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Visste du att...

...det finns över 800 företag i vår kom-

mun. Fler än 170 aktiebolag och mer 

än 600 enskilda firmor.

Lite mer än var tionde kommuninvå-

nare bedriver någon form av närings-

verksamhet!

Kanske är just du en av dessa företa-

gare som håller vår kommun vid liv?

I så fall vill vi gärna säga TACK!2

Välkommen till Bräcke kommuns nya informationsmagasin.
Vår tillväxtavdelning står för produktion och grafisk form.

Adress: Bräcke kommun, Box 190, 840 60 Bräcke
Telefon: 0693-161 00

Ansvarig utgivare: Bengt Flykt

Redaktion: Urban Pålsson
 Liv Markström
 Anna Jensén Salomonsson
 Anna Lundström
 Helen Boström

E-post: tillvaxt@bracke.se
Tryck: Daus Tryckeri, Östersund
Upplaga: 6.500 ex.

Tidningen delas ut till hushåll och företag i Bräcke kommun 
samt skickas till ca 2000 personer med anknytning till vår 
kommun. Kontakta oss om du också vill ha Inblick.

INFORMATION

Något att fundera över?
Vad är UTE och vem bestämmer vad som är INNE?
När jag för en tid sedan hade möjligheten att kort berätta om 
vår kommun i huvudstaden så inledde jag med att säga:
- Bräcke kommun ligger mitt i världen!
Lite sorl och småfnissande hördes i lokalen som tystnade när 
jag sedan la till: 
- För mig och 6751 andra så är det faktiskt så.

För alla oss som valt att bo i vår kommun är den ju mitt i 
vårt centrum och resten är periferin. Så därför brukar vi titta 
menande på varandra när vi åker ut till stan på möten när de 
där säger: -”Ni UTE i kommunerna... “

I vårt perspektiv är vi INNE i kommunen. Det här kanske 
kan tyckas vara småsaker att fundera på och uttryck som bara 
hänger med av gammal vana. Fast vi på Tillväxtavdelningen 
tycker att det spelar roll! Vi tycker att det är ute att säga att 
man åker IN till stan och UT till kommunerna och UT till 
byarna och UT till medborgarna.

I vår kommun är alla INNE och vi kommer att fortsätta säga:
Bräcke kommun ligger mitt i världen!

      -liga hälsningar från Tillväxtavdelningen via

Anna Jensén Salomonsson

Ledare
Välkommen till Bräcke kommuns 
nya informationsmagasin. Vår 
egen tillväxtavdelning står för 
produktion och grafisk form. Jag 
tycker de gjort ett bra jobb!

Med vårt nya magasin Inblick vill 
vi lyfta ännu mer av vad som händer i vår kommun. Vi vill 
också visa mer av kommunens egen verksamhet, vilka vi är 
och vad vi gör.

Vart går dina skattekronor, hur många bor vi kommunen och 
hur många företag har vi?

Ja, det finns många frågor som vi kommunmedborgare har, 
liksom alla ni andra med anknytning till Bräcke kommun.

Sommaren har kommit och tursister och hemvändare börjar 
dyka upp lite här och där. Nya och gamla bekanta nickar och 
samtalar om förr och nu. Några frågar efter vägbeskrivnin-
gar andra om vilka som bor i deras gamla barndomshem.

Sommaren är en tid för skratt och minnen, midsommardans 
och metmask. Vår härliga landsbygdskommun står i full 
blom och budgetarbete, vindkraftsparker och gropiga grusvä-
gar får stå undan lite för mänskliga möten, mygg och fiske.

Så, trevlig läsning och hoppas ni alla får en härliga sommar!

Sven-Åke Draxten
Kommunalråd
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Vart går pengarna? 
Skolor, avlopp, elljusspår och politiker – kom-
munens pengar ska räcka till mycket. Bräcke 
kommun har i år en budget på 594 miljoner. 
Den största delen av pengarna går till skola, 
vård och omsorg. 

181 miljoner används till vård- och omsorg. I den budget-
posten ryms bland annat kommunens särskilda boenden i 
Pilgrimstad, Gällö, Kälarne och Bräcke, sex gruppbostäder 
och hjälp till omkring 280 hemtjänstbrukare. Varje natt kör 
vård- och omsorgspersonalen 50 mil på sina besök kors och 
tvärs i kommunen.

Kommunen lägger 135 miljoner på skola och utbildning. Det 
mesta av pengarna är lärarlöner, men det ska också till böcker, 
skolluncher och lokaler för de fem skolorna i kommunen. 
Lägger man till barnomsorgen blir det 36 miljoner till.

Teknisk verksamhet - heltäckande service
Till den tekniska verksamheten räknas allt från kommunens 
468 lägenheter till vatten, avlopp, översiktsplanering och 
bidrag till enskilda vägar. Varje år står den tekniska verksam-
heten för omkring 87 miljoner av kommunens budget. En hel 
del går till de olika entreprenörerna som sköter sophämtning, 
slamtömning, vinterväghållning och yttre skötsel. Varje år 
producerar kommunen också 673 miljoner liter rent vatten 
och 16 000 MWh värme som går ut i fjärrvärmenätet.

Ungefär 34 miljoner, eller knappt 6 % av budgeten går till 
administration och den politiska organisationen.

Vad ingår under övrigt?
Allt som inte ingår i andra verksamheter, såsom näringslivs-
utveckling, turistbyrå, kollektivtrafik och räddningstjänst.

Förutom driftsbudgeten finns också en plan för investeringar, 
t.ex inköp av gungor till skolan i Kälarne, nya taklyftar till äl-
dreboenden och höjd standard på kommunala gator och vägar. 
I år investerar Bräcke kommun 21,6 miljoner kr, eller 
3 181 kr per invånare.

Vem bestämmer?
Budgeten bestäms av kommunens högsta beslutande för-
samling, kommunfullmäktige som utses av medborgarna 
vid allmänna val var fjärde år. Kommunfullmäktige består 
av 41 ledamöter och bestämmer i alla stora övergripande 
frågor som gäller Bräcke kommun och kommunens invånare. 
Tjänstemännen som jobbar i kommunen genomför det 
politikerna beslutar, och fattar själva beslut i detaljfrågor och 
rutinärenden. I kommunens alla verksamheter finns omkring 
600 heltidstjänster, allt ifrån vaktmästare till sjukgymnaster, 
ekonomer och socialsekreterare. De största personalgrupperna 
är undersköterskor och lärare.

Och var kommer pengarna ifrån?
De mesta av kommunens pengar kommer från kommunin-
vånarnas skattepengar. Den skatt som dras från din inkomst 
går till största delen till den kommun där du bor, en annan del 
går till landstinget och bara en liten del går till staten. 

Varje kommun bestämmer själv hur stor kommunalskatten 
ska vara och hur pengarna ska fördelas. I Bräcke är kom-
munalskatten också fortsättningsvis 23,32 %. Kommunerna 
får också pengar från staten. Vissa sådana statsbidrag är 
allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden 
som staten bestämmer. Kommunen tar också ut avgifter för en 
del tjänster, till exempel inom äldreomsorg, barnomsorg och 
renhållning.
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VÅRA ANNOR

Vad gör alla våra Annor?
Om du ringer kommunens växel 
och frågar efter Anna finns det 
många att välja mellan. 

Vi frågade de fem Annorna i 
kommunhuset vad dom gör på 
dagarna och om de har något 
motto.

Anna Norling-Jonsson
Som registrator ser jag till att brev och 
skrivelser registreras i kommunens 
diarium. 

En vanlig dag på jobbet börjar jag 
med att kolla igenom min mejl och 
besvarar och åtgärdar det som be-
hövs. Sedan öppnar jag och fördelar 
den inkommande posten till kom-
munen. 

En stor del av dagen går till att 
diarieföra allt detta. Telefonsamtal 
och besök gör att ingen dag blir 
den andra lik och att det är full fart 
hela tiden.

Har du något motto? Inte direkt, 
men jag har en positiv grundin-
ställning. Jag trivs här och har 
fantastiska arbetskamrater. 

Anna Lundström
Jag är Kultur- och fritidschef, 
dvs bibliotekschef, kultur-
skolechef och ansvarig för 
nästan alla föreningsbidrag med 
mera. 

Mina dagar är alltid olika och 
sällan som jag tror på förhand. 
Nästan alltid roliga! Jag träffar 
så mycket duktiga och engag-
erade människor som gör bra 
grejor inne i hela kommunen.

Motto: Ingen kan allt, alla 
kan nått; man får vifta med 
den svans man fått. 

Anna Jensén Salomonsson
På Tillväxtavdelningen ingår näringsliv, 
turism, kultur, fritid och landsbygds-
utveckling. Som chef blir det många 
möten med kollegor, medborgare, 
myndigheter och företag. Till exempel 
Näringslivsrådet där kommunala tjänste-
män, politiker och företagare träffas för 
att diskutera och agera i frågor som rör 
kommunens näringsliv. 

Förutom möten hinner jag också med att 
mejla, prata i telefon, handlägga ärenden 
och bolla idéer med mina medarbetare.

Motto: Bräcke – mitt i världen!

Anna Backlund
Som kommunsekreterare ansvarar jag för 
alla ärenden före, under och efter kom-
munstyrelsens och fullmäktiges sam-
manträden. För mig är alla dagar olika. 
Den mesta tiden tillbringar jag på mitt 
kontor eller på sammanträden. 

Mitt jobb har beskrivits lite som en ”spin-
deln i nätet” position och det gäller att 
kunna ha många järn i elden och hantera 
alla slags funderingar och förfrågningar. 
Fritidspolitiker är vardagshjältar!

Motto: Medborgarna är mina chefer! 

Anna Lindqvist
Jag är chef över Bygg- och miljöavdelnin-
gen som är kommunens tillsynorgan inom 
miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel, 
och också handlägger planärenden och 
bygglov. 

Min arbetsdag brukar börja med att jag 
kollar mejlen hemifrån, äter min gröt, 
cyklar till jobbet (i ur och skur). Sen bru-
kar det vara möten, möten och mer möten. 
Däremellan hinner jag nog skriva några 
beslut, skicka ut information och ringa 
några samtal.

Motto: Nej, inte vad jag kan komma på!



Stipendium - kultur, miljö och idrott
Madeleine Lindgren från Sösjö fick Bräcke kommuns 
idrottsstipendium ifjol.

Madde siktar mot toppen
Madeleines stora intresse är skidskytte. Hon började med 
skidskytte 2008 efter att först ha tränat och tävlat i längd-
skidor för Bräcke sportklubb och tränat skytte med Bräcke 
skytteförening. 2009 deltog Madeleine i sitt första SM som 
gick i Östersund och fick ett SM-brons i stafetten med sina 
lagkompisar från Tullus SG. År 2010 gick SM i Lima och då 
blev det ett SM-brons i mixstafetten. 

Madeleine läser nu på Skidskytteprogrammet i Åsarna för att 
bättre kunna satsa på sin idrott, och det blir mycket träning 
året om. Så ser du en blond tjej på rullskidor i sommar kan 
det kanske vara Sveriges nästa skidskyttestjärna.

Vem får stipendierna i år?
Stipendierna inom kultur, miljö och idrott ska gå till personer, 

grupper eller organisationer som är verksamma inom Bräcke 
kommun eller med anknytning till kommunen. Vill du föreslå 
en stipendiat skickar du in din motivering till Bräcke kommun 
senast den 28 september. 

NOTISER
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Bräcke kommun bäst i Sverige
När tävlingen Bästa Demens ABC-kommun avblåstes den 
1 mars visade det sig att Bräcke kommun toppade listan. 
Förstaplatsen var egentligen inte så oväntad, utan resultatet av 
ett målmedvetet arbete.

Bräckes demenssamordnare Birgit Malmqvist och Marianne 
Fransson är två av framgångsfaktorerna bakom kommunens 
topplacering och viktiga i arbetet med att erbjuda trygghet 
för kommunens demenssjuka. Samordnarna har bland annat 
sett till att all vård- och omsorgspersonal i Bräcke kommun 
har genomgått webb-utbildningen Demens ABC och följt upp 
med diskussioner i sina arbetslag.

Som Bästa Demens ABC-kommun fick Bräcke diplom av
drottning Silvia, och till vintern blir det heldag med expert-
föreläsningar om demens på plats i Bräcke. Med andra ord en 
möjlighet att göra demensvården i Bräcke ännu bättre!

Hela Sveriges eldsjäl bor i Bräcke
Monica Sandström, Bräcke Sportklubbs Basketsektion utsågs 
till hela Sveriges eldsjäl 2011 vid den direktsända TV-galan 
den 29 december. 

Monica var en av tre som gick vidare till finalen bland tusen-
tals nominerade föreningsaktiva från hela landet och efter en 
spännande telefonomröstning stod det klart att årets eldsjäl 
bor i Bräcke.

Våren har varit fylld av firande och hedersamma uppdrag för 
eldsjälen Monica – som trots allt ståhej hunnit med att coacha 
flera basketlag och arrangera cuper och lovaktiviteter. Minst 
sagt imponerande Monica!



SOLARIS - ett samlat krafttag!
Bräcke kommun driver nu Sveriges största 
socialfondsprojekt - SOLARIS. Namnet är en 
förkortning av Socialt företagande, Lärande, 
Arbete, Rehabilitering, Integration i Samver-
kan. Projektet riktar sig till personer som är 
långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna samt 
nyanlända.  

Bakgrunden till att Bräcke kommun sökte pengar från 
Europeiska socialfonden var det ökande utanförskapet. Ett 
utanförskap leder ofta till sämre livskvalitet, högre ohälsotal 
samt ökade försörjningsstödskostnader (socialbidrag). På sikt 
drabbas även barnen i dessa familjer, en ökning av antalet 
barn och ungdomar med svårigheter i förskolan/skolan har 
noterats.  

Projektidén arbetades fram tillsammans med ABF Jämtland 
Härjedalen, Krokoms kommun, Riksförbundet för Social- och 
Mental Hälsa (RSMH) i Backe samt Medborgarskolan och 
Livsstilskompetens i Sundsvall. I december 2011 beslutade 
Socialfonden att bevilja de sökta 30 miljonerna och projektet 
startade den 1 januari med en mobiliseringsfas under fyra 
månader. SOLARIS är nu i full gång och totalt kommer 250 
deltagare att finnas i de olika verksamheterna i Krokom, 
Backe, Östersund, Torvalla, Hammarstrand, Sundsvall och 
Bräcke. 

SOLARIS har tre fokusområden. Ett område handlar om 
att utveckla ett tidigt och lättillgängligt modersmålsstöd för 
personer med utländsk bakgrund. Många nyanlända har en 
kvalificerad utbildning och stor arbetslivserfarenhet från sina 
hemländer. När de kommer till Sverige är det ofta språket 
som blir ett hinder och som är anledningen till att de står utan-
för arbetsmarknaden. Studier har visat att språkundervisning 
till nyanlända är mer effektiv om de har tillgång till språkstöd 
på sitt hemspråk. SOLARIS hemspråkshandledare kommer 
att finnas som stöd under språkinlärningen vid SFI (Svenska 
För Invandrare) och ute på arbetsplatsen.  

En annan del i projektet handlar om att skapa förutsättningar 
för socialt företagande. Ett samarbetsavtal finns med Coom-
panion Kooperativ utveckling i Jämtlands län som kommer 
att genomföra utbildningsinsatser i socialt företagande. Det 
kommer givetvis inte att vara möjligt för alla deltagare att 
starta ett socialt företag, målet kan i stället vara att få praktik, 
arbetsträning, rehabilitering eller anställning inom företaget. 
Projektets mål är att fyra nya sociala företag ska starta i Jämt-
land och tre i Västernorrland. 

SOLARIS har också getts möjlighet att påverka den pågående 
Socialförsäkringsutredningen. Det finns idag en grupp män-
niskor som är sjuka med läkarintyg men som inte beviljats 
sjukersättning – dessa är därmed utförsäkrade och hänvisade
till ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Forskning visar att 

långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd i sig förstärker 
individens utanförskap och därmed försämrar möjligheten att 
komma tillbaka till arbetslivet.

I oktober anordnar SOLARIS ett seminarium i Sundsvall där 
deltagare och personal samt några av de experter och förtro-
endevalda som ingår i Socialförsäkringsutredningen kommer 
att delta. Syftet är att projektet i ett tidigt stadium ska bidra 
med inspel och förslag till hur stödet till de utförsäkrade kan 
förbättras i framtidens socialförsäkringssystem. 

Projektet pågår fram till juni 2014. 

Inom kort hittar du mer information på www.bracke.se/solaris
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SOLARIS

En del av personalen i Solaris: Ingrid Stranberg, Pia Pålsson, Monica Andersson, Jeanette Granquist, Kent Johansson, Lena Persson och Malin Fransson.
Saknas på bilden gör Peppe Liljefjäll och Simon Teclehaimanot.



STUDENTEN
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Lycka till i framtiden!
Gymnasieskolan i Bräcke firade sina avgångs-
studenter på klassiskt vis med vita mössor, hur-
rarop och flakfärd genom centrum. Det är ett 
50-tal ungdomar som tar studenten i Bräcke. 

Tre års studier är över och i den ljusnande fram-
tiden syns redan jobberbjudanden för flera av 
studenterna och några har planer på att starta 
egna företag.

Skolan i Bräcke är en av Jämtlands Gymnasiums sju utbild-
ningscentra. I Bräcke tar man emot elever på El- och energi-
programmet och på Hantverksprogrammet med inriktning 
frisör. Bräckes klassiska gymnasieutbildning maskinförare 
heter numera anläggningsfordon och ligger from höstterminen 
2011 under Bygg- och anläggningsprogrammet, där du också 
kan välja inrikningen mark och anläggning. 
I Bräcke finns även fyra olika introduktionsprogram för de 
som ännu inte är behörig till ett nationellt program. Läs gärna 
om gymnasieskolan i Bräcke på www.jgy.se/bracke.

– Vi ingår i en stor organisation, men känslan på gymnasiet i 
Bräcke är familjär. Alla känner varandra så det blir lite vemo-
digt att ta farväl, säger rektorn Mia Eliasson. Vi har ägnat de 
senaste tre åren åt att ge studenterna en stabil grund att stå på, 
och nu är det bara att önska dom lycka till i framtiden!

Fredrik Perman som bor i Albacken är en av de nybakade stu-
denterna och han är nöjd med utbildningen i Bräcke. Redan 
den första juni hade han jobb hos stolptillverkaren OctoWood 
i Kälarne där han får nytta av sin maskinförarutbildning när 
han ska köra hjullastare och grävmaskin med grip. 
– Det passar fint med mina framtidsplaner i Albacken, säger 
Fredrik.

Biblioteken:

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

Gällö: Mån 10-13, 16-19, Ons 10-13. Stängt vecka 28-29.

Kälarne:  Tis 10-13, 16-19, Tors 10-13. Stängt vecka 28-29.

www.bibliotekmitt.se

Den första avgångsklassen av 
Hantverksprogrammets frisörstudenter 
i Bräcke samlade för gruppfoto.

Fredrik Perman.

Förvaltningshusets reception:

Mån-Tors 8-16, Fre 8-15, lunch 12-13

Vecka 29-33 alla dagar 9-15, lunch 12-13

Tel: 0693-163 03

www.bracke.se

Öppettider i sommar
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LEADERPROJEKT

Meta-teater och abborrmete 
utvecklar bygden
Flera utvecklingsidéer i Bräcke kommun har 
passat på att ta del av Leader Mittlands projekt-
stöd. Det pågår intressanta projekt i alla delar 
av kommunen, med allt från meta-teater till 
fisketurism, och alla bidrar de till att utveckla 
landsbygden. 

– Det finns många goda idéer ute i bygderna som kan behöva 
en skjuts, säger Björn Nordling som är verksamhetsledare för 
Leader Mittland. Dessa idéer kan vi fånga upp och stötta med 
pengar från EU, staten och kommunerna.

I Leaders Mittlands styrelse finns representanter för den 
privata, den ideella och den offentliga sektorn. Tillsammans 
fattar de beslut om vilka projekt som får stöd. Sammanlagt 
ska Leader Mittland fördela 25 miljoner mellan åren 2007 
-2013. Av dom kommer en kvarts miljon om året från Bräcke 
kommun.

Är du med i en förening, driver ett företag och ingår i ett 
nätverk och har en idé som förbättrar möjligheten för män-
niskor att leva och försörja sig på landsbygden, så kan Leader 
vara något för dig. I år är det två ansökningsomgångar kvar, 
augusti och november. Läs mer på www.leadermittland.se.

August Strindberg i Sundsjö
I år är det 100 år sedan August Strindberg dog. Vad alla 
kanske inte vet är att han hade rötterna i Sundsjö i Bräcke 

kommun. Strindberg firas hela 
året i Sundsjö socken med en 
rad aktiviteter, bland annat en 
professionell teateruppsättning i 

anrika Tavnäs föreningshus. 

Farfar Zacharias Strindberg skrev också 
för scenen, men inte på långa vägar lika 

framgångsrikt som August. Föreställningen 
Strindberg Strindberg har premiär lördag 

den 4 augusti och kommer att handla om en 
ensemble som ska hedra August genom att spela 

Zacharias hopplösa pjäs ”Den Ädelmodige Älskaren”. 
Biljetter finns att köpa på turistbyrån.

Storfiske i Hällesjö
I andra änden av kommunen fortsätter Hällesjö fiskevård-
sområde med projektet Fiskelyftet. I Hällesjö ådal finns ett 
pärlband av vackra och fiskrika vildmarkssjöar.  

Nu satsar man på gädda och abborre som komplement till de 
behandlade vattnen. En av de bästa sjöarna för abborre och 
gädda är Myckelhällsjön. Här finns båtar för uthyrning och en 
fin rastplats med ett nybyggt vindskydd. 

Lokala föreningar och entreprenörer samarbetar och jobbar 
med allt från bottengarn till reklamfilmer med målsättningen 
att Hällesjö ska ha ett fiske som svenska och utländska fiske-
turister återkommer till år efter år.

Tavnäs föreningshus.

Åsa Roos på Klockars i Hällesjö.



BREDBAND - FIBER
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Från 0,03 till 100%!
Är det orimligt att tänka att alla ska ha snabbt bredband? Bräcke kommun gör just nu en strat-
egisk plan för att visa hur ett fibernät som når alla skulle se ut. Principen är enkel – kommunen 
delas in i åtta bynätsområden. Exakt hur gränserna ska dras är inte hugget i sten, men ingen ska 
trilla emellan.

För att omsätta planen i praktiken 
kommer det att krävas lokalt 
engagemang från byalag och 
föreningar, och där kan kom-
munen hjälpa till med 
underlag, kontakter och 
samordning. 

Målet är att 100 % 
får bredband, menar 
Sven-Åke Draxten som 
är kommunstyrelsens 
ordförande. Ett djärvt 
kliv från dagens 0,03 % 
fiberanslutna.

Information
Birger Mangs är bredbands-
utredare i kommunen. Han 
märker av ett ökat intresse för 
optisk fiber i byarna. Kanske 
beror det på att fler och fler inser 
att ADSL-tekniken som går via telejacket är på väg ut, säger Birger. Eller kan-
ske på att den mobila tekniken inte räcker till för alla smarta telefoner. Det har 
blivit några informationsmöten på olika håll i kommunen, och Birger räknar 
med att mobiliseringsarbetet snart är igång i alla områden på nätkartan.

I tätorterna är det inte lika många som funderar över bredband, men principen 
är densamma. Kan man samla grannarna i kvarteret i en förening och få en 
hög anslutningsgrad kan man avtala med en operatör om fiberanslutning till 
rimligt pris.

Revsund har kommit längst
Ulla-Märta Svensson, pensionerad hushållslärare i Revsund har blivit något 
av en ikon i bredbandsfrågor. Hon blir numera inbjuden till paneldebatter med 
bland andra Telias vd och generaldirektören på Post- och telestyrelsen för att 
diskutera kommunikation på landsbygden. Men det är det praktiska arbetet 
hemma som tar mest tid, byarna runt Revsund projekterar nu ett fibernät som 
ska stå färdigt nästa sommar.

Ulla-Märtas framgångsrecept:
• Samla grannarna och tänk solidariskt så att ingen blir bortglömd.
• Bjud på fika och ha trevligt samtidigt som ni utvecklar bygden. Det är mycket jobb! 
• Teknisk expertis finns det andra som har, ta hjälp!
• Skaffa en pensionär som har tid att ringa runt och följa upp kontakter. 

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

Fakta Leader Mittland
Leader Mittland har ett stöd som är 
särskilt till för byar som vill utveckla ett 
byanät. 

Leader kan betala för en konsultinsats 
om byn lägger ner tid på att mobilis-
era så många boende och företag som 
möjligt. 

Resultatet från förstudien ska kunna an-
vändas för att söka pengar för att bygga 
byanätet. 

Läs mer på www.leadermittland.se 

Exempel på hur en indelning av 
bynäten skulle kunna se ut.
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Nu är det ett år sedan Björknäsgården fick nya 
ägare. Det är Agnieszka Krynicka och hennes 
man Kamil Czyzykowski från Polen som är de 
nya ägarna. Vi gjorde ett besök en stormig dag i 
mitten av maj.

När man kommer in på anläggningen känner man direkt att 
det är stora förändringar i görningen. En fullstor grävmaskin 
flyttar runt jordmassor och stenbumlingar som skapar ett nytt 
och spännande utseende på ägorna. 

Andrzej Krynicki, Agnieszka far, guidar oss runt hela anlägg-
ningen och berättar med yviga gester om allt som är gjort och 
allt som ska göras. Mest stolt verkar han vara över det helt 
nya pannrummet. Två identiska anläggningar är byggda för 
att säkerhetsställa värme och varmvatten året runt. Även en 
del av rörsystemen är utbytta. Allt för att undvika driftsstopp.

En ny campingplats
Den största förändringen utomhus är den nya husbil- och 
husvagnscampingen som anlagts i den sydöstra delen av 
anläggningen. Där är varje plats på ett eget etage med utsikt 
över Revsundssjön. Campingområdet är avskilt från resten av 
anläggningen genom nyplanterade buskar och träd, för att ge 
en mer ombonad känsla. 

Inglasad restaurang
Den andra stora förändringen är den nya inglasade restauran-
gen som just nu är på ritbordet. Den bildas när de två huvud-
byggnaderna byggs samman i två plan helt i glas. Glasbyg-
gnaden gör att man behåller utsikten genom restaurangen. 
Ytterligare ett år beräknar man att det tar att färdigställa allt.

Även piren, som isen gick hårt åt i vinter, ska återställas och 
båthuset ska lyftas upp och flyttas en bit. Nedanför huvudbyg-
gnaden blir det också ett expoområde för olika temakvällar 
och event. Området med 
träkåtorna med bastu och 
badtunnor har blivit uppsnyg-
gat och fått några nya staket 
av träkubbar. Dessutom finns 
det picknickbord uppställda 
som kan nyttjas av alla.

Viss ombyggnad av hotell- 
och konferensutrymmena 
är också med i planerna. 
Gör gärna ett studiebesök, 
Agnieszka och Kamil välkomnar alla som vill komma och 
titta på vad som händer på Björknäsgården. Ta med din egen 
picnickkorg i väntan på att Björknäsgården öppnar.

Björknäsgården nya ägare Agnieszka och Kamil berättar om sina 
planer för kommunens näringslivsutvecklare Urban Pålsson.

Den stora bilden visar en del av det nya campingområdet.
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Smååkrans Getgård - mot alla odds!
Nu är det nya tag som gäller på Smååkrans get-
gård. Arbetet med att bygga upp mejeri, gårds-
butik och café, mjölkrum och ligghallar efter 
den förödande branden 2011 har pågått hela 
vintern, och resultatet är en modern men ändå 
traditionell gård.

- Det har varit tufft, men vi var hela tiden säkra på att vi ville 
bygga upp gården igen, säger Johnny som tillsammans med 
hustrun Ulla drivit företaget sedan 2005. Det här är ju vår 
dröm!

På nyinvigningen i maj, exakt ett år och en dag efter branden 
var Smååkran fullt av både getter och besökare. Den som 
klippte bandet var ingen mindre än Jämtlands president Evert 
Ljusberg som i sitt tal sa att han sällan varit så stolt över sitt 
folk som när han stod på tunet hos Ulla och Johnny Bengts-
son. Ur askan steg två eldsjälar.

- Jag kommer att ha öppet hela sommaren för den som vill se 
på getterna, smaka av osten vi gör i det nya mejeriet eller bara 
stanna till för att fika i caféet, säger Ulla. Från gårdsbutiken 
och caféet ser besökarna rakt in i hjärtat av mejeriet genom ett 
stort panoramafönster.

De första ystningarna är gjorda och runt midsommar börjar 
den klassiska getosten vit caprin bli mogen. Ulla och Johnny 
räknar med att kunna producera uppåt 60 kg ost i veckan när 
allt är i full gång. Förutom caprin blir det getmese, chèvre, 
blåmögelost och så geta, Smååkrans variant av feta.

Smååkrans getostbakade potatis
10 medelstora potatisar 
1,5 dl matlagningsgrädde 
125 g rumsvarmt margarin 
2 msk finhackad persilja 
10 skivor getost (ca 200 g) 
salt 

Nagga potatisarna, lägg på galler och baka i ugnen 
tills de är mjuka ca 1-1,5 timme i 175-200 C. Skär en 
tunn skiva och gräv ut innehållet med en sked. Mosa 
inkråmet med grädde och smör, rör ner persiljan och 
krydda.  Fyll potatisskalen med moset och täck med en 
skiva getost. Gratinera i 250 C ungefär 8-10 min tills 
osten smält och potatisarna är varma och goda. Servera 
på grillfesten eller till älgsteken.

Jämtlands president Evert Ljusberg samlade många åskådare när 
Smååkrans Getgård nyinvigdes efter branden 2011.
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Bättre tillgänglighet!
Tillgänglighetspriset delades ifjol mellan Övsjö bygdegårdsförening, och ICA Gällö. 

Bättre tillgänglighet hos ICA i Gällö
ICA i Gällö drivs av Michael Backlund och Katarina Bernhardsson. Butiken är tillgänglighetsanpassad. Lovorden om butiken 
och servicen är många. En extra åtgärd som gjort mycket för tillgängligheten är elslingorna som Katarina och Michael har lagt 
under asfalten i varuvagnsgaraget som gör att vagnarna rullar lätt även om det är snö och kyla. Framför ingången har det också 
lagts elslingor under vackra halkfria plattor. 

Övsjö Bygdegårdsförening
De fick pris för att föreningen målmedvetet har underlättat för fler grupper av besökare att ta del av de unika kultur- och 
naturupplevelserna i Badhusparken i Väster-Övsjö. Genom att man uppfört regnskydd, gjort bredare gångvägar och installerat 
hörselslingor är parken tillgänglig för flera. Åtgärderna har gett resultat - under sommaren som gick besöktes konstinstallation-
erna av rekordmånga människor.

Gode män sökes!
Det finns personer i vår kommun som av någon anledning är 
oförmögna att vårda sin ekonomi eller sig själv. En god man 
fungerar som ett stöd för personen i olika situationer.

Ofta hjälper anhöriga till att göra livet så bra som möjligt för 
personer, men många är ensamma och klarar inte att betala 
sina räkningar eller ansöka om bostadstillägg, hemtjänst eller 
annat som han eller hon har rätt till.

Vill du göra en insats?
Som god man ska man helt enkelt se till att livet fungerar. 
God man ska inte själv utföra tjänster för sin huvudman, men 
däremot se till att hemtjänst och annat fungerar. Uppdragen 
kan vara mycket olika beroende på förutsättningarna.

Uppdraget är ideellt, men en god man får ett arvode en gång 
om året i samband med att årsredovisningen är granskad.

Vem kan bli god man?
Att vara god man är ett frivilligt förtroendeuppdrag. Några 
formella krav på utbildning finns inte, men det kräver ett 
socialt engagemang, medmänsklighet och god insikt i sam-
hällsstrukturen.

Är du intresserad av att bli god man eller känner du någon 
som skulle bli det?
Kontakta Överförmyndarexpeditionen, 
Telefon: 0693-161 08 eller 0693-162 02
E-post: ofn@bracke.se

Kälen är Årets by i Bräcke kommun 2012
Årets by i Bräcke kommun är en liten men gnis-
trande pärla bland byar. Med bara 18 invånare 
kunde man förledas att tro att byn somnat in. 
Men då har man aldrig varit i Kälen.

Varje sommar drar den berömda logen mitt i byn besökare 
från hela Jämtland till danser med storheter som Mats Rogers 
och Strike. För att inte tala om kubb-mästerskapet som hålls 
varje år. 

Byns 18 invånare får under en intensiv dag sällskap av uppåt 
500 unga och gamla kubbspelare i 6-mannalag från vida i 
kring. Kälen har blivit en samlingspunkt för dem som vill 
träffa gamla bekanta eller göra sig nya vänner i Bräcke kom-
mun.

Har du aldrig varit i Kälen är det läge att anmäla ditt lag till 
kubbtävlingen den 14 juli.



Bokningsbar bygd
Den 1 mars 2012 startade ett Leaderprojekt i Bräcke kom-
mun vid namn ”Bokningsbar Bygd”. Detta kommer att 
pågå till och med 31 oktober 2012 och har till syfte att öka 
bokningsbarheten av kommunens turistiska produkter, 
öka samverkan och paketering samt att kartlägga en del av 
kommunens besöksmål. 

Ny medarbetare på turistbyrån
Helen Boström är turistbyråansvarig och projektledare på deltid och till 
sin hjälp har hon Maria Kumpula som har blivit heltidsanställd projekt-
samordnare. Tillsammans ser de till att projektet framskrider och når de 
uppsatta målen. Helen har arbetat med turismen i Bräcke kommun sedan 
många år tillbaka. 

Maria är ny inom området i kommunen, men däremot så har hon en 
20-årig erfarenhet från besöksnäringsbranschen, samt även gått utbild-
ningar på flera olika nivåer. Senast kommer hon från ett arbete som 
projektledare inom destinationsutveckling i HaparandaTornio. 

Nya möjligheter
Under de två månader som projektet nu har pågått har Turistbyrån 
köpt in ett verktyg för bokning och samverkan, nämligen ett bokn-
ingssystem vid namn Citybreak. Detta gör vi i samarbete med Öster-
sund Turist & Kongress som blir den juridiskt ansvariga affärspart-
nern. 

Så nu har företagen i kommunen möjlighet att koppla upp sig i 
bokningssystemet och börja sälja sina produkter på internet, sam-
verka med andra som också finns i systemet och allra främst börja 
sälja paketerade resor som styrs av paketreselag och resegaranti. 
Stora möjligheter öppnas för den som vill och vi hoppas att så 
många som möjligt ser potentialen i detta. 

I skrivande stund så har tre företag skrivit avtal och vi ser fram-
emot att börja arbeta med dem på allvar. Snart får vi även äran 
att presentera och sälja anslutna företags produkter direkt på vår 
hemsida och via andra återförsäljningskanaler.

Upplevelsepaket
Projektet har även påbörjat ett arbete med paketering och 
marknadsföring av dessa upplevelsepaket, bland annat var vi 
med på Vårmässan i Sundsvall. Vi åkte dit tillsammans med 
matproducenter från kommunen, där vår uppgift var att 
marknadsföra kommunen som helhet samt de fyra upplev-
elsepaketen som vi har tagit fram tillsammans med olika 
företag i kommunen. 

Vi hoppas givetvis på ännu fler säljbara upplevelsepaket. 
Så om ni har förslag på nya paket, eller kanske gärna vill 
paketera era produkter men inte vet hur, tveka inte att höra 
av Er till oss på turistbyrån! 

TURISM
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Marlene, hur känns det att vara en av årets unga 
entreprenörer?
Det känns jätteroligt även om det kanske inte är något jag 
tänker på varje dag. Diplomet sitter på väggen i salongen och 
många har gratulerat mig, så det är klart att jag känner mig 
lite extra stolt över att vara frisör och entreprenör. Men just 
nu hinner jag inte fundera så mycket på det – det är nämli-
gen högtryck i frisörstolen eftersom alla ska vara snygga till 
skolavslutningarna!

Vet du vem det var som nominerade dig?
Nej, men jag har ju en liten aning om att det är någon av mina 
kunder. Företaget rullar på mer och mer och eftersom många 
pratar mycket när dom är hos frisören tycker jag att någon 
borde ha skvallrat vid det här laget, men ingen har erkänt 
någon nominering rakt ut. Oavsett vem det var så vill jag säga 
tack så mycket! 

Lars, vad kände du när du fick priset?
Jag blev väldigt glad och överraskad när jag fick veta att jag 
var nominerad. På själva företagsaftonen hamnade jag i heta 
stolen och fick svara på en massa frågor från konferencieren. 
När dom ropade upp mitt namn igen vid prisutdelningen var 

jag mest nervös för att jag skulle måsta prata mer. Men det 
var bara att säga tack för priset.

Hur har året som pristagare varit?
Valterssons Allservice går bra, och det är ju verkligen allser-
vice. Företaget tar uppdrag inom allt från renoveringar till 
trädgårdsarbete och hyr dessutom ut en del maskiner, även 
om fokus ligger mest på mattläggning. Så här till sommaren 
är det många stugägare som behöver hjälp med olika reno-
veringsprojekt, så det blir nog mycket att göra. Men jag gör 
plats i kalendern för annat också, särskilt mina två pojkar. 
Den yngste föddes i maj, så det har med andra ord varit ett 
toppenår!

Årets nomineringar
Du kan nominera en ung företagare mellan 18 och 25 år som 
du tycker förtjänar priset som årets unga entreprenör. Skicka 
din nominering senast 9 september till tillvaxt@bracke.se 
eller som brev till Bräcke kommun, Box 190, 840 60 Bräcke.
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Unga och företagssamma!
Årets unga entreprenör i Bräcke kommun delades ut för första gången på företagarafton 2011. 
Priset delades mellan Lars Valtersson från Bensjö som sedan tre år driver företaget Valterssons 
Allservice och Marlene Zetterberg som drivit sitt frisörföretag i Bräcke i ett drygt år. 

En entreprenör är en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång. 



VÅRA UNGA
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Nyrenoverat för våra unga medborgare!
Äntligen har dom flyttat in i de nyrenoverade 
lokalerna. Den utbyggda villan i ena änden av 
skolgården i Bräcke rymmer allt från skapande 
verksamhet för lågstadieklasserna, ungefär 
25 stycken 6-åringar i förskoleklass och de 70 
barnen som är inskrivna på fritidshemmet 
Zwampen. 

Nu är villan helrenoverad och moderniserad 
utifrån barnens behov. 

“Det är som en labyrint”
– säger Lukas Långström som går 
i förskoleklassen och ska börja 
ettan till hösten. Storasyster Lilly 
som går på fritids tycker att det 
blev bra. Efter renoveringen finns 
det flera små och stora rum för 
att kunna ha olika aktiviteter på 
samma gång. 

Som mest är det omkring 50 barn 
samtidigt till mellis. Fast oftast är 
det någon grupp som har lektion, 
är ute på gården eller vid vind-
skyddet i skogen.

Bättre miljö för alla
Maud Winnberg som är chef för 
fritidshemmet är också nöjd med 
hur lokalerna blev.
– Det märks absolut skillnad på 
ljudnivån nu jämfört med hur det 
var innan. Arkitekten valde en 
väggplatta som egentligen är en 
anslagstavla. Förutom att man 
kan sätta teckningarna direkt på 
väggen gör det också ljudmiljön 
mer dämpad, berättar Maud.

Ett av kommunens fem fritidshem
Alla barn i kommunen erbjuds plats i förskoleklass från och 
med höstterminen det år de fyller sex år. Många som går i för-
skoleklass kombinerar med fritids som är till för att ge barn 
mellan 6-12 år en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen 
samtidigt som det gör att föräldrar lättare kan få ihop familjen 
med arbete eller studier.

Zwampen är ett av kommunens fem fritidshem som finns vid 
alla grundskolor.  

Syskonen Lukas och Lilly tycker att det blev bra efter renoveringen. - Som en labyrint säger Lukas.

   Vad vill du läsa om i nästa nummer av Inblick Bräcke kommun?

  I det här numret av Inblick Bräcke kommun kan du hitta exempel på vad som händer inne i Bräcke kommuns  
 byar, föreningar och näringsliv och hur det hänger ihop med vad som händer i kommunens verksamheter.

Vi som arbetat med tidningen ser redan fram emot hösten när nästa nummer kommer. Bland uppslagen finns allt från snabb-
växande företag i Stavre till snurror i Albacken och zombies i Bröckling. Men vad vill du läsa om?

Hör av dig med dina tips till tillvaxt@bracke.se eller skicka ett vykort till Inblick Bräcke kommun, Box 190, 840 60 Bräcke.



Ångbåten Alma, Stavre
24/6-26/8. Söndag kl. 12 och onsdag kl. 18. 

30/6 Countryfest på Revsundslogen.

30/6-1/7 Vikingamarknad med tidsenliga produkter och aktiviteter vid Bodsjö 
kyrka, Flatnor kl. 11-16. 

Bodsjöveckorna 6/7-22/7.

7/7 Grillkväll och underhållning på Hunge Folkets Hus kl. 18. Dans kl. 21-01.

7/7 Sundsjöslingan, en cykeltur runt Sundsjön, ca 2,5 mil. Start kl. 10-11 vid 
Sundsjö Hembygdsgården i Torsäng. Cykelturen ingår i Jämtklassikern. 

8/7 Bakluckeloppis vid Bygdegården i Gastsjön kl. 11-15. Kaffe, korv och 
hamburgare. 

Kolbullekvällar på Lillsandsvallen, Rissna
26/6, 3/7, 10/7, 17/7 kl. 18.30-20.00. 

11/7-15/7 Promenadteater i Väster-Övsjö. 
Bokning av biljetter tel 070-356 87 40, 073-028 01 63.

14-15/7 Bräcke Marknad. Knallar, underhållning, tivoli m.m. Mat- öltält och 
underhållning. 
 
14/7 Crusing i Bräcke. Information se www.brackemk.se

14/7-15/7 Rissnadagarna: Lördag: Marknad, loppis, servering, lotteri, musik 
m.m. vid Zenit  kl. 11-15. Söndag: Hembygds- sommar- och spelmansträff i 
fäbodmiljö på Lillsandsvallen kl. 13-16. 

16/7 Hembygdsdag vid Tossengård i Sörbygden kl. 13. 
Kvällsauktion kl. 17. Visning från 16.

16/7-22/7 Kulturvecka i Gimdalen. 

21/7 Stavredagen, familjedag med kak-kalas, trollingtävling, bakluckeloppis.
21/7 Storåsnatta på Björnlogen kl. 19-02. Dans till Shake. Mat- och öltält, 
trubadur, Triple E. 

22/7 Kamsdag i Västanede kl. 13. 

28/7 Harald skulle ha fyllt 100 år och detta firas med aktiviteter hela dagen 
vid Fjärilsmuseet i Hucksjöåsen. Utställningar, filmvisning, sång och musik. 

Teater i Tavnäs Strindberg, Strindberg och så vi – en sommarkomedi.
4/8 kl. 15.00, 8, 9, 10/8 kl. 19.00 och 11/8 kl. 15.00.
Biljett: 250 kr/pers. Student, pensionär och ungdom upp till 20 år 125 kr.
Inkl. fika. www.strindbergstrindberg.se

11/8 Nyhems Dag kl. 12-16. Marknad, bakluckeloppis, veteranbilsträff m.m.

16/8 Allsångskväll kl. 18 med Lena Leek & Co på Karl-Knutsvallen, 
E14 vid Grimnäs. 

18/8 En dag i Pilgrimstad. En händelserik dag.

25/7 Höstmarknad med spelmansträff på Hembygdsgården i Bräcke.

Bingo i Bräcke Onsdagar 13/6-15/8. Väntbingo kl. 18.45. Bingo kl. 19. 

Gåbingo i Pilgrimstad Onsdagar 20/6-29/8 kl. 19.

Sommargympa Notåvallen, Albacken
20/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7 kl. 18.45.

Dans på Furuviken i Hällesjö kl. 20-24.
27/6 Expanders
  4/7 King Edwards
11/7 Perikles
18/7 Jannez
25/7 Scotts
  1/8 Casanovas
  8/8 Voyage
15/8 Shake

Fler evenemang hittar du på www.bracke.se.
Kontakta gärna Turistbyrån om du vill ha tips och uppslag på vad du skall 
hitta på här hemma. Hämta ditt eget exemplar av sommarens På Gång!

Trevlig sommar!

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

Vad ska du göra i sommar?
Ett axplock ur På Gång, sommarens evenemangskalender.


