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Unizon fyller 5 år
Bräcke kommuns första hem för ensamkommande 
flyktingbarn fyller 5 år! Extra läsning på sid 7-9

100 år av  
FRAMTIDSTRO!
Stort jubileumsfirande planeras inför Bräcke Sportklubbs 
100-årsjubileum! Läs mer på sid 6

I Revsund fanns drömlivet 
Ruben och Hilde bytte Amsterdams puls  
mot lantlivet på anrika prästgården i Revsund
Läs mer på sid 12-13
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Tidningen Inblick trycks i 5.000 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.

Dags	för	ännu	ett	nytt	nummer 
av “Inblick” där vi tittar in i  
kommunen som organisation 
och	som	geografisk	plats.	

För att förstå hur läget i 
världen påverkar vår gemen-
samma verklighet måste vi 
också titta utåt. Bräcke kom-
mun vill vara välkomnande, 

och	 inte	 bara	 se	 utmaningar	 i	 den	 rådande	 flyktingsitua-
tionen. Vi ser också möjligheterna till utbyten som gynnar 
alla och bidrar till vår gemensamma rikedom. Här hittar du  
bland annat en inblick i Unizons viktiga verksamhet för  
ensamkommande	 barn.	 Läs	 även	 om	 hur	 det	 är	 att	 vara	 
god man, det är verkligen goda och välkomnande exempel.

Integration pågår överallt. Ruben och Hilde från Holland 
valde för några år sedan att bosätta sig i vår kommun. Idag 
lever de ett liv som med deras mått mätt innehåller många 
rikedomar, som närhet till naturen och lokalproducerad mat. 
Det	enkla	men	goda	livet,	enligt	dem.	

Det	 finns	många	måttstockar	 på	 rikedom,	 i	 föreningslivet	
finns	både	framtidstro	och	engagemang	i	överflöd.	Vi	säger	
grattis till Kälarne IK, vars unga roddare fortsätter en lång 
tradition,	med	medaljer	på	SM-nivå.	I	detta	nummer	säger	
vi också grattis i förskott till en jubilar som bidragit med 
framtidstro i 100 år, nämligen Bräcke SK.

Avslutningsvis; livet på vår gemensamma plats är vårt  
gemensamma ansvar. Ge gärna en extra klapp på axeln till 
den	 som	 kör	 upp	 skidspår	 på	 isen,	 ser	 till	 att	 få	 fiber	 till	
byn, eller alla hjältar som jobbar i t ex hemtjänsten för vårt  
gemensamma bästa. Omsorgen om våra gemensamma liv är 
den största rikedomen och den blir bara större av att delas. 

God jul och gott nytt år!

Sven-Åke	Draxten
Kommunalråd

ÖPPETTIDER under jul och nyår!

Kommunhusets reception
Den	23	december	2015,	och	den	5	januari	2016	har	kommunens	
växel	och	 reception	öppet	kl.	 8-12.	 I	 övrigt	 öppet	 som	vanligt	 
alla vardagar: mån-tors kl. 8-16, fre kl. 8-15 med lunch  
kl.	12-13.

 

 
 
 
 

SOPBILEN kör som vanligt (måndag-onsdag) under jul- 
nyår-trettondag. Eftersom det är 53 veckor i år kommer de som 
har	tömning	udda	veckor	att	få	tömt	2	veckor	i	rad	och	de	som	
har tömning jämna veckor får vänta 3 veckor på tömning. Under 
vecka	2	kan	de	som	behöver	lämna	en	extra	säck	utan	kostnad.

JULKLAPPSPAPPER sorteras som pappersförpackning och 
snören som brännbart!
 

Ledare

           Biblioteken

Datum Bräcke Gällö Kälarne

Mån	21	dec 10-19 10-14, 16-19 10-13, 16-19

Tis	22	dec 13-16 - -

Ons	23	dec - 10-13 -

Mån	28	dec 10-19 10-14, 16-19 10-13

Tis	29	dec 13-16 - -

Ons 30 dec 10-14 10-13 10-13

Mån	4	jan 10-19 10-14, 16-19 10-13

Tors 7 jan 10-14 10-13 -

Fre 8 jan 10-14 10-13 10-13

           Återvinningscentralerna

Datum Bräcke Gällö Kälarne

Mån	21	dec 13-18 - -

Tis	22	dec - - 13-18

Ons	23	dec 13-16 - -

Lör	26	dec - 12-14 -

Mån	28	dec 13-18 - -

Tis	29	dec - - 13-18

Ons 30 dec 13-16 - -

Mån	4	jan 13-18 - -

Tis 5 jan - - 13-16

Tors 7 jan - 13-18 -
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På biblioteket finns det tid och rum för att  
mötas, i historien, nutiden och i framtiden. 
Möt människor som finns idag, verkliga eller i  
fantasin. Möt nya språk och kulturer. Oavsett 
vem du vill möta kan du ta del av tusentals olika 
världar på biblioteket. 

Nyckeln	 till	 att	 upptäcka	 biblioteket	 är	 ett	 lånekort	 som	
ger dig tillgång till böcker, e-böcker, ljudböcker, talböcker,  
tidningar från hela världen, databaser och mycket annat.  
Datorer	 för	 surfning	 och	 släktforskning	 finns	 såklart;	 men	
också pannlampor, gåstavar, och en elcykel. Och det bästa av 
allt, det är gratis!

På vår hemsida www.bibliotekmitt.se kan du bland annat söka, låna om och göra reservationer hemifrån. Förutom biblioteken i 
Bräcke, Gällö och Kälarne lånar vi biblioteksbussen från Östersund för stopp i Pilgrimstad, Bodsjöbyn, Våle, Flatnor och Höviken.
Det	finns	även	bybibliotek	i	Hunge	och	Rissna.

Möt	människorna	som	arbetar	på	biblioteken	i	vår	kommun.	I	detta	nummer	träffar	vi	Susanne	och	Marie-Louise	som	delar	med	sig	
av det bästa de vet!

Susanne: Hos oss är alla mellan 0-100 välkomna! 
Bibliotekarien	Susanne	möter	man	i	Gällö.	Hon	tipsar	om	och	läser	allt	möjligt,	både	barn-	och	vuxenlitteratur.	Några	favorit-
författare	är	Ninni	Schulman,	Caryl	Phillips,	Jo	Nesbø,	och	Sherman	Alexie.	Dessutom	
har hon nyligen läst del 4 i serien PAX. Skräckisar för unga läsare som även skrämmer 
en lite äldre läsare. 

Bland	 bibliotekshyllorna	 skulle	 hon	 gärna	 möta	 Junior	 i	 boken	 ”Den	 absolut	 sanna	 
historien om mitt liv som halvtidsindian”. Junior är en oerhört klok 14-åring, läs boken 
så	 inser	ni	varför	det	 skulle	vara	en	ära	att	 få	möta	honom,	hälsar	Susanne.	Däremot	
skulle	hon	inte	vilja	uppleva	hans	verklighet	som	är	gripande	och	tragisk.	Men	humorn	
och värmen gör det uthärdligt.
 
Det	bästa	med	biblioteket	är	att	det	är	den	plats	i	samhället	där	alla	är	välkomna,	och	
där	alla	kan	mötas	på	ett	otvunget	sätt.	Där	kan	du	träffa	nya	och	gamla	bekanta,	läsa	en	
dagstidning,	bok	eller	en	tidskrift.	Gott	om	ro	för	studier	finns	också.	Susanne	menar	att	
biblioteket	är	till	för	alla	åldrar,	en	plats	där	du	kan	möta	människor	mellan	0	och	100	år.	Läser,	ja	det	gör	Susanne	helst	överallt,	
och kan inte nämna något dåligt ställe att läsa en bok på, men under sina semestrar, då tar hon semester från böckernas värld. 

Marie-Louise: Jag läser helst på tåget
Marie-Louise	arbetar	som	bibliotekarie	i	Bräcke	och	du	hittar	henne	oftast	i	lånedisken	eller	
ute	bland	hyllorna.	Du	kan	fråga	Marie-Louise	om	lästips	både	till	barn	och	vuxna,	hon	har	koll	
på det mesta. Själv läser hon gärna bilderböcker för barn, fantasy för barn och ungdomar,  
romaner,	deckare	och	en	och	annan	biografi.	
 
I	de	historiska	världarna	trivs	Marie-Louise	allra	bäst,	både	i	romaner	och	i	facklitteratur.	
”Röde Orm” av Frans G Bengtsson är en favorit, liksom böckerna om första världskriget av 
Peter	Englund.	Men	i	verkligheten	skulle	hon	inte	vilja	möta	någon	av	karaktärerna,	nej,	
fördelen	med	bokens	värld	är	att	den	stannar	i	fantasin,	hälsar	Marie-Louise.

Det	bästa	med	biblioteket,	enligt	Marie-Louise,	är	att	få	möta	alla	människor	som	kommer 
dit. En härlig blandning av alla åldrar, med olika önskemål. Och alla fantastiska berättelser 

som	finns	att	läsa,	se	eller	lyssna	på.	Dessutom	är	det	gratis	och	öppet	för	alla.	På	en	lång	tågresa	läser	hon	som	allra	bäst,	där	man	
kan läsa länge utan att bli avbruten.

HUR FUNGERAR DET?BIBLIOTEKEN

MITT
BIBLIOTEK
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Årets Företagare och  
Årets Guldstjärnor är utsedda

För 19:e året i rad hyllades företagen i Bräcke kommun genom den företagarfest som föreningen 
Företagarna ordnade. Priser till företag och serviceperson inom kommunen som utmärkt sig särskilt,  
delades ut. Här presenterar vi årets vinnare!

 
 
 

Årets Företagare 
Lena	Boije,	Bräcke	Handelsträdgård	AB,	fick	priset	som	Årets	
Företagare	2015.	Utmärkelsen	Årets	Företagare	delas	ut	av	före-
ningen	Företagarna	och	Bräcke	kommun.	Den	 som	vinner	 får	
förutom äran, ett diplom, en graverad yxa och en prischeck på  
10	000	kronor.	Dessutom	går	vinnaren	vidare	 till	 att	 tävla	om	
titeln Årets Företagare i Jämtland/Härjedalen. 

"Årets företagare har utbildat om sig, tagit över, utvecklat och  
drivit ett av Bräcke kommuns anrikaste företag vidare med 
målmedvetenhet och stor serviceanda. Under 2014 var företaget 
ett av de företag som bidrog till att Bräcke kommun fick SKAPAS 
pris “Årets tillväxt” i Jämtlands län. Ett företag som vi är  
stolta över!"

Årets Unga Företagare
Andreas	Molin	 och	Linus	Åhlin	Nilsson,	Lillkrogs	Bygg	AB,	
blev Årets Unga Företagare i kommunen.
Årets unga företagare utses årligen av Bräcke kommuns 
näringslivsutskott efter nomineringar från allmänheten. Priset 
är förutom äran, ett diplom och en prischeck på 5000 kronor. 

"På ett imponerande sätt och genom en stark drivkraft har Årets 
Unga Företagare på kort tid etablerat sig väl på både den lokala 
och regionala marknaden och samtidigt visat på god tillväxt.  
Innehavarna har utvecklat företaget till en verksamhet med bred

kompetens inom branschen och tillsammans med ett föredömligt 
servicebemötande är årets pristagare förebilder för andra unga 
företagare i Bräcke kommun".

Guldstjärnan - Årets Serviceföretag
Mats	Johansson	och	Margareta	Jönsson,	Torgnys	Radio	och	TV	
knep Guldstjärnan som Årets Serviceföretag.
 
"Med ett servicebemötande utöver det vanliga inom en tuff 
bransch som kännetecknas av företagsjättar och priskrig visar 
årets pristagare att service ibland är det enda rätta verktyget 
för ett hållbart företagande. Att dessutom kunna visa på god 
ekonomisk stabilitet år efter år är ännu ett bevis på ägarnas 
fantastiska egenskaper som företagare och förtjänar verkligen 
Guldstjärnan 2015!"

Guldstjärnan - Årets Serviceperson
Guldstjärnan i kategorin “Årets Serviceperson” gick till  
Margareta	Karlsson.	Läs	mer	om	henne	i	intervjun	på	nästa	sida.

"Utan en tanke på egen vinning delar hon med sig av vänlighet, 
omtanke och förståelse till sin omgivning. Hon är ett stort 
föredöme och en ambassadör för kommunen, både som med- 
arbetare, kommuninvånare och medmänniska och förtjänar  
verkligen Guldstjärnan 2015!"

UTMÄRKELSER

Fr v: Margareta Karlsson , Årets Serviceperson, Andreas Molin, Årets Unga Företagare och Lena Boije, Årets Företagare i Bräcke kommun. 
Fattas gör Mats Johansson och Margareta Jönsson som fick priset för Årets Serviceföretag.
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Guldstjärnan för ”Årets Service-
företag” - Torgnys Radio och TV

I Kälarne hittar man företaget Torgnys Radio och TV som fun-
nits	sedan	1974.	Mats	och	Margareta	driver	den	anrika	butiken	
vidare	och	deras	service	är	mycket	uppskattad.	I	butiken	finns	ett	
brett sortiment av TV-apparater, telefoner, klockor, vitvaror och 
mycket mera och hittar kunden inte det den söker, så försöker 
Mats	och	Margareta	alltid	att	ta	hem	den	varan.	
 
Populär hemsevice
Deras	 hemservice	 är	 populär,	 särskilt	 bland	 de	 äldre	 runt	 om	
i	 byarna.	Mats	 och	Margareta	 levererar	 varor	 inom	 en	 7	mils	
radie. Kunden får hjälp med montering, i många fall ingår det 
även att visa hur tekniken fungerar då dagens teknik på många 
sätt är avancerad. Ofta görs beställningarna via telefon, dels på 
grund av de långa avstånden, men även för att kunderna litar på 
deras omdöme vad gäller köp av en vara.

Tacksam för utmärkelsen
Margareta	och	Mats	vill	tacka	för	de	nomineringar	och	för	det	
förtroende	som	de	har	fått.	De	vill	fortsätta	att	leverera	en	god	
service till sina kunder inom och utanför kommunen.

Guldstjärnan för ”Årets Service-
person” - Margareta Karlsson

Margareta	Karlsson	 arbetar	 som	 vaktmästare	 på	Bräcke	 kom-
mun, men utöver det har hon många andra sysslor och uppdrag 
som egentligen inte har med vaktmästarrollen att göra. 

Förutom att byta lampor, sätta upp hyllor, åka till återvinningen, 
lämna	post	och	skjutsa	människor	har	Margareta	flera	uppskat-
tade och förtroendeingivande punkter på sin veckovisa agenda.  

Vid	tillfället	för	vår	intervju	med	Margareta	är	det	onsdag	och	
då	 står	 ”träffpunkten”	 på	 schemat.	Margareta	 är	 värdinna	 för	
träffpunkten och ordnar med aktiviteter varje onsdag på äldre- 
boendet Gimsätra i Bräcke. 
 
Ett ärofyllt uppdrag
Idag	 är	det	 högläsning	och	fikat	 står	 framdukat	på	bordet.	Ett	
gäng äldre damer som slagit sig ned vid bordet instämmer alla i 
hur trevligt det är att träffas, umgås och få ta del av både musik 
och	högläsning.	För	Margareta	är	det	 just	uppskattningen	som	
är det bästa.
– Att vara värdinna för träffpunkten är en ära och ett otroligt roligt 
uppdrag	som	jag	har.	Hit	kommer	allt	från	10	till	52	personer,	
som	allra	mest	när	det	är	musik	på	agendan,	säger	Margareta.

Jag försöker ge alla lite av min tid
Men	 Margareta	 har	 även	 andra	 uppdrag	 som	 alla	 hand-
lar om möten med olika människor. Hon är värdinna för  
minnenas café, håller i gymnastik på ett trygghetsboende,  
har högläsning på en gruppbostad och anordnar läskrafts- 
träffar på biblioteket.
– För mig är det viktigt att ge alla lite av min tid, och att se 
alla.	Det	bästa	med	mitt	arbete	är	just	alla	möten	och	historier	
som	man	får	höra.	Det	är	otroligt	givande	när	jag	får	så	mycket	
uppskattning för mitt arbete, och i varje möte har jag möjligheten 
att	kunna	sätta	lite	guldkant	på	någons	tillvaro,	säger	Margareta.

Om	 utmärkelsen	 Årets	 Serviceperson	 i	 Bräcke	 kommun	 2015	
säger hon:
–	Det	är	kul	med	uppskattning,	nu	vet	jag	att	jag	är	på	rätt	väg.	
Jag	vill	tacka	för	alla	fina	ord	och	det	förtroende	som	jag	har	fått!	

UTMÄRKELSER

Företagare! Hur kan vår kommunala 
service till Er bli bättre?
Som företagare kan du möta den kommunala servicen 
dagligen genom att du kanske hyr lokaler, har kommun-
alt vatten- och avlopp eller sophantering från kommunen.  
Du	 kanske	 också	 har	 olika	 tillstånd	 för	 din	 verksamhet	
som kommunen beviljar och utför tillsyn på? Eller så 
har du investerat och sökt regionalt inversteringsstöd, 
där kommunen är kontrollant? Kanske har du träffat  
kommunens representanter på företagarluncher eller på 
besök i din verksamhet? I vilket fall det än gäller, så är 
dina åsikter viktiga - och  vi vill gärna bli bättre! 

Mejla	dina	synpunkter,	både	ris	och	ros	till:
tillvaxt@bracke.se

Margareta Karlsson med sitt Guldstjärne-diplom. Mats och Margareta, Torgnys Radio & TV, Kälarne.
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FÖRENINGSLIV

Bräcke Sportklubb fyller 100 år!
Bräcke Sportklubb (BSK) fyller 100 år 2016. Vi intervjuar Monica Sandström som bjuder in till stort 
firande och berättar om den förestående “Bräckeveckan”.

BSK fyller 100 år, hur firas det?
– Bräcke Sportklubb planerar ett jättehäftigt 
jubileum	när	vi	fyller	100	år	2016	med	kar-
neval,  utställningar, middagar, dans, disco, 
(veteran-)matcher,	BSK:s	MiniMara,	Out-
door	Bräcke	och	mycket	mer.	Det	kommer	
in idéer varje vecka!

I samband med detta bjuder ni in till 
”Bräckeveckan”, vad är det?
–	 När	 vi	 började	 planera	 för	 datumen 
2-8	maj,	kom	vi	fram	till	att	vi	ville	visa	upp	
ALLT	 som	vi	 har	 i	Bräcke.	Vi	 tänker	 göra	
den årligen återkommande Bräcke-veckan 
där vi nu utmanar alla företag och föreningar 
att vara med. 

Kan du nämna någon höjdpunkt från dina  
år i BSK?

– Oj, det är så många! Jag har varit  
basketledare	sedan	jag	var	12	år.	Jag	är	
nu inne på mitt 44:e år som ledare. Ett 

stort	ögonblick	för	mig	var	när	jag	2011	
fick	ta	emot	pris	som	Årets	Eldsjäl.	Att	
sedan komma hem till Bräcke och mot-

taga Bräckebornas värme och hyllningar 
var glädjande. 

Vad betyder BSK för Bräcke tror du?
– BSK betyder engagemang, trygghet 

och glädje. BSK har nu funnits i 100 år 
och	är	något	många	Bräckebor	i	flera	

generationer varit med i. Bräcke Sportklubb har också genom 
åren varit ett nav i byggandet och drivandet av Elljusspår, 

Tallhaga, Rönningen, Björkhaga, Sporthallarna och nu senast 
friluftsanläggningen Outdoor Bräcke.

Fler saker som du vill tillägga?
– Ja, att alla är varmt välkomna att vara med på Bräckeveckan! 
BSK har stått för framtidstro i 100 år - nu ser vi fram emot de 
kommande	100	åren,	säger	Monica	glatt.

Nu har vi rustat upp lekparken 
 
Under sommaren har några ur kommunens servicegrupp 
målat	om	den	fina	lekparken	i	Bräcke,	som	bl.a.	företagar-
na byggt upp. Vi hoppas på att kunna göra ännu mer förbät-
tringar	för	att	skapa	fina	utemiljöer	runt	om	i	vår	kommun.	
Målet	 är	 att	 förstärka	 befintliga	 lekparker,	 i	 första	 hand	
kring skolorna. 

Om du upptäcker något i din kommunala lekpark som har 
brister, kontakta då oss.

E-post: felanmalan@bracke.se.

LÄS MER om firandet av 
BSK 100 ÅR och BRÄCKEVECKAN på

WWW.BRACKE.BLOGGONLINE.SE
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Unizon fyller 5 år
Unizon, Bräcke kommuns hem för vård eller boende för ensamkommande flyktingbarn fyller 5 år, och 
mycket har hänt sedan starten. Unizon är en viktig verksamhet i Bräcke kommun och därför passar 
vi på att uppmärksamma den lite extra. Agnes Wagroda, verksamhetschef för Internationella enheten 
berättar om uppdraget, utmaningarna och framtiden. 

Kan du beskriva verksamheten Unizon?
– Unizon är det första kommunala HVB (hem för vård eller 
boende)	 i	 Bräcke	 kommun.	 Det	 öppnades	 i	 september	 2010	
med plats för tio ensamkommande ungdomar. Sedan dess har 
verksamheten	expanderat.	Från	och	med	första	november	2015	 
tillhandahåller Bräcke kommun 40 platser. 

Verksamheten är organiserad i form av två HVB: Unizon och 
Unizett samt utslussverksamhet, totalt är 17 anställda kopplade 
till verksamheterna. Vårt viktigaste uppdrag är att säkerställa att 
de ungdomar som anvisas till vår kommun får ett tryggt boende, 
fungerande skolgång, aktiv fritid samt vägledning in i det sven-
ska samhället.

Hur många barn har ni tagit emot under dessa 5 år?
– Sedan starten har vi tagit hand om drygt 100 ungdomar från 
olika	 länder:	Afghanistan,	 Eritrea,	 Somalia,	 Syrien,	 Nordafri-
kanska länder etc.
 
Hur har Unizons verksamhet utvecklats under 5 år?
– Verksamheten har utvecklats enormt. Inte bara storleksmässigt 
utan	 framförallt	 kunskaps-	 och	 erfarenhetsmässigt.	 Det	märks	
bland annat i det dagliga arbetet med ungdomarna.

Berätta om uppdragets utmaningar, möjligheter och framtid?
– Vår verksamhet har ett viktigt uppdrag. Att ge ungdomar som 
anvisas till vår kommun de bästa förutsättningarna för att klara 
ett självständigt liv i Sverige eller i ett annat land (beroende på  
Migrationsverkets	 beslut).	 Det	 kräver	 	 ett	 stort	 engagemang,	
kunskap och framförallt samverkan på olika samhällsnivåer. 

Utmaningar: 
– Att hjälpa ungdomarna att hantera all oro och saknad kopplad 
till familjen i hemlandet, samt den långa asylprocessen som 
påverkar ungdomarna på ett negativt sätt.

Möjligheter: 
–	Nyfikna	och	kunskapstörstande	ungdomar	med	stor	drivkraft.
Att ungdomarna stannar kvar och trivs i Bräcke kommun.

Verksamhetens framtid: 
– Antalet ensamkommande barn/ungdomar har ökat kraftigt den 
senaste	tiden.	Migrationsverkets	prognoser	pekar	på	fortsatt	hög	
inströmning.	Det	är	svårt	att	förbereda	och	planera	mottagandet	då	
det är oklart hur många som kommer att anvisas till kommunen. 
Att hantera den höga inströmningen och samtidigt behålla god 
kvalitet kommer att vara den största utmaningen ett tag framåt. 

INTEGRATION
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Har det bra i Gällö
Zulfiqar,	17	år,	kommer	från	Pakistan	och	
Deaa,	 17	 år,	 kommer	 från	 från	 Syrien.	
Yamen och Abdo är 16 år och kommer 
båda från Syrien. På boendet i Gällö trivs 
de alla bra, och de tycker att de har blivit 
väl omhändertagna.
 
Viktigt med aktiviteter
Förutom skolan så deltar de i olika aktiv-
iteter.	För	Zulfiqar	är	boxningen	en	viktig	
del av vardagen: 
–	Jag	tränar	boxning	och	springer.	Det	är	
något som jag vill fortsätta med och kan-
ske tävla i, säger han.

För	 Deaa	 som	 älskar	 musik	 och	 andra	
aktiviteter	än	sport	finns	mindre	att	göra.	
Ofta	 spelar	 han	 gitarr	 på	 sitt	 rum.	Deaa	
längtar ibland bort och saknar andra med 
samma intressen.
– Om det hade funnits någon aktivitet 
som jag kunde delta i, som att spela gitarr, 
då skulle jag kanske kunna lära mig sven-
ska bättre, säger han.

 
För pojkarna har sommarens aktiviteter 
varit en höjdpunkt, inte minst för att som-
marpersonalen varit i deras egen ålder. 
– Vi saknar ungdomar i samma ålder att 
prata med och umgås med, men i sommar 
vi	har	gjort	roliga	saker,	säger	Zulfiqar.

Att bara finnas där
Anna Englund är en av vikarierna som  
arbetat under sommaren, och hon menar 
att	 det	 finns	 så	 många	 sätt	 att	 förgylla	
vardagen på: 
– Vi har försökt att hitta på roliga aktivi- 
teter, enkla saker som att skratta,  
skoja, spela biljard och dansa till fantastisk 
musik.	Men	det	handlar	även	om	att,	i	tuffa	
stunder	bara	finnas	där,	säger	hon.

Pojkarna berättar bl.a. om resan till 
Åre och att de paddlat kanot i Sännån.  
Zulfiqar	 berättar	 om	 hur	 han	 ramlade	 ur	
båten	vid	flera	tillfällen.	De	berättar	även	
om sommarskolan, där de lärt sig mycket.
Många	 funderingar	 finns	 ändå	 där,	 och	
alla fyra tänker mycket på framtiden.

Ett arbete - en känsloresa
– Att arbeta på Unizon är en känsloresa. 
Så mycket värme, glädje och kärlek  
varvat med sorg, rädsla, förtvivlan och 
funderingar kring vad de varit med om 
och om hur framtiden ska bli säger Anna.

Deaa	vill	stanna	i	Sverige,	Syrien	är	inte	
ett alternativ. Han har inte träffat sin pap-
pa på 6 år. 

Killarna som bor på Unizon är nästan som 
en	familj.	De	tar	hand	om	varandra,	och	
delar alla en resa som varit tuff.

–	 Min	 familj	 är	 kvar	 i	 Pakistan,	 och	
jag tänker mycket på dem. Jag hoppas 
att dom en dag kommer till Sverige.  
De	 är	 alltid	 i	 mina	 tankar,	 säger	 Zu-
lfiqar.

Ser ljust på framtiden
Trots	all	oro	ser	de	ljust	på	framtiden.	De	
drömmer alla om att studera. 
Deaa	 vill	 gärna	 bli	 läkare	 och	 nästa	 år	
ska han börja gymnasiet i Östersund med  
inriktning naturkunskap. 

I	Sverige	finns	en	bra	 framtid	och	att	 få	
möjlighet till att studera betyder myck-
et,	menar	han.	De	är	 tacksamma	 för	det	
mottagande som de fått, och vill alla ge 
tillbaka. 
– Jag öppnar mitt hjärta för alla svenska 
människor. Alla accepterar mig här. Jag 
vill utbilda mig till ingenjör, läkare, eller 
något annat yrke för att vi också måste 
hjälpa till. Jag vill ge tillbaka. Jag förstår 
hur mycket det är värt att få den chansen 
som	jag	fått,	avslutar	Zulfiqar.

INTEGRATION

Pojkarna på Unizon
På Unizon, Bräcke kommuns boende för ensamkom-
mande flyktingbarn, bor cirka 40 pojkar. Fyra av 
dessa är Zulfiqar, Deaa, Yamen och Abdo. För Inblick 
berättar de om sin tid i Sverige, drömmarna om fram-
tiden och den ständiga oron för sina familjer på flykt.  
Tillsammans med dem möter vi även Anna Englund 
som arbetat på boendet under sommaren.

”Min familj är kvar i Pakis-
tan, och jag tänker mycket 
på dem. Jag hoppas att de 
en dag kommer till Sverige. 
De är alltid i mina tankar.” 

”Vi har försökt att hitta på 
roliga aktiviteter, enkla sa-
ker som att skratta, skoja, 
spela biljard och dansa till 
fantastisk musik. Men det 
handlar även om att, i tuffa 
stunder bara finnas där.”

”Vi saknar ungdomar i sam-
ma ålder att prata med och 
umgås med, men i sommar 
vi har gjort roliga saker.”
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Samlokalisering och omorganisa-
tion på sociala avdelningen
Mottagningen	 av	 ensamkommande	 barn	 ökar	 och	 prognoser	
visar	att	ökningen	kommer	att	fortsätta.	Därför	kommer	Bräcke	 
kommun att särskilja mottagningen av ensamkommande  
flyktingbarn	 (Unizon)	 och	 vuxenmottagningen	 av	 flyktingar	
(Kultiz). 

Samlokalisering	 av	 vuxenmottagningen	 av	 flyktingar	 och	 
Arbetsmarknadsenheten	(AME)	kommer	att	ske	för	att	kunna	
samordna integrationen på bästa sätt.
– Arbetsmarknadsenheten arbetar även idag väldigt aktivt med 
integration	och	det	finns	många	samordningsvinster	för	vuxen-
mottagningen,	säger	Peppe	Liljefjäll,	chef	för	sociala	avdelnin-
gen.	 Planer	 finns	 även	 att	 samlokalisera	 AME	 med	Arbets- 
förmedlingen vilket skulle ge ytterligare fördelar.

I omorganisationen ingår även att förena de två före- 
byggande teamen på Individ och Familjeomsorgen, IFO.  
Dessa	två	team	är	Föräldrakraft	och	Socialpsykiatriska	teamet.	

Förändringarna	beräknas	träda	i	kraft	i	början	av	2016.

INTEGRATION

Just nu har vi många lediga
jobb inom Bräcke kommun,
bl.a. som rör integration.

www.bracke.se.

Tore Hellström, god man.

Vill du göra en insats som god man åt ett ensamkommande barn? 
 
Uppdraget som god man är viktigt. Grundtanken är att alla människor ska få samma rättigheter och 
möjligheter, oavsett egen förmåga. Som god man kan du göra skillnad för en medmänniska. Just nu 
kommer flera ensamkommande barn varje vecka till vår kommun, därför är behovet av gode män 
extra stort just nu. Tore Hellström är god man åt flera ensamkommande barn, och såg möjlighet-
en att hjälpa till när han som pensionär fick mer tid över.

Varför är du god man?
– Jag har tidigare arbetat som 
chef	 inom	 vården.	 När	 jag	
gick i pension bestämde jag 
mig för att fortsätta engagera 
mig och göra nytta.

Hur länge har du varit god 
man?
– Jag har varit god man  
sedan två år tillbaka. Innan 
jag	startade	fick	jag	genomgå	
en utbildning. Just nu är jag 
god	 man	 till	 flera	 barn	 som	

alla är i olika steg i asylprocessen. 

Hur mycket tid tar det?
– Just  tidsmässigt är det helt beroende på vilket barn det 
gäller	 och	 i	 vilket	 steg	 barnet	 befinner	 sig	 i	 asylproces-
sen, men till en början krävs såklart tid för att lära känna  
varandra, och efter en tid kommer resor till migrationsverket 
bland annat. 

Vad innebär uppdraget?
– Att vara god man handlar mycket om att se till att barnet 
får en bra första tid i Sverige, man hjälper barnet genom 
asylprocessen och fungerar som spindeln i nätet gällande 
allt som rör barnets angelägenheter - personliga såväl som 
ekonomiska och rättsliga. 

Vad är dina erfarenheter av att var god man till ensam- 
kommande barn?
– Att vara öppen och ha förståelse för andra kulturer är vik-
tigt. Jag har jobbat mycket utomlands och det har hjälpt mig. 
Sedan är det viktigt att förstå och se ungdomarna - alla har sin 
historia. För mig är det uppskattningen och alla möten som 
är det bästa, man hjälper till i samhället. Jag rekommenderar 
verkligen andra att ta chansen, det är så givande och lärorikt.  

Om du är intresserad av att bli god man eller vill veta 
mera om uppdraget, kontakta då överförmyndaren.
Telefon:  0693-161 08.
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Folkhälsa i Bräcke kommun
Folkhälsa handlar om att så många som möjligt ska ha en god hälsa och att den ska vara på lika villkor. 
Folkhälsan påverkas av många olika faktorer såsom exempelvis utbildning, arbete och levnadsvanor 
men även av upplevelsen kring gemenskap samt trygghet.

”Hälsa är en resurs för individen, folkhälsa är ett 
mål för samhället”
Alla avdelningar inom Bräcke kommun arbetar med folkhälsa 
på	något	sätt.	Arbetet	finns	naturligt	i	kommunens	olika	ansvars- 
områden exempelvis hur gator eller gång/cykelvägar är utforma-
de, hur vår boendemiljö ser ut, socialtjänstens verksamhet, och 
skolornas verksamhet .
–	 Medvetenheten	 om	 varandras	 verksamheter	 skapar	 möjlig- 
heter till samverkan och effektivitet som är till förmån för 
Bräcke	kommuns	invånare,	säger	Maria	Kumpula,	destinations-	
och landsbygdsutvecklare.

Barn, unga och äldre är prioriterade målgrupper
Inom Jämtlands län har man valt att fokusera på fyra målområden 
i	 den	 länsgemensamma	 Folkhälsopolicyn:	 ”Vår	 hälsa	 –	 Länets	 
möjligheter”. Barn, unga och äldre är prioriterade målgrupper och 
man arbetar tillsammans i länets kommuner med dessa områden:

• Trygga uppväxtvillkor
• Utbildning och arbete
• Hälsofrämjande miljöer
• Inflytande och delaktighet

Samverkan är en förutsättning
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) / Folkhälsorådet består av Polis, 
Primärvård Region Jämtland Härjedalen, Svenska kyrkan, 
Studieförbund,	 Näringsliv	 samt	 kommunala	 tjänstemän	 och	 
förtroendevalda. 

BRÅ är en bra arena för samverkan mellan kommunala av- 
delningar samt externa organisationer, samtidigt som man till-
sammans	lättare	kan	identifiera	problem	och	möjligheter,	menar	
Maria.
 
Din, min och vår gemensamma folkhälsa
–	Nästa	 år	 planeras	 inför	 en	 folkhälsovecka	 tillsammans	med	
våra grannkommuner, då vill vi bjuda in till och uppmärksamma 
alla	de	hälsofrämjande	aktiviteter	som	finns.	Det	handlar	om	att	 
arbeta för att din, min och vår gemensamma folkhälsa ska bli 
bättre,	avslutar	Maria.

FOLKHÄLSAFOLKHÄLSA

MidSweden SkiPark befinner sig  
i en avgörande fas!

Just nu inväntar vi besked om projektet blir verklighet 
eller ej. Innan årets slut vet vi! 

Fortsättning följer...

Foto: Scandinav Bildbyrå
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VÅRD & OMSORG

Utveckling och framtid inom 
vård och omsorg

Inom vård- och omsorgsområdet pågår ett ständigt arbete med att förbättra kvaliteten. Det mesta av 
arbetet sker i verksamheterna men såklart krävs både planering och samordning, och där har Mona 
Henriksson och Tina Hansson viktiga roller som verksamhetsutvecklare.

Rikstäckande undersökning
Socialstyrelsen gör en årlig rikstäckande undersökning av äldres 
uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och på äldreboende.   
Genom enkäter till personer 65 år och äldre ställs frågor inom 
olika	kvalitetsområden	som	delaktighet	och	inflytande,	trygghet	
och säkerhet, tillgänglighet och bemötande. 
Bräcke kommun får återkommande mycket positiva resultat 
sammantaget för den vård och omsorg som ges. Främst områden 
som bemötande, hur personal utför sina arbetsuppgifter, hur 
man känner förtroende för personal och att man sammantaget  
upplever en stor nöjdhet.
–	Det	 som	vi	 inte	fick	 lika	 bra	 resultat	 på	 var	 upplevelsen	 av	
att inte kunna påverka tiden för den hjälp som beviljats. Så  
inflytande	 och	 delaktighet	 är	 självklara	 förbättringsområden,	
säger	Mona	Henriksson.

Lokala värdighetsgarantier
I kommunen har man även arbetat fram så kallade lokala  
värdighetsgarantier.
–	Syftet	är	att	den	enskilde	ska	känna	ett	större	inflytande	och	
en större delaktighet och samtidigt tydliggöra vad de äldre kan 
förvänta sig av kommunens äldreomsorg, säger Tina Hansson.

Vi vill bli bättre
Mona	 och	Tina	 understryker	 att	 både	 klagomål	 och	 beröm	 är	
viktiga för det ständigt pågående kvalitetsarbetet. Blanketter 
för	 alla	 sorts	 synpunkter	 finns	 på	 Bräcke	 kommuns	 hemsida.	 
Man	kan	också	få	den	av	personal	och/eller	ansvarig	enhetschef.	

FAKTA
Vård, omsorg och hemtjänst

◼	Cirka	230	personer	i	Bräcke	
 kommun har hemtjänst, 160 
 av dessa har trygghetslarm.

◼	 En typisk dag mellan kl 7:00 –   
	 21:30	får	cirka	150	personer	med		
 beviljad hemtjänst planerade   
 besök av 45 personer i tjänst. 45  
 timmar körs i bil och/eller 
 promeneras till dessa planerade   
 besök.

◼	Nattetid	tjänstgör	16	personer	på		
 kommunens boenden och i hem-
 tjänsten. Varje natt körs det cirka  
 50 mil till planerade besök och   
 larm. 

  PÅ GÅNG inom vård och omsorg

- Nyckelfri hemtjänst i Kälarne hemvårdsområde
Nyckelfri	hemtjänst	innebär	att	man	som	innehavare	av	ett	trygghetslarm	kommer	att	få	
ett	speciellt	lås	på	sin	dörr	som	öppnas	med	särskild	mobiltelefon.	Den	enskilde	använder	
sin nyckel som vanligt, men hemtjänstpersonal slipper nyckelhanteringen. Bräcke hem-
vårdsområde står nu på tur.

- Nattkamera
I stället för personal som går in i hemmet och gör tillsynsbesök under natten kan man 
få tillsyn via en kamera, som bevakas vid överenskomna klockslag. Om det behövs 
skickar larmcentralen personal.

- Palliativa registret, Livskvalitet i livets slutskede 
Ett	viktigt	område	som	handlar	om	att	identifiera	och	förbättra	de	fysiska,	psykiska,	
sociala och de existentiella behoven. 

- Tack för ett fint arbete
All personal inom vård- och omsorgsavdelningen bjöds i november på en inspirations- 
kväll	med	mat	 och	 föreläsning	med	Nisse	 Simonson.	Detta	 som	 tack	 för	 det	 fina	 
kvalitetsarbete som utförts inom Bräcke kommun.

Mona Henriksson och Tina Hansson
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Ruben och Hilde fann drömlivet i Revsund
Resan började för fyra år sedan, Hilde Talstra och Ruben Heijloo levde i en stressig tillvaro i Amster-
dam och båda arbetade inom media. Idag bor de i Revsunds Prästgård och driver ett Bed & Break-
fast. I Jämtland fick Hilde och Ruben börja om på nytt. Paret förälskade sig i en livsstil nära naturen,  
bortom stressen i storstaden. Prästgården i Revsund är idag en rofylld mötesplats med influenser från 
hela världen.

Lockad av nya äventyr
Hilde och Ruben ville båda börja på ett nytt äventyr, men var de 
skulle	flytta	var	inte	självklart.
–	Min	första	kärlek	är	och	kommer	alltid	att	vara	Island,	men	dit	
är	det	ganska	svårt	att	flytta,	 säger	Ruben.	Språk	och	arbetstill- 
fällen satte käppar i hjulen för den drömmen. Valet blev till sist 
Sverige och efter en rundresa fastnade paret slutligen för Jämt-
land.

Jämtland kändes lite som ”the Wild West” 
–	Vi	hade	egentligen	bestämt	oss	för	att	inte	flytta	längre	norrut 
än	till	Dalarna.	Jämtland	kändes	till	en	början	väldigt	långt	borta, 
säger Hilde.  I södra Sverige upplevde vi att det var för mycket 
människor, men det vi sökte var en plats med vacker och spän-
nande natur och det fann vi i här. Jämtland kändes lite som ”the 
wild west”. 

Den	anrika	prästgården	i	Revsund,	byggd	1906,	fick	paret	att	
bestämma sig.
– Vi hade en bild i huvudet om hur vi ville att platsen vi sökte  
skulle se ut, och när vi besökte prästgården insåg vi hur nära vi 
var vår dröm.

Vill bevara huset själ och känsla 
Prästgården bär på en spännande historia. För Ruben och Hilde 
var det viktigt att bevara husets själ och känsla.
– Prästgården kändes som en naturlig mötesplats, och det vill vi 
bevara. Vi har upplevt  ett varmt välkomnande, och en tacksamhet 
från de boende runt om i bygden för att vi tar hand om ett hus som 
betyder	något	för	många.	Det	finns	något	vackert	och	genuint	i	de	
arrangemang	som	varit	här:	dop,	bröllop	och	annat.	Många	har	
delat både sorg och glädje i huset. 

BO & LEVA
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Bed & Breakfast
Att	öppna	ett	Bed	&	Breakfast	kändes	som	en	självklarhet.
–	Vi	ville	utnyttja	husets	läge	och	historia.	Men	vi	är	ett	Bed	&	
Breakfast, inget hotell. Som gäst är du inte anonym. Vi gillar 
idén att varje gäst bidrar till ett spännande utbyte.

I somras hade vi ett par från Hongkong, ett par från USA och ett 
par från Sverige som åt frukost samtidigt. 
 
Revsund - mitt i världen
För Hilde och Ruben har det varit viktigt att göra saker på sitt 
eget	sätt.	De	är	själva	nyfikna	på	omvärlden	och	tycker	om	att	
hämta	nya	influenser.	Det	gör	de	bland	annat	på	sina	resor,	nu	
senast till Afrika och Taiwan. Alpackorna Franz-Ferdinand, 
Fritz	och	Filur	som	finns	på	gården	är	också	goda	exempel.
– Att förena två världar av traditioner är en spännande utmaning. 
Vi hade en afrikansk dag på sommarcafét, med ett afrikanskt 
kaffe som var fantastiskt. Två kvinnor som  nu bor i Gällö 
hjälpte oss med det säger Hilde.

– Jag vill inte tänka på Revsund som en by långt ifrån världen, 
men om man tänker på Revsund som en mittpunkt av världen så 
kan	man	alltid	få	influenser	från	alla	världens	hörn,	fotsätter	hon.

I det enkla bor det goda
Hilde och Ruben försöker att inspirera andra till att se det enkla 
livet på landet, att njuta av de små sakerna är viktigt för både 
Hilde och Ruben.

– Bor man här, blir man lätt hemmablind, ibland behöver man 
lite nya insikter. I Amsterdam försökte vi att äta mycket ekolo-
giskt,	men	det	går	inte	att	jämföra	med	tillgången	här.	Det	har	
blivit en naturlig del av livet här att odla egna grönsaker, det 
mesta	finns	runt	hörnet.	

Både	Hilde	och	Ruben	menar	att	det	finns	en	syn	på	att	det	är	
begränsande att bo på landet, men att det inte är så längre.
–	Med	dagens	kommunikationsmöjligheter	kan	du	vara	var	som	
helst, och ändå ha tillgång till hela världen. Revsund är ett gott 
exempel	på	det.	Vi	var	 i	 täten	när	det	gällde	att	 få	fiber.	Med	
fiber	har	man	möjlighet	att	exempelvis	arbeta	på	distans	och	bo	
på landet.

Inte bara ett arbete
Deras	arbete	och	intressen	är	svåra	att	särskilja.	Revsunds	prästgård	
är	inte	bara	ett	Bed	&	Breakfast,	det	är	ett	sätt	att	leva	och	tänka.	
Hilde	och	Ruben	är	själva	ambassadörer.	Men	att	börja	ett	nytt	liv,	i	
ett annat land har inte bara varit enkelt. 
–	 Ibland	 längtar	vi	 såklart	 tillbaka.	Det	 är	 svårt	 att	 skapa	nya	 re-
lationer	 och	 att	 hitta	 nya	vänner.	Det	 är	 i	 grund	och	botten	olika	 
kulturer, med olika referenser. Att börja om mitt i livet är en utman-
ing.	Men	vi	är	nöjda	med	livet	här,	i	framtiden	vill	vi	utveckla	vår	
verksamhet och samarbeten med andra företagare, avslutar de båda.

BO & LEVA

Hilde med ett av gårdens alla djur.

Ruben och Hildes drömhus, den gamla prästgården i Revsund.

Ur historieböckerna: Prästfrun drunknade på väg hem till Revsund
Lördagen	den	15	juni	1707	kom	kyrkoherden	i	Revsund,	Carl	Alstadius,	och	hans	maka	Magdalena	till	Bräcke	för	att	inkassera	
tionde	av	smör	från	Bräckeborna.	Dagen	efter	skulle	prästen	predika	i	kyrkan.	Prästfrun	Magdalena	ville	däremot	skynda	sig	
hem	med	smöret.	Brodde	Andersson	från	Skylnäs	fick	uppdraget	att	ro	henne	den	långa	vägen	till	Revsunds	prästgård.
En	häftig	storm	blåste	upp.	Båten	förliste	utanför	Monäsudden	och	båda	resenärerna	drunknade.	Roddaren	hittades	ganska	
snart,	men	prästfrun	var	borta.	Den	3	juli	fann	man	hennes	kropp	utanför	den	udde	som	sedan	heter	Tavelsved	där	det	än	idag	
står en minnestavla efter händelsen.
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Turistinformation i Bräcke kommun
 
För	dig	som	är	medborgare	eller	besökare	i	Bräcke	kommun	finns	mycket	att	se	och	göra.	
På vår hemsida www.bracke.se	under	fliken	“Besökare”	hittar	du	tips	på	evenemang,	sevärdheter,	
aktiviteter	och	annat	i	vår	vackra	kommun.	Du	hittar	även	information	på	www.jamtland.se.

Vi	finns	även	på	Facebook där vi delar evenemang och annat roligt som sker i vår kommun, sök efter “Bräcke 
Turistinformation”. 

TURISM

Nu inför vi ”InfoPoints” för större tillgänglighet
Det	ska	vara	 lätt	att	vara	gäst	 i	vår	kommun,	därför	behöver	
turistinformation	finnas	på	flera	 ställen,	 där	besökaren	på	 ett	
lättillgängligt sätt kan få personlig service, information och 
broschyrer från området. Efter Turistbyråns stängning  
har vi haft ett antal informationspunkter runt om i  
kommunen.	 Under	 2016	 kommer	 dessa	 att	 utökas	 med	 
ett	flertal	ställen,	och	dessa	blir	då	“InfoPoints”.	

En InfoPoint är en enklare, bemannad  
turistinformation/turistserviceplats som är 
knuten till en auktoriserad Tourist Informa-
tion/Tourist	Center	 (fd.	Turistbyrå).	 En	 Info- 
Point	skall	finnas	på	en	plats	där	besökaren	rör	
sig	naturligt.	Det	kan	vara	både	en	rörlig	eller	
fast plats.

I	dag	finns	InfoPoints	på	Bodsjö	diverse,	Camp	 
Viking	och	Albacken	Livs	samt	på	biblioteken 
i Bräcke, Gällö och Kälarne.

KONTAKTA  
OSS!

Vill du ha personlig kontakt, är 
du välkommen att höra av dig!

E-post: turism@bracke.se
Telefon: 0693-100 00

Vill ni vara en InfoPoint i Bräcke kommun?
Är ditt företag/förening intresserad och vill veta mera? 
Kontakta	Helen	Boström,	Turism-	och	inflyttningssamordnare!

E-post: helen.bostrom@bracke.se
Telefon: 0693-100 00

Foto: Fotofirma Joakim Blomkvist 
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NOTISER

Så funkar strandskyddsreglerna!  
Ny interaktiv utbildning på webben förklarar vad som gäller.
Bor du på strandskyddat område? Eller undrar du bara över hur reglerna egentligen ser ut? Vikten av att veta vad som 
gäller har aktualiserats än mer av införandet av så kallade ”Attefallshus”, för vilka man fortfarande behöver dispens 
för att bygga på strandskyddat område. För att hjälpa alla som vill veta mer har Bräcke kommun nu lagt upp en webb- 
utbildning	 från	 Strandskyddsdelegationen	 på	 kommunens	 hemsida.	 Där	 kan	 nu	 vem	 som	 helst	 bekanta	 sig	 med	
strandskyddsreglerna på ett lättillgängligt sätt.

Strandskyddet på 20 minuter!
Den	interaktiva	webbutbildningen	tar	20-30	min 
och	finns	på	www.bracke.se	under	fliken	“Bygga	
och bo”.

Användaren klickar sig fram genom olika avsnitt 
som berättar om reglerna, vem som bestämmer, 
vilka villkor som gäller för att dispens ska be- 
viljas och hur man bär sig åt om man vill vidta en 
åtgärd på strandskyddat område. 

En	milstolpe	har	nu	passerats	i	Bräcke	kommun.	Då	Pilgrimstad	anslöts	till	nätet	passerades	anslutningsgraden	60	%	fiberanslutna	i	
i	kommunen.	Tack	vare	den	mycket	höga	anslutningsgraden	i	Pilgrimstad	kan	kopparnätet	avvecklas	där.	Med	KGB	Fiberförening	
(Kälarne,	Gällö	och	Bräcke)	och	ett	kommunalt	samarbetsavtal	med	Skanova,	passeras	anslutningsgraden	80	%.	Tillsammans	med	
de	fem	återstående	fiberföreningarna	på	landsbygden	närmar	vi	oss	nu	100	%.

Nu	ser	vi	fram	emot	att	Bräcke	samhälle	blir	den	andra	kopparfria	tätorten.	De	delområden	som	färdigställs	där	under	hösten	och	
vintern	kopplas	upp	efter	hand.	Bräcke	samhälle	 färdigställs	 i	 sin	helhet	nästa	år.	Under	nästa	år	påbörjas	också	fibreringen	av	
Kälarne och Gällö. Arbeten i alla tre orterna kommer då att ske parallellt. Bräcke kommun har goda utsikter att bli landets första 
helt	fibrerade	kommun.	IT-infrastrukturprogrammets	mål	är	att	alla	hushåll	och	företag	i	kommunen	ska	ha	erbjudits	bredband	via	
optofiber	år	2020.	Hur	många	som	verkligen	kopplar	upp	sig	återstår	att	se.
 
 

Pilgrimstad - första kopparfria 
tätorten i Sverige?

Vill du också ha fiber?
Har du som är fastighetsägare i Kälarne, Gällö eller 
Bräcke	tätorter	inte	blivit	erbjuden	fiberanslutning 
till din fastighet?

Kontakta	KGB	(Kälarne,	Bräcke,	Gällö	fiberförening).
Du	hittar	ditt	ombud	på: www.gssprojekt.se/kgb

Foto: Erika Eriksson



Vi önskar er ett Gott Nytt 2016!

KONTAKTA OSS!

BPOSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE
SVERIGE  
PORTO BETALT 
PORT PAYÈ

Välkommen till 
Bräcke kommun!

Besök gärna vår hemsida, 
där finns aktuell information 
till dig, oavsett om du är 
medborgare, företagare eller 
besökare.

Hantverksgatan 25, Box 190 
840 60 BRÄCKE 
Växel: 0693-161 00 
bracke@bracke.se

www.bracke.se
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