blicka framåt tycker jag, för även om vi 
som en liten kommun står inför många utmaningar försöker 
vi att påverka där vi kan och skapa utrymme för nya idéer 
och livskvalitet. Det är för all del inte enkelt att leda en 
kommun. Ofta skulle man vilja satsa mer och större. Men vi 
har i första hand ett stort ansvar för att ta hand om de av våra 
medborgare som behöver stöd, omsorg och utbildning. Sådan 
är lagen, och så ska det vara. Samhället ska ta ett gemensamt 
ansvar för allas välfärd. Ur ett samhällsperspektiv är varje 
person viktig, och särskilt i en liten kommun. Var man gör 
sina inköp, hur man väljer utbildningsort och på vilket vis 
man välkomnar besökare och inflyttare gör stor skillnad. Vi 
är alla delar av Bräcke kommun, och det är något att vara 
stolt över - det är jag! 

Med det vill jag önska dig trevlig läsning och trevlig 
sommar!

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
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 Liv Markström
 Anna Lundström
 Helen Boström 
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Tidningen delas ut till hushåll och företag i Bräcke kommun 
samt skickas till ca 4000 personer med anknytning till vår 
kommun. Kontakta oss om du också vill ha Inblick.

Visste du att... 

av ungdomarna i åk 8 i Bräcke kommun är det:

...60% som idrottar varje vecka, 

...50% är på ungdomsgården någon gång i veckan,

...50% ägnar sig åt estetisk verksamhet varje         

   vecka,

...40% är ute i naturen, jagar eller fiskar någon   

   gång i veckan.

Det visar den enkätundersökning som genomför-

des i höstas. Du kan läsa mer på sidan 5.

Vad gör kommunen?
Ibland får man höra att inget händer och att kommunen är långsam. Den demokratiska processen 
handlar om att ta hänsyn till olika viljor och väga olika intressen mot varandra. Det tar tid. Många 
av de ärenden som hanteras av kommunen måste diskuteras i både partigrupper, kommunstyrelsens 
grupper och i fullmäktige innan man kan fatta beslut. Men vad gör en kommun egentligen?

Vad beslutar kommunen om?
Lokal politik är kanske inte alltid glamorös, men den är alltid 
viktig just eftersom den är vardagsnära. I kommunernas obli-
gatoriska uppgifter ingår bland annat barnomsorg och skola, 
socialtjänst, äldre- och handikappomsorg, översiktsplanering 
och byggfrågor, vatten och avlopp, renhållning, bibliotek och 
krisberedskap. 

Vad får kommunen göra och inte? 
Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som 
är inskriven i grundlagen. En kommun måste följa de ramar 
som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kom-
munala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut 
och ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgif-
ter. Många av kommunens verksamheter styrs av lagar. Det 
innebär att de inte går att välja bort. Om någon är i behov av 
hemtjänst, skolskjuts eller ungdomsvård måste kommunen se 
till att det finns. 

Ibland får vi frågor om varför inte kommunen gör vissa 
saker. Ofta kan förklaringen finnas i kommunallagens princi-
per. Kommunen ska ägna sig åt sådant som är av allmänt in-
tresse för kommuninvånarna.

Principerna i kommunallagen styr
Kommunen får till exempel inte gynna enskilda personer el-
ler företag, om det inte är så att vi genom en särskild lag får 
denna rätt. Till exempel socialtjänstlagen som gör att kommu-
nen både kan och ska lämna bidrag och stöd till personer och 
familjer som har behov. 

En annan princip är likställighetsprincipen som innebär att 
kommunen skall behandla alla invånare lika. Detta tar sig ut-
tryck i att vi exempelvis har taxor som gäller lika för alla, och 
att vi följer riktlinjer för vilka som ska kan få föreningsstöd. 
Det går inte att höfta till. Kommunen får bara bedriva verksam-
het inom det egna geografiska området, och sådant som har 
anknytning till kommunens medlemmar. Kommunen får inte 
göra sådant som är statliga angelägenheter, eller som sköts av 
andra kommuner.

Kommuner skiljer sig från företag på en viktig punkt, nämli-
gen vinstintresset. När företagets huvudsakliga uppgift är att 
skapa vinster för ägarna är kommunerna i princip förbjudna att 
driva verksamhet för att generera vinst. En kommun kan be-
driva näringsverksamhet, men då ska den tillgodose ett allmänt 
samhällsintresse. Däremot ska kommunens ekonomi vara i ba-
lans. Det går inte att budgetera för mer utgifter än inkomster.

Ekonomin sätter gränser
Det är klart att det finns fler saker än kommunallagen som 
begränsar vad vi kan göra i kommunen. Ekonomin är en så-
dan, det går inte att satsa på allt, överallt och hela tiden. Ska 
vi prioritera en sak betyder det att något annat får stryka på 
foten. Annars skulle kommunalskatten bli väldigt stor. Vissa 
verksamheter är dessutom svåra att spara på utan att kränka 
individens rättigheter. Det är den stora utmaningen för våra 
kommunpolitiker.



VÅRA UNGA

4

NOTISER

5

Medaljregn över Jämtlands Gymnasium Bräcke 

I Skol-SM för unga anläggningsmaskinförare tog Bräcke 
hem en hel bunt medaljer. På teoriprovet som innehöll bland  
annat engelska, matematik, samhällskunskap och maskinförar- 
teori hade JGY:s Glenn Knutsson bäst resultat och Bräcke kom  
totalt på tredje plats. 

I tävlingen i olika körmoment med bygg- och anläggnings-
maskiner tog sig Johan Nääs till finalen och där tog han hem 
silvermedaljen i SM på hjulgrävare. 

Dessutom vann JGY:s Thomas Lilo SM för lärare. Detta in-
nebär att JGY Bräcke fick guldet för lärare för andra året i rad 
- ifjol vann läraren Hasse Göransson lärarguldet. 

Unga i kommunen ser ljust på framtiden
LUPP-enkäten genomfördes i åk 8 på Bräcke, Gällö och Kälarne skola under hösten 2012, och i gym-
nasieskolans årskurs 2. Enkäten innehåller frågor som handlar om fritid, skola, inflytande, trygghet, 
hälsa, arbete och framtid. Kommunpolitikerna Sven-Åke Draxten, Anneli Valter, Jörgen Persson och 
Veronika Eklund besökte klasserna när enkäten genomfördes, och stod för återkopplingen till elev-
erna med några av svaren som diskussionsunderlag.

De viktigaste frågorna, om eleverna i årskurs 8 får bestämma helt själva i kommunen, är att satsa på idrottsanläggningar, ställen 
där ungdomar kan träffas, på hälsa, miljöfrågor och skolan. Just fritidsfrågor var något som många ville passa på att diskutera när 
kommunalråden var inne i klasserna. De allra flesta tycker att det finns mycket att göra på fritiden i Bräcke kommun. Enkäten 
visade att 60 % av eleverna i åttan idrottar varje vecka, och att hälften är på ungdomsgården någon gång i veckan. Ungefär lika 
många ägnar sig åt någon form av estetisk verksamhet och omkring 40 % är ute i naturen varje vecka.

– Det har varit bra att vi politiker har varit med i processen 
och med i klassrummen, säger Anneli Valter som är vice ord-
förande i kommunstyrelsen. Det fina med en liten kommun är 
ju att det blir nära mellan människor, och vi har enkelt kunnat 
träffa alla som genomförde enkäten.

Ett av de mest glädjande resultaten från undersökningen är att 
de flesta av ungdomarna i Bräcke kommun är nöjda med livet 
i helhet. Hela 80 % svarade dessutom att de ser positivt på sin 
egen framtid. 

Flera fritidsgårdar i kommunen
I Bräcke kommun finns fyra fritidsgårdar som är öppna för barn 
och ungdomar, mellan en och tre kvällar i veckan. Alla fyra får 
ekonomiskt stöd från kommunens kultur- och fritidsenhet.

På ungdomsgården i Gällö är det skolan som ansvarar, och i 
Kälarne och Pilgrimstad är det föreningslivet. I Bräcke delar Sven-
ska kyrkan och en grupp föräldrar på ansvaret för fritidsgården. 
Dessutom får flera föreningar runt om i kommunen aktivitets-
bidrag för att bedriva ungdomsverksamhet på kvällarna.
 
I Pilgrimstad är det kooperativet Skorpan som driver fritidsgården 
på tisdagkvällar. Sedan nästan 15 år är det Susanne Öhrbom som 
är ordförande i föreningen. Varje tisdagkväll mellan kl. 18 och 
19.30 är Skorpan tänkt för mellanstadiet, därefter är gården exklu-
siv för högstadieungdomar. – Förhoppningen är att kunna hålla 
öppet en kväll till i veckan framåt hösten, säger Susanne.
 
De flesta i styrelsen är föräldrar, men Susanne ser gärna att fler 
ungdomar och unga vuxna i Pilgrimstad engagerar sig. 
För det är roligt arbete att se till att fritidsgården är öppen, sälja 
fika, fixa filmkvällar eller hålla räkningen på vem som leder i 
airhockeymatcherna.

 
Vill du veta mer?
Läs mer om hur ungdomarna i Bräcke och Jämtland ser 
på sin situation. Rapporten LUPP-enkät Jämtland 2012 
finns att ladda ner från www.regionjamtland.se. Själva 
enkäten kommer från Ungdomsstyrelsen och har 
genomförts runtom i landet sedan 2001.

SOLARIS leder till jobb
Nu har socialfondsprojektet Solaris nått halvtid, och resultaten 
ser mycket lovande ut. Projektet är det största i Sverige och har 
idag 160 aktiva deltagare i fem kommuner. Långt över hälf-
ten av de som tidigare deltagit i projektet har idag gått vidare 
till arbete eller studier, vilket är mycket imponerande eftersom 
många från början stod långt från arbetsmarknaden. 
– Solaris har på de 11 månader som projektet varit igång, ly-
ckats bygga upp en verksamhet som berör mellan 10-20 % av 
Bräcke kommuns arbetssökande, beroende på hur man räknar, 
säger Peppe Liljefjäll som leder projektet.

Daniel ska jobba med lokal utveckling

Daniel Svensson är sprillans ny på kommunens tillväxtavdel-
ning där han vikarierar som landsbygdsutvecklare och infor-
matör. Daniel är kulturgeograf i grunden med inriktning mot 
bland annat turism och kommer närmast från arbete vid Sven-
ska Turistföreningen i Jämtlandsfjällen. Daniel kommer bland 
annat att bevaka landsbygdens utvecklingsmöjligheter i EU:s 
kommande programperiod, hålla koll på kollektivtrafikfrågor 
och se till att du får fler nummer av Inblick Bräcke kommun.

– För att Sverige ska leva måste landsbygden överleva, det är 
på landsbygden som de förnybara resurserna finns och dem ska 
vi ju leva av i framtiden. Jag upplever att det finns många goda 
utvecklingsmöjligheter för landsbygden här i Bräcke kommun 
och det råder inga tvivel om att det finns en stark positiv anda 
i kommunen. Det gäller både från invånare och tjänstemän när 
det handlar om företagande och utveckling. Därför tycker jag 
att det ska bli otroligt kul och spännande att arbeta med lands-
bygdsutveckling i Bräcke kommun.

Turistbyrån på facebook! 

Turistbyrån i Bräcke är en samlingsplats för besökande från 
när och fjärran. 

Sedan turistbyrån öppnade på facebook märks ett ökat intresse 
också från dem som redan bor i kommunen. Många vill veta 
vilka evenemang som är på gång och på facebook tipsar an-
vändarna också varandra om alla pub-kvällar, föreställningar, 
matcher och marknader som går av stapeln runt om kommunen 
en vanlig vecka. 

Den första juni var det 444 personer som gillade Bräcke  
Turistbyrå på facebook.

Adressen till turistbyråns sida på facebook är:
www.facebook.com/ bracketurism
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Vill du räkna får? Besök Väster Övsjö!
Margareta och Björn Jonsson i Väster-Övsjö, drygt en mil nordväst om Kälarne, driver sedan 1988 
tillsammans Norrbo Fårgård. När Urban Pålsson på Bräcke kommuns tillväxtavdelning var på plats 
i slutet av april var det verkligen tillväxt på gång. Nio baggar och 300 tackor har blivit lyckliga föräl-
drar till omkring 600 lamm. Björn och Margareta skulle utan tvekan vara årets tillväxtföretagare om 
kriterierna var lite annorlunda. Till kaffe, nybakt bröd och rökt pepparfårkorv berättar Margareta 
och Björn om sin resa som fårbönder. 

Paret startade med 15 tackor för 25 år sedan då de tog över 
Björns föräldragård. Mycket har hänt på gården sedan dess. 
Den lilla uttjänta ladugården har ersatts med en enorm bygg- 
nad med massor av stallar, allt ifrån kuvösverksamhet till stora 
avdelningar där alla djuren går fritt omkring. Det är en otrolig 
ljudnivå när alla tackor och lamm ropar på varandra, för alla 
vet otroligt nog vem som är vem. 

Under perioden mars-april jobbar Margareta och Björn skift 
som ”barnmorskor” i ladugården, som då fungerar som en 
enda stor förlossningssal. Det är helt enkelt till att sova inne 
hos lammen. Just nu väntar gårdens två vallhundar otåligt på 
att betessäsongen ska dra igång, då får de äntligen börja jobba. 
Under vintern får hundarna nöja sig med att småjobba lite i 
stallet när det behövs.

Sommaren är den tid då verksamheten är mer synlig för andra. 
Då flyttar Björn och Margareta runt fåren inom ett stort geo-
grafiskt område, det mesta av bygdens öppna landskap brukas 
av makarna Jonsson och deras hundratals får. 

Förutom den egna gården så arrenderar de stora marker i hela 
Kälarnebygden. Det är logistik på hög nivå för att flytta alla 
djur och använda markerna på bästa sätt.

Man odlar också spannmål och gör ensilage, som är ett mer 
högvärdigt foder än hö. Till gården hör en hel del skogsmark 
som också är en del av makarnas verksamhet. Det krävs rejäla 
maskiner och hårt arbete för att få en stor fårgård att fungera. 
Bara att blanda foder, utfodra och hålla rent i ladugården är ett 
dagsverke i sig, sen ska man bara hinna med resten också.

Norrbo Fårgård är en oas för oss som börjar glömma hur en 
bondgård fungerar. Ordet livskvalitet får verkligen visa sig i 
sin bästa dager den här aprildagen i Väster-Övsjö. Björn och 
Margareta tar gärna emot besökare som vill se alla söta lam-
men. Har man tur får man provsmaka en bit rökt fårkorv med 
pepparsmak!

Uppåt för företagsklimatet
Bräcke är den kommun i länet som förbättrat det lokala företagsklimatet mest under det senaste 
året. Ett skutt upp med 104 platser i rankingen som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företa-
garenkät. Kommunens resultat pekar uppåt för 14 av 17 parametrar i den enkät som organisa-
tionen Svenskt Näringsliv genomfört. Det största uppsvinget finns i svaren på frågan om kommun-
ens service till företag, där kommunen hamnar på en 75:e plats i riket.

– Jag vill nog påstå att vi alltid har haft en god relation mellan 
företag, tjänstemän och politiker, säger Anna Jensén Salomon-
sson som är Tillväxtchef i Bräcke kommun, med anledning av 
resultatet av rankingen.

– Det finns några saker som vi kan sätta fingret på som kan 
förklara att företagen valt att höja våra värden över lag. Vi 
valde ifjol att försöka fokusera på dialog och kommunikation, 
saker vi lätt kan påverka. Och det har vi gjort i samverkan med 
Företagarföreningen och andra företag. Vi har stort stöd och 
engagemang från politiken och övriga kommunledningen så 
tillväxtfrågor ligger högt på dagordningen. Det vi praktiskt har 
gjort är att vi dammat av lite tidigare mötesformer, vi har hittat 
några nya sätt att mötas och engagemanget, lyhördheten och 
kommunikationen från alla parter har blivit bättre, säger Anna 
Jensén Salomonsson.

Näringslivsrådet är en av de nya mötesplatserna. Där träffas 
företrädare för företag och några av kommunens politiker och 
tjänstemän regelbundet. Varannan gång träffas man hos ett 
företag och varannan gång hos kommunen. Det senaste mötet 
hölls på Mörttjärnberget där arbetet med vindkraftparken pågår 
för fullt.

– Vi försöker jobba med ständiga förbättringar och ömsesi-
dig respekt för allas roller. Vi har otroligt duktiga företagare 
i vår kommun, 13,8 % av befolkningen driver någon form av 
företag och ifjol var två av företagen med på ALMIS:s topp-10 
i Tillväxtligan, och vinnaren från Bräcke kommun. Självklart 
är detta också saker som bidrar till ett positivare klimat, säger 
Anna.

Genom Näringslivsrådet träffas företrädare för företag och några av kommunens politiker och tjänstemän regelbundet.  
Det senaste mötet hölls på Mörttjärnberget där arbetet med vindkraftsparken är i full gång. 

Margareta och Björn Jonsson tillsammans med några av de 600 lamm som föddes på gården i år. Hur stor verksamheten är 
förstår man när det årligen produceras åtta ton köttprodukter på gården.
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1,7 miljoner till föreningslivet 
Vårt fantastiska föreningsliv arrangerar mäng-
der med bra och roliga saker att sysselsätta sig 
med. Bygdespel, fotbollskolor, vävstugor och  
knatteridning - allt som livet innehåller utöver 
arbete och sömn hittar du i kommunens alla 
föreningar. Under 2012 fördelade Bräcke kom-
mun som vanligt omkring 1,7 miljoner kr i stöd 
till föreningarna i kommunen. Pengar som gör 
mycket gott och hjälper föreningslivet att blom-
ma ytterligare. 

Hela listan med alla som fick bidrag hittar du på kommunens 
webbplats där du också kan få information om riktlinjerna och 
de blanketter du behöver för att söka. – Det känns bra att få 
ge lite extra draghjälp till alla som lägger ner själ och hjärta i 
bra verksamhet för alla åldrar, säger Anna Lundström som är 
kultur- och fritidschef. Förutom de pengar som fördelats via 
kommunens riktlinjer fattade kommunstyrelsen under 2012 
beslut om ett annat stort föreningsstöd; till de två biografer i 
kommunen som ville digitalisera. Norden Bio i Kälarne och 
Bräcke Folkets Hus fick 400 000 kr vardera och är nu i full 
gång med digitala visningar och 3D.

 Föreningsbidrag  
inom Kultur och Fritid 2012
Studieförbund  360 000
 
Samlingslokaler  411 790

Föreningar för pensionärer och 
funktionshindrade  46 100

Ledarutbildningsstöd  7 275

Anläggningsbidrag, föreningsägda  
anläggningar  215 500

Aktivitetsstöd barn och unga 0-20 år  271 180

Kulturbidrag/utvecklingsstöd  378 440

Byföreningar/utvecklingsgrupper  75 000
 
Totalt:  1 765 300

Ove Hedenström visar hur man gör vispar och potatisstickor i 
luffarslöjd.

Full aktivitet på 
hembygdsgården

Kommunen satsar extra på verksamhet för 
barn och ungdomar, och betalar därför ut  
aktivitetsstöd till all organiserad verksamhet för 
åldrarna 0-20 år, inte bara till idrottsföreningar. 
Barn- och ungdomsverksamheter har dessu-
tom nolltaxa i lokalhyra i kommunens fritids- 
anläggningar.

En av de föreningar som fått aktivitetsstöd är Bräcke kom-
muns Hemslöjdsförening. Under höst- och vårterminerna 
träffas slöjdarna varje måndagskväll i föreningens slöjdlokal 
i Torsäng. Barn, ungdomar och vuxna träffas och slöjdar till-
sammans.

Förutom måndagsslöjdandet brukar föreningen delta i olika 
evenemang, som en välbesökt prova-på-slöjd i samarbete med 
Revsunds hembygdsförening i Gällö. Många passade på att ex-
perimentera med allt från repslagning till torrtovning. 

Kälaknulen passar alla åldrar
Mitt i Kälarne har en aktivitetspark vuxit fram där det tidig-
are stod ett övergivet hus. Bakom projektet står Kälarnebyg-
dens förening som med stöd av Leader Mittland och med många 
ideella krafter skapat en cykelcrossbana, lekpark och fikahörn.

Micael Löfgren är en av initiativtagarna bakom projektet, och en av de frivilliga 
som ställt upp med grävning, montering och planering. – Förhoppningsvis ska 
det passa alla åldrar, säger Micael, samtidigt som han skruvar på fundamentet till 
fågelbogungan. 

Efter att ha annonserat efter namnförslag till aktivitetsparken har man nu bestämt 
sig för ett förslag från Stefan Söderberg i Ansjö.  Det blir Kälaknulen, som givetvis 
bör uttalas på Kälamål, d.v.s. med kort ä- och tjocka l-ljud. Även det folkliga ut-
talet ”Kälaknuln” kan betraktas som korrekt.

Revsund är årets bygd
Årets bygd i Bräcke kommun är en bygd som gått före och visat ett stort engagemang. Revsund var 
först ut med att arbeta för fiberutbyggnad och har med sin framåtanda och samverkan satt stand-
arden för fiberföreningar i andra byar och bygder. I Revsund har man tagit ansvar för att involvera 
grannbyar, bortsett från gamla gränser och sett till att goda idéer och krafter spridits.

Foto: Ruben Heijloo, Nyckelpiga Media 
 
Med stort ideellt engagemang och med stort hjärta för bygden och dess utveckling har revsundsborna inspirerat lokala fiberhjältar 
i hela kommunen. Revsund har därmed fungerat som katalysator för de fiberprojekt vi nu ser växa i alla bygder.
Att byborna i Revsund utmärker sig på detta vis är inte förvånande eller ovanligt. Tvärtom har bygden en lång tradition av sam-
manhållning och positiv anda som gör Revsund väl värt titeln som Årets bygd i Bräcke kommun 2013, det sa kommunfullmäk-
tiges ordförande Anna-Lisa Isaksson när hon överlämnade diplom, blommor och en prischeck till Revsunds byalag.
– På sätt och vis känns det som att vi delar priset med alla som engagerat sig för fiberutbyggnad, säger Karin Netterman som är 
ordförande i byalaget. Det är roligt att vi kunnat inspirera andra till liknande bedrifter, och nu i sommar börjar grävjobbet för att 
få fiber till alla i Revsund med omnejd.
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Moström boksignerade på hemmaplan
Jonas Moström är författare och läkare uppvuxen i Bräcke men numera bosatt i Stockholm. Han 
debuterade 2004 med thrillern “Dödens pendel” där kriminalkommissarien Johan Axberg och 
läkaren Erik Jensen reder ut en härva av mystiska dödsfall i Sundsvall. I år kom den åttonde boken 
i serien ut och i maj var Jonas i Bräcke för att signera boken ”Storsjöodjuret”.

Mycket av handlingen i din senaste bok utspelar sig i Öster-
sund, och temat är lokal patriotism och främlingsfientlighet. 

Var kommer dina bokidéer ifrån?
– Jag brukar börja med ett tema, tidigare har det till exempel 
varit dödshjälp och läkemedelsindustrin. Nu var det främlings-
fientlighet som kändes aktuellt. Så ville jag skriva om Jämtland 
och då blev det som det blev. När man väl har ett par grund-
idéer brukar historien växa fram nästan av sig själv, berättar 
Jonas.

Just nu är det kö för att få låna ”Storsjöodjuret” på Bräckes 
bibliotek. Har du själv några läsminnen från biblioteket?
– Egentligen är det nog högläsningen och berättarstunderna 
som jag minns bäst. Det inspirerade till att berätta och gestalta. 

– När jag växte upp i Bräcke var jag med i lokalrevyerna och 
satte upp kabaréer. Just att tänka sig in i hur en annan människa 
känner och agerar är samma sorts kreativitet som jag har haft 
nytta av när jag skriver böcker, säger Jonas.

Bräckeborna lånar flest böcker
Bräckeborna är flitiga boklånare visar Svensk Biblioteksförenings senaste årsrapport. I genomsnitt 
lånar vi 8,5 böcker eller andra medier om året, och Bräcke kommun toppar därmed listan i länet.  

Bräcke ligger i toppen när det gäller utlåningen av barnböcker 
också. Med 31 böcker om året per barn upp till 14 års ålder, 
läser vi med våra barn klart mer än i riket i genomsnitt.

Det finns tre folk- och skolbibliotek i Bräcke kommun; i 
Bräcke, Gällö och Kälarne samhällen. Föreningslivet jobbar 
med bybibliotek på Hunge Folkets Hus och på Zenit i Rissna. 
Dessutom gör biblioteksbussen från Länsbiblioteket i Öster-
sund fem stopp i vår kommun, i Pilgrimstad, Bodsjöbyn, Våle, 
Flatnor och Höviken. 
 
– Våra bibliotek strävar efter att vara välkomnande och till-
gängliga. Vi vill att du ska finna en mötesplats och en oas 
hos oss. Hos oss hittar du så mycket mer än böcker – du kan 
kolla din facebook, låna en cd-deckare, läsa dagens tidning 
och bli inspirerad av våra fina utställningar av lokal konst och 
hantverk. Och vi har massor av tidskrifter som du kan låna el-
ler läsa på plats, tipsar Susanne Rattfelt på biblioteket i Gällö.  

Från stock till stuga

Klockan är 9.00 en solig fredag i april när vi stämt möte med en företagare i Nyhem. Det är högt till 
tak, både i lokalen och samtalen i det lilla snickeriet. Idag bjuds det på te från Lennarts termos, sedan 
blir det prat och skratt om det mesta innan en guidad tur i och utanför lokalerna.

Lennart Adamsson driver sedan 2004 Snickeriet i Nyhem. 
Lennart har dock drivit sin enskilda firma ända sedan i mitten 
av 80-talet. Att det är en riktig entreprenör man träffar när man 
kliver in i snickeriet är inte att ta miste på. Här sysslar man 
med det mesta inom träförädling, från att hyvla lister till att 
bygga hus.

Personalstyrkan består av Lennart själv, sonen Jesper 
Adamsson samt Sten-Erik Hedberg. Just när vi är på besök så 
har personalstyrkan tillfälligt ökat med två tredjedelar i form 
av två praktikanter från Estland. Det är Toomas Maiste (22 år) 
och Tauri Hommik (18 år) från programmet för finsnickare på 
Valga Läns Yrkesskola som har sin utlandspraktik i Nyhem. 
Det är andra gången på ett drygt halvår som det lilla snickeriet 
tagit emot två praktikanter i två månader, från just Estland.  
Samarbetet har sitt ursprung i ett vänortsamarbete mellan  
Valga och Jämtland. De bor på Hotell Jämtkrogen i Bräcke och 
pendlar till Nyhem med skolbussen. Det fungerar otroligt bra. 

Den stora lokalen mitt i byn gör att man kan prefabri-
cera det mesta inomhus och sedan slutmontera på plats, 
när det gäller hus och stugor. Dessutom kör både Len-

nart och Jesper maskin i skogen och så håller man igång 
den egna sågen i Gimdalen. Från ”stock till stuga” pas-
sar ovanligt bra in på Lennart Adamssons verksamhet.  
I snickeriet förädlar man alltså virke till allt ifrån möbler till 
prefabricerade hus. Dessutom har man en brädgård som måste 
vara en av de större om man ser till antalet boende i närområ-
det.  – Nja, det är väl att ta i säger Lennart, men vi har nog det 
mesta man behöver till husbehov och så fungerar brädgården 
som lager till vår egen produktion.

Lennart har alldeles nyligen utökat maskinparken med en 
modern justersåg för att kunna öka kapaciteten och samtidigt 
få en bättre arbetsmiljö. Även en nyare och större vertikalfräs-
maskin har flyttat in i snickeriet.  

Tillbaka i fikarummet så avrundar vi besöket efter fotografer-
ing framför brädstabben. Men så tar fikarasten slut och termo-
sarna ställs undan till nästa rast, och vips så är alla tillbaka i 
arbetet. Ägaren själv sätter sig på kontoret och bläddrar bland 
ritningar och de övriga fortsätter bygget av ett väggblock till 
en stuga. 

På bilden syns från vänster Lennart Adamsson, praktikanterna Toomas Maiste och Tauri Hommik samt Sten-Erik Hedberg. Saknas på bilden 
gör Jesper Adamsson. 

Sommaröppet hos biblioteken:
Bräcke bibliotek:              Måndag 10-13
   Onsdag 10-13, 16-19
   Fredag 10-13

Gällö bibliotek:  Måndag 10-13, 16-19
   Onsdag  10-13
   Stängt v. 28-30

Kälarne bibliotek: Tisdag  10-13, 16-19
   Torsdag  10-13
   Stängt v. 28-30

På www.bibliotekmitt.se hittar du boktips och kan 
förnya lån eller låna en e-bok. 

Foto: Ulla Montan



Byn som växer
I hälften av Sveriges kommuner minskar befolkningen, och Bräcke är en av dem. Men det finns de 
som går emot trenden, Fugelsta är en av byarna där befolkningen ökat under 2000-talets första de-
cennium. Samtidigt har byn sänkt sin medelålder rejält.

Det är en solig dag och i Fugelsta är 
det full aktivitet. På en gård hjälps 
man åt med det sista av vedklyvnin-
gen, på en annan bärs virket till den nya 
förstukvisten fram. En granne rycker ut 
för att fälla björkarna som skuggar ber-
sån medan en stilig tupp går och sprät-
ter på sin gårdsplan. Mitt i alltihop har 
grannarna Helén Hansson och Elisabeth 
Wasell hägnat in för de fyra grisar de 
har tillsammans under sommaren. De 
är några av dem som valt att flytta till  
Fugelsta de senaste åren.

Helén och hennes man Björn flyttade 
från Stugun på andra sidan kommun-
gränsen till Björns föräldrahem i Fugel-
sta för ett par år sedan. Både de och 
barnen trivs, kanske till och med bättre 
än vad de trodde innan.

 

– Jag ångrar inget, säger Helén. Det är 
inte så långt att åka till närmsta tätort 
med jobb och skola, men på helgerna 
får bilen stå. Det här är det riktiga livet 
finns.

Snett över byvägen bor Elisabeth och 
Sören. De var bland de första barn-
familjerna när de flyttade till byn 1999. 
Sedan dess har Fugelsta genomgått en 
generationsväxling och nu bor 10 barn i 
olika åldrar i den lilla byn.

– När man utgår från hur man vill ha sin 
vardag så var det ett enkelt val att flytta 
hit säger Elisabeth. Det är bara att gå ut 
på bron med morgonkaffet, klia grisarna 
bakom örat på sommaren, eller spänna 
på skidorna redan på gården på vintern. 
Stadslivet kan man ju lätt åka till när 
man blir sugen.

När man tänker efter bor de väldigt cen-
tralt. Från Fugelsta når man Östersund 
inom en timme och byn ligger mitt emel-
lan Kälarne och Stugun, Bräcke och 
Hammarstrand. Många av inflyttarna 
i byn har släktband eller någon annan 
anknytning hit, och eftersom de trivts 
här under sin uppväxt väljer de Fugelsta 
för sina egna familjer. Och när det väl 
finns barnfamiljer verkar det som att byn 
blir mer attraktiv för andra familjer. Just 
nu finns ett hus till salu i byn, och om 
Elisabeth och Helén får önska blir den 
nya grannen också en barnfamilj. – Men 
det viktigaste är att det blir någon per-
manentboende, så att det blir ljust i alla 
fönster, säger Elisabeth.
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12 13

FRAMTIDSTRO

 Under det 1:a kvartalet i år 
har 84 personer flyttat till     
   Bräcke kommun, och det     
       har fötts 14 barn. 

   Välkomna 
       hem!

Plats för pendlare
Nu byggs pendelparkeringar vid tågstationerna i Gällö, Pilgrimstad och Bräcke. Det är Trafikver-
ket som håller i projektet som kallas Parkera och Res.

I projektet, som ska göra kollektivresandet längs Mittbanan i Västernorrlands och Jämtlands län attraktivare, ingår investeringar 
i pendlarparkeringar, investering i järnväg, utvecklingsprojekt och påverkansåtgärder.

Ifjol byggdes tågstationen i Gällö ut med en extra perrong som har möjliggjort för två tåg att mötas i Gällö. Nu är det dags att 
skapa bra platser för de som kör bil eller cyklar till stationen.

En ytterligare aspekt i Trafikverkets projekt handlar om att skapa en trevligare upplevelse för resenärer. Man pratar om gott 
värdskap kopplat till stationsmiljöerna. Den lokala kontaktpersonen för de aktiviteterna är Helen Boström som vanligtvis arbetar 
på turistbyrån.

– Vi kommer att bjuda in folk som har verksamheter i stationssamhällena på en inspirationsdag, säger Helen. Sedan får man 
möjlighet att resonera med varandra om hur man på bästa sätt ska ta emot resenärer, lotsa vidare eller helt enkelt hjälpa till med 
praktiska saker som bagageförvaring.

Lokatten får energieffektiv ansiktslyftning
Kommunen jobbar löpande med att energieffektivisera sina lokaler och lägenheter. Kvarteret  
Lokatten i Bräcke är ett bra exempel på detta. När fasaderna ska renoveras passar man på att göra 
det på ett lite smartare sätt. Det ska inte bara bli fint på ytan utan också förbättra energianvändnin-
gen. 

Förr fanns det bara 5 cm mineralull bakom träfasaden och 
lägenheterna upplevdes som kalla och hade ojämna tempera-
turer.

– I samband med renoveringen lägger vi dit 10 cm tjocka isol-
eringsskivor och så har vi satt inomhusgivare på vissa element 
som hjälper till att hålla jämna temperaturer i alla lägenheterna. 
Annars är det vanligt att det blir kallast i lägenheterna i hörnen 
på ett hus, förklarar Erik Åkerblom, som är en av Bräcke kom-
muns fastighetsskötare.

För något år sedan byttes frånluftsfläktarna, en del av husets 
ventilation som driver ut den smutsiga luften från bostäderna. 
Äldre fläktar drar mycket mer energi än de nya, som styrs i 
frekvenser och slipper gå på högvarv hela tiden.

– Nästa år ska vi jämföra energiåtgången med detta år, för att 
se vad tilläggsisoleringen resulterat i, säger Erik.

I kommunens fortsatta arbete med att energieffektivisera sina 
fastigheter kommer fokus ligga på att åtgärda de fastigheter 
som har högst energianvändning. 

Kvarteret Lokatten i Bräcke är ett bra exempel på hur kommunen 
jobbar med energieffektivisering av sina lokaler och lägenheter.



Alla goda män är välkomna!
Sedan ett par år tillbaka har Bräcke och Berg en gemensam organisation för överförmyndarverk-
samheten. Kontoret finns i Bräcke, men besluten fattas av en fristående Överförmyndarnämnd i 
varje kommun. Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, 
gode män och förvaltare samt pröva tillståndsärenden i enskilda fall. 

De som får en god man har bedömts sakna förmågan att själva ta tillvara sina rättigheter och eller ekonomi, vanligtvis på grund 
av sjukdom. Behöver man en god man kan man själv, eller med hjälp av sina anhöriga ansöka om det vid tingsrätten. Man får 
själv betala ett arvode till den gode mannen.

En god man hjälper till med myndighetskontakter, att söka bostadsbidrag och att betala räkningar, men hjälper inte till med  
annat, som läkarbesök eller storhandling.
 – Det kan vara klokt att tänka till om någon närstående behöver hjälp, säger Veronica Eklund som arbetar på överförmyndar-
expeditionen. Att förordna en god man är ett ganska stort ingrepp för individen, och först kan man försöka med en kontaktperson 
eller ge fullmakt till en anhörig att företräda individen.

Det finns ett stort behov av personer som är beredda att ställa upp som gode män. Vill du veta mer om vad det innebär att ha eller 
att vara god man kan du ta kontakt med Överförmyndarexpeditionen på tel. 0693-161 08.

Helt vanliga medmänniskor sökes!
Individ- och familjeomsorgen söker kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem, människor 
som har tid och plats i hem och hjärta att finnas där för ett barn eller en vuxen i behov av hjälp. 

Att vara kontaktperson innebär att du är ett stöd i någons var-
dag. Kontakten kan bestå av samtal 
eller annat umgänge där man gör 
saker ihop på fritiden.

Som kontaktperson kan 
man vara ett stöd antingen 
till barn eller vuxna.  

Kontaktfamilj innebär att 
ett barn, som av någon 
anledning behöver komma 
hemifrån ibland, ges möjlig-
het att vara en del av er familj 
exempelvis en helg varje månad. 
Barnet får möjlighet att byta miljö, följa 
med er på era aktiviteter och få fler vuxna 
förebilder. 
 
Familjehem innebär att man tar emot ett barn, som av 
någon anledning inte kan bo hemma och låter barnet bli en 
del av familjen. 
Ofta kommer barnet ifrån en otrygg miljö och det är viktigt 
att ni som familjehem har tid att ge barnet den kärlek och 
trygghet det behöver.

Att vara familjehem innebär att man ger ett barn möjlighet att 
utvecklas och växa i en trygg miljö, ger bar-

net vuxna förebilder och framför allt, 
finns kvar när det stormar.      

Det behövs alla typer av män-
niskor och familjer eftersom 

man försöker matcha upp-
dragen utifrån båda parters 

önskemål så att uppdraget ska 
bli så lyckat som möjligt. 

Det viktigaste kriteriet är att du 
vill hjälpa och att du har tid och 

utrymme till det. 
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Estländska praktikanter på Tallgläntan
Under fyra veckor i april fick Tallgläntans personal i Kälarne tillfällig förstärkning i form av tre 
kvinnliga praktikanter från Estland. Kati Harak 28 år, Piret Marjak 26 år och Kaie Timps 40 år, 
läser just nu till motsvarande undersköterskor på Valga yrkesskola i Estland.
 
Våra praktikanter bor på Hotell Östjemten och har tillgång till 
självhushåll. Via mobiltelefon och Skype håller man kontakten 
med familjerna hemma i Estland. Det är ganska mycket som 
fortfarande skiljer mellan åldringsvården i de båda länderna. 
Idag är det ungefär som på 80- och 90-talets Sverige inom just 
åldringsvården i Estland. Man är fler på varje rum, man har 
mindre hjälpmedel. Framför allt när det gäller tunga lyft, säger 
Piret, och de andra nickar instämmande. 

Mari Edström, som är enhetschef på Tallgläntan, säger att det 
fungerar jättebra trots att det blir ”estlandssvengelska” man 
pratar. Men alla tre har erfarenhet från vården sedan tidigare 
så det fungerar bra med lite hjälp av teckenspråk och gester. 
Dessutom har man ett lexikon samt en mobilapp att tillgå. Alla 
har fått var sin handledare och får hjälpa till med allt inom det 
dagliga arbetet.  

Det är högt till tak och mycket skratt när vi är på besök.  
Det är intressant att jämföra hur vi jobbar i de båda länderna säger Mari. Det är skoj att få jobba med kollegor från ett annat land.

Vård och omsorgscollege i Jämtlands län
Jämtlands gymnasium och Jämtlands Vux i samverkan med arbetslivet i Bräcke och fyra andra 
kommuner är nu certifierade som lokalt Vård och omsorgscollege. 

I VO-College samverkar utbildningsanordnare, arbetsgivare 
och fackförbund för att trygga framtida personal- och kompe-
tensförsörjning inom vård och omsorg. Eleverna kommer att 
få arbetsplatsförlagt lärande av god kvalitet med kompetenta 
handledare. 

På Bräcke kommuns olika omsorgsenheter har ungefär 30 hand- 
ledare fått utbildning för att kunna ta emot praktikanter så bra 
som möjligt.

– Eleverna kan välja mellan inriktning mot LSS-verksamhet, 
sjukvård eller äldreomsorg och får läsa specialkurser som 
behövs när de kommer ut i arbetslivet. Det är så det är tänkt 
att fungera, vård- och omsorgscollege. Utbildningarna ska 
skräddarsys för arbetsgivarnas behov. Eleverna som går ut ska  
kunna anställas direkt, säger Monica Sandström som är rektor 
för vuxenutbildningen.

– I de här fem kommunerna kommer det att behövas ungefär 
1000 utbildade undersköterskor inom de kommande åren, 
säger Anders Åreng som är chef för Vård och omsorg i Bräcke 
kommun. De som går collegets vuxenutbildning i Bräcke kom-
mer med andra ord att vara behövda.

College-certifieringen innebär en kvalitetsstämpel på utbild-
ningen och för att fira certifieringen i maj bjöds alla anställda 
inom vård och omsorg, och alla elever på vård och omsorgsut-
bildningen i Bräcke på kanelbullar. 

Ungefär 600 bullar gick det åt!
Vill du veta mer?
Hör av dig till individ- och familjeomsor-
gen om du vill veta mer.
 

Ring kommunens växel 0693-161 00 och 
be att få prata med en socialsekreterare.

Övre raden från vänster: Erika Hagström, Mari Edström, Karin Jons-
son och Franziska Stoller samt sittande från vänster praktikanterna 
Kati Harak, Kaie Timps och Piret Marjak.



Bräcke kommun          Box 190, 840 60 Bräcke          Tel 0693-161 00          Fax 0693-161 05          bracke@bracke.se

UTFLYKTSMÅL

PÅ GÅNG I  
BRÄCKE KOMMUN 

kommer hem i brevlådan till 
alla oss som bor i Bräcke 

kommun. Du kan också hitta 
broschyren på Turistbyrån

i Bräcke och på 
www.bracke.se

www.bracke.se B
POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE

SVERIGE  
PORTO BETALT 
PORT PAYÈ

Gör en utflykt i kommunen!
En sommar i Bräcke kommun bjuder på många sevärdheter, utflyktsmål och evenemang. 
Här är några av alla de utflykter som Turistbyrån kan tipsa om. Fler hittar du i broschyren På Gång.

1 Forsaleden  är en vacker vandringsled i storslagen natur. 
Forsaån är populär för friluftsbad, men se upp för strömmar 
och hala stenar. Mer information finns på Turistbyrån eller 
www.hikebike.se 

2 Bakgårdens Gårdsbageri i Revsund drivs av Kerstin 
som i juli månad har kvalitetscafé på Revsundslogen måndag- 
fredag och därtill restaurang andra och tredje helgen i juli,  
lördag och söndag. Ring för öppettider och brödbeställning,  
tel. 076-835 64 08, och inspireras på www.bakgården.se 

3 Trädgården The Secret 
Garden på Riksdagsmanna-
gården i  Fanbyn är en  vacker 
trädgård i mysig miljö. 
I Boije Gallery på gården är 
det fotoutställning.
Ring före besök 
tel. 070-317 01 32 
och kika in på 
www.secretgarden.
se där du också 
hittar den populära 
bloggen.

4 Smååkrans 
getgård har 
sommarcafé, försälj-
ning av goda ostar och  
annat smått och gott. 
Du kan också hälsa på djuren 
och njuta i den lantliga miljön. Öppet är det nästan jämt, men 
ring gärna innan på tel. 070-308 47 47, www.getost.com 

5 Ångbåten Alma fyller 140 i år och firas med aktiviteter 
20-27 juli, och gör som vanligt turer i Revsundssjön under 
sommaren.  Besök Turistbyrån eller ”Ångbåten Alma” på 
facebook för mer information. 

6 Gimån sträcker sig som ett 8 mil långt fiskeparadis genom 
Bräcke kommun med strömmande forsar och lugnare sel och 
sjöar. För mer information kan du se www.giman.se 

7 Åsbergets killingvandringar lockar med skogsutflykt 
tillsammans med gårdens killingar, vallhunden Saga och en 
fikakorg. Passa på att handla i ostbutiken. Föranmäl dig till 
vandingen på tel. 070-646 17 61. www.asberget.se 

8 St:Olavsleden är namnet på den tusenåriga pilgrims- 
leden som snirklar sig från Sundsvall till Trondheim, genom 
Bräcke kommun. Du kan hämta information om olika etapper  
och rastplatser på Turistbyrån eller www.stolavsleden.com 

9 Kälarne Textil och Inredning är både besöksmål och 
shopping i samma utflykt. Med 600 m2 är det Norrlands störs-

ta privatägda textilaffär. Veckan 
efter midsommar är det 

stor lagerrensning. 
www.kalarnetextil.se

10 Livet på landet 
i Strandåker är fritt från 

stress och stök. Strosa 
runt och titta på 
djuren, lukta på 

blommorna, lyssna 
på fåglarna och ta en 

kaffe på altanen. 
Öppet helger i augusti. 

Tel. 0693-600 10.

11 Old Trail Town, westernstaden i Hällesjö, 
har café, loppis, westernbutik och smedja. Öppet från 

midsommardagen till den 18 augusti. Tel. 072-726 76 39 
www.hallesjo.se 

12 Håsjö gamla kyrka från 
1684 har en kopia på Jamtli, och 
en replika av kyrktornet finns på 
Skansen. Originalen står i Håsjö 
Valla och i anslutning till kyrkan 
finns ett sommarcafé med utställn-
ingar. www.hasjogarden.se 


