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INFORMATION

Sommartider!
Kommunhuset
Under sommarveckorna 28-33 har kommunens reception på 
Hantverksgatan 25 öppet mellan kl 09-15 alla vardagar. 
Övriga veckor är det som vanligt öppet mellan kl 08-16.

Bräcke Turistbyrå
Ordinarie tid juni-aug
Mån-tors 10-16
Fredag 10-15

Bibliotekens sommartider
Bräcke  16/6-22/8     Måndag  10-13
                                Onsdag  10-13, 16-19
                                Fredag  10-13

Gällö  2/6-22/8       Måndag  10-13, 16-19
                               Onsdag  10-13 
                               Stängt vecka 28-29

Kälarne 16/6-22/8  Tisdag  10-13, 16-19
                                Torsdag  10-13 
                                Stängt vecka 28-29

Återvinningscentralerna
Maj-september håller kommunens återvinningscentraler öppet 
mellan kl 13-19 på ordinarie helgfria öppetdagar. Återvinnings-
centralerna har dessutom lördagsöppet 14 juni, 12 juli, 26 juli,  
9 augusti mellan kl 12-14.

Bräcke:     Måndagar och onsdagar
Kälarne:   Tisdagar
Gällö:        Torsdagar

Information om kommunmagasinet Inblick: 
 
Adress: Bräcke kommun
 Box 190, 840 60 Bräcke
Telefon: 0693-161 00
E-post: tillvaxt@bracke.se
Ansvarig utgivare: Bengt Flykt
Redaktör: Daniel Svensson 
Grafisk produktion: GRANN Design & Marknadspartner 
Tryck: Daus Tryckeri, Östersund 
Upplaga: Ca 8.000 ex.

Tidningen delas ut till hushåll och företag i Bräcke kommun 
samt skickas till ca 4.000 personer med anknytning till vår 
kommun. Kontakta oss om du har frågor eller också vill ha 
Inblick.

Pendlarstatistik Bräcke kommun (Källa: AMPAK 2014)

Ledare
Sommarvärmen är på in-
gång och med den följer ett 
nytt nummer av Inblick. I 
detta nummer kan du läsa 
om allt från St Olavsleden 
till att Bräcke kommun är 
i topp i Socialstyrelsens  
rapport om äldres upp-
fattning om kvaliteten 
i hemtjänsten och våra  
äldreboenden. Det är  

mycket glädjande att våra medborgare sätter höga betyg 
på vår verksamhet. 

En viktigt utvecklingsfråga för vår kommun är till- 
gången till bredband via optofiber. Vi har gått från 0,03% 
till 25% som nu kan surfa med en hastighet på minst 
100Mb/s.  Våra medborgare har via sina fiberområden 
på landsbygden gjort ett fantastiskt jobb. Kommunens 
alla hyreslägenheter är också fibrerade. Du kan läsa mer 
om detta på sidan 8. Något som också är glädjande är 
att vi har nästan 1000 invånare som väljer att bo i vår  
kommun och sedan pendlar till andra kommuner för  
att jobba. I tabellen nedan kan du läsa mer om 
hur pendlingsmönstret ser ut. 

Ska du semestra på hemmaplan i år så kan du läsa mer 
om HEMESTER på sista sidan!

Jag vill passa på att önska dig en trevlig läsning och en 
riktigt härlig sommar!

Sven-Åke Draxten
Kommunalråd

Sommaröppet 23/6-15/8
Mån-fre  09.30-17
Lör- sön 11-15
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Supervalåret 2014 – så går det till
Vi har redan genomfört val till Europaparlamentet, och i september är det dags för val till riksdag, 
region och kommun. Valmyndigheten har den nationella samordningen, men hur fungerar det prak-
tiskt? 

 I varje kommun finns en valnämnd som ansvarar för att röstnings-
proceduren fungerar, de är politiskt tillsatta och fattar beslut om 
till exempel vilka lokaler som är lämpliga runtom i kommunen. 
Ansvarig tjänsteman är Anna Backlund, som tillsammans med 
valhandläggarna Cattis Olsson, Anna Norling och Else-Marie 
Tåqvist sköter allt praktiskt. De ser till att röstsedlar och urnor 
kommer till vallokalerna, att någon kan ta emot alla som vill 
rösta, att kuverten med röster och röstkort hämtas in under för-
tidsröstningen, att boende på kommunens särskilda boenden kan 
rösta, med mera. Dessutom jobbar ett stort antal medborgare 
ideellt som röstmottagare, både under förtidsröstningen och på 
själva valdagen. Utan dem skulle det inte funka!

Ditt röstkort kommer normalt i brevlådan cirka tre veckor  
innan valdagen, med information om vilka val som du kan rösta 
i och vilket valdistrikt du tillhör. Du kan invänta den 14 septem-
ber och gå till din vallokal, då stryker valförrättaren ditt namn i 
röstlängden och lägger kuvertet med din röstsedel direkt i urnan. 

Vill du rösta i förväg kan du gå till vilken förtidsröstningslokal 
som helst; det finns mer än 3 000 platser i landet och alla 
kan ta emot din röst. Då skickas kuverten med dina röster  
tillsammans med röstkort till den vallokal där du är folkbok-
förd. Valförrättarna bockar av ditt namn i röstlängden och läg-
ger dina röstsedlar i urnan allra sist. 

Även på valdagen kan du rösta någon annanstans än där du 
är folkbokförd, men observera att det måste vara en särskilt  
angiven lokal för just förtidsröstning. Har du väl förtidsröstat 
kan du faktiskt ångra dig genom att gå till din vallokal på val-
dagen och rösta igen, då kommer kuvertet från din förtids- 
röstning att kastas istället för att läggas i urnan. När du väl 
röstat i din lokal kan du inte ångra dig längre.

På valnatten räknas rösterna av röstmottagarna i varje val-
lokal, och rings in till valnämnden som sammanställer hela 
kommunens preliminära resultat. Sedan samlas alla röster ihop 
och fraktas till Länsstyrelsen för nästa räkning. Länsstyrelsen  
kontrollerar också alla personröster, tar in de sista förtids-
rösterna och därefter publiceras det fastställda resultatet. 

I Bräcke kommun röstade cirka 83 % i riksdagsvalet 2010, dvs 
cirka 4 500 personer. Med alla tre val (riksdag, landsting och 
kommun) räknade valförrättarna in mer än 13 000 röstsedlar.

Bräcke kommun 14 september 2014

bok
musik

rösta

Vill du veta mer? 
Våra valhandläggare kan svara på alla frågor som 
gäller valet; kontakta dem gärna via kommunväxeln  
0693-16100. De kan också hjälpa dig med att ordna 
budröstning om du har svårt att ta dig till en vallokal.

På valdagen 2010 hände något unikt i Bräcke kommun; 
en FESTiVAL där alla som röstade i våra vallokaler hade  
möjlighet att ta en fika, umgås, lyssna på levande musik 
och besöka sitt bibliotek. Kanske låter det inte som något  
revolutionerande sätt att uppmärksamma demokratin 
på, men ännu efter fyra år har vi inte hört talas om något 
liknande i hela landet.

Tillsammans med ABF Bräcke och Studieförbundet  
Vuxenskolan planerar vi nu för en uppföljning på valdagen 
den 14 september! Det blir musik av olika slag runt hela 
kommunen; bland annat är flera av våra lokala körer redan 
inbokade tillsammans med Kulturskolan. Programmet fylls 
på med godbitar vartefter och vi kommer annonsera i god 
tid så du inte missar något - välkommen i september!
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NOTISER

Kommunens unga ryttartalanger 
försvarar sina guld i sommar!

Förra året vann både Jack Eriksson och Rebecca Säll i sina klasser. 
Jack vann SM-guld i tölt junior och Rebecca Norrlandsmästare i ponny,  
kategori D.  I år åker Jack till SM-tävlingarna i Wången, Krokoms  
kommun, och Rebecca till Årsta, Stockholms kommun, med siktet  
inställt på medalj. Jack (15 år) från Kälarne och Rebecca (17 år) från 
Västanede, brukar träna tillsammans när de får möjlighet. 

Historiskt sett har invånare i Bräcke kommun haft många fina resultat 
inom ridsporten, bland annat genom Jennie Edström som vann SM-guld 
i ungponnyhoppning 2012. I augusti åker Jennie till Linköping för SM-
tävlingarna i ungponny, även hon med siktet inställt på medalj.

Guldskiva för MIDLAND

Gruppen Midland har funnits i sju år och består av musiker 
från Jämtland. Eddie Backlund från Håsjö/Östansjö är en av 
medlemmarna och arbetar till vardags som lärare på skolan 
i Kälarne.  ”Vi spelar en typ av rock eller popcountry och 
skivan som vi släppte i slutet på förra året heter Stone Cold 
Country och har distribuerats i 10 000 exemplar vilket givit 
guldskiva”, säger Eddie. Detta är den andra skivan som  
gruppen spelar in. Första skivan Big Heart, distribuerades i  
cirka 4000 exemplar. 

Vinst i Draghunds-SM

Svenska mästerskapet i draghund avgjordes på 
Södra berget i Sundsvall den 16 februari 2014.  
Manne Blomqvist från Bräcke och hans hund Hjalmar  
(Vorsteh/Pointer) tog guld i klassen MSYA H13  
(ungdom-herrar-lina 13-14 år). Klassen innebär att 
skidåkaren är fäst vid sin hund med en expanderlina.  
Distansen var 5 km och guldtiden 11 minuter och 15 sekunder.

T.v. Jack och 
vinnarhästen 
Kolskeggur. 

T.h. Jennie 
Edström och 

hästen Cosmo 
ställer upp i 

ungponny-SM i 
augusti. Jennie 

har sedan tidig-
are ett SM-guld 

med hästen 
Tess.

 

Guldmedaljören Manne Blomqvist i mitten.Midlands guldplatta finns snart att lyssna på via bl.a. Spotify. 
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Finn din väg - och dig själv
En fot framför den andra, steg efter steg. Tankarna ilar omkring men lugnar sig så småningom.  
Fem kilometer eller hundra mil. Målen varierar, men oavsett världsdel och religion gäller samma 
princip: en fot framför den andra, steg efter steg. Nu träder en tusenårig led fram i vår kommun.

Det finns lika många skäl att börja vandra som det finns  
pilgrimer, men många beskriver samma typ av upplevelser  
under vandringen. Man släpper sin vardag och tankarna upptas 
av små men påtagliga ting; skavsår, nästa sovplats, mat, väder 
och kläder. Samtidigt ger vandringen plats för nya tankar,  
minnen och reflektioner.

För varje steg förändras landskapet, och även en kortare  
vandring erbjuder ett långsamt skiftande kalejdoskop av nya 
intryck. Berg och skogar, det återkommande pilgrimsmärket, 
bilar eller andra påminnelser om att världen snurrar vidare fast 
man själv klivit åt sidan en stund. Människor korsar ens väg, 
eller så går man åt samma håll en stund och får dela sina tankar 
och sin matsäck. Oavsett om man vandrar av religiösa skäl  
eller inte så händer det något med en människa som bryter upp 
hemifrån och lämnar sitt vardags-jag bakom sig.

I Olav den heliges spår
I vår region är pilgrimernas mål Nidarosdomen i Trondheim, 
där Olav den Helige vilar sedan 1030-talet. Romboleden, Jämt-
Norgevägen och S:t Olavsleden tillhör Olavsvägarna som fick 
europeisk kulturvägsstatus 2010. 

S:t Olavsleden följer det som ska ha varit Olav Harald-
sons sista resa, från landsflykten i Kiev tillbaks till Norge.  
Olav landsteg i Selånger i Medelpad och gick längs Ljun-
gandalen mot Trondheim för att återta tronen och fortsätta  
hemlandets kristnande. Längs vägen skedde under, källor 
sprang fram vid hans stav, stenar klövs där hans båtar gick i 
land, men trots att han gick den kristna gudens ärende nådde 
han aldrig fram, utan föll i slaget vid Stiklestad den 29 juli år 
1030. Ett år efter sin död blev han helgonförklarad och den 
väldiga Nidarosdomen byggdes till hans ära. 

Olavskulten har haft stort genomslag i hela den kristna världen, 
och man kan hitta en väggmålning i en liten mörk ortodox  
kyrka i norra Bulgarien likaväl som en klar källa och ett kapell 
i Jämtland, där pilgrimerna gett namn åt hela byn - Pilgrimstad.

Återinvigning av S:t Olavsleden
Sedan 2012 har ett Interreg-projekt arbetat med att skapa 
intresse omkring S:t Olavsleden. Röjning, märkning och 
marknadsföring ska få moderna pilgrimer att välja den vackra 
och omväxlande leden mellan Bottenviken och Atlanten. 

På ledens hemsida, www.stolavsleden.se, hittar du led- 
kartor, berättelsen om Olav den Helige och aktuell information.  
Där finns också en videoblogg som gjorts av en alldeles färsk  
pilgrim; Ruben Heijloo på Revsunds Prästgård. Följ hans 
månadslånga äventyr dag för dag; kanske får även du lust att 
sätta en fot framför den andra, steg efter steg, och följa den 
tusenåriga traditionen i vår hembygd? 

5

ST OLAVSLEDEN

Följ St Olavsleden via de sociala 
medierna!
 

St Olavsleden finns på Facebook, YouTube, Instagram 
och Twitter. Mer information om St Olavsleden hittar 
du på hemsidan www.stolavsleden.se. Du kan 
också hämta broschyr på Bräcke Turistbyrå.

Foto: Ruben Heijloo, Nyckelpiga Media
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Företagsstöd, industrilokaler,  
olika tillstånd – hur fungerar det?

Ett av de områden som kommunens tillväxtavdelning jobbar med är investeringsstöd 
till företagen i Bräcke kommun. Kommunen har inga egna stöd men hjälper till med  
olika stöd från andra aktörer. Vanligast är de olika stöd som Länsstyrelsen har att erbjuda.  
I vår kommun är det näringslivsutvecklare Urban Pålsson som informerar och hjälper till 
med det som rör just investeringsstöd. 

I första hand är det stöd till investeringar av maskiner för tillverkande företag som handläggs, men även till ”gröna” näringar samt 
turism. Generellt så gäller att ju mer tillverkande verksamhet desto fler stödmöjligheter finns till investeringar.

Det finns också en särskild tillväxtcheck för kvinnliga företagare som handläggs snabbt och med hög stöd- 
procent. Är det inte stora investeringar kan mikrostödet vara ett alternativ. Stödet är 50% av investerings- 
beloppet och gäller för investeringar upp till 60 000 kronor. Detta är också via Länsstyrelsen i det län verksamheten bedrivs.  
När det gäller andra stöd som exempel Skogsstyrelsens ”Väx med skogen” så besöks företagen och näringslivsutvecklaren  
skriver ett yttrande. Under förra året blev två  
ansökningar i Bräcke kommun beviljade medel, och 
enligt Skogsstyrelsen var dessa i framkant i landet.  
Många företag behöver lokaler för sin verksamhet, allt  
från industri- till butikslokaler. Det gäller både  
befintliga företag som växer ur sina lokaler eller ändrar  
sin verksamhet, till nya företag. Det är teknik- och infra- 
strukturavdelningen som ansvarar för kommunens lokaler.

Som företagare kan du behöva en rad tillstånd, exempelvis 
vid hantering av livsmedel, alkohol samt bygglov. Detta kan  
kommunens bygg- och miljöavdelning hjälpa dig med.  
Kom ihåg att ansöka i tid då handläggningstiden kan variera.

NÄRINGSLIV
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På bilden fr. v. Anders Thelenius, VD Jämtlands Bryggeri AB, Urban Pålsson, Näringslivsutvecklare Bräcke kommun och  
Håkan Axelsson, Jämtlands Bryggeri AB.

Vill du veta mer? 
Har du som företagare frågor kring stöd, lokaler, till-
stånd eller annat så kan du kontakta Näringslivs-
utvecklaren eller leta på kommunens hemsida  
www.bracke.se.

Välkommen att höra av dig till:
Näringslivsutvecklare Urban Pålsson, Tfn: 0693-161 43.

Inblick 1 2014 ORIGINAL med PÅG 140520.indd   6 2014-05-20   22:55



Jämtlands Bryggeri i Pilgrimstad –  
Sveriges mest prisbelönta öl

Med en ökad produktion, fler besökare till  
bryggeriet samt stärkning av varumärket ska  
Jämtlands Bryggeri fortsätta att växa under 2014. 

Bryggeriet har idag 10 plus 2 ölsorter och kammar 
varje år hem priser som ”årets bästa folköl, årets bästa 
lager och årets bästa ale”. Ja, listan kan göras lång på 
fina utmärkelser och vad är det då som gör att ölet är 
så bra? ”Jo, det är förutom vår personals och brygg- 
mästare Mats Nyströms enorma kunskap om att till-
verka öl, den unika jästkulturen och vattnet som bara 
finns i Pilgrimstad. Det är en stor del av hemligheten”, 
säger Anders Thelenius, VD Jämtlands Bryggeri. 

Jämtlands Bryggeri växer och 2014 ska bland annat 
850 000 liter prisbelönt brygd produceras, nya sorter 
provas och ny grafisk profil utformas. ”En viktig del i utvecklingsarbetet och som fungerar bra, är dialogen med Bräcke kommun. 
Vi får den hjälp vi behöver när det gäller till exempel utökning och anpassning av lokalerna och installation av ny ventilation. 
Allt detta är en viktig faktor för att produktionen ska fungera i nutid och framtid”, säger Anders. 

Den 16 juli är det Ölets dag och då är man välkommen på besök hos oss för guidning i bryggeriet, avslutar Anders.

Bräcke Trading AB,  
Protrailer Sweden AB & WorkCon AB

Jonas Sandbom är företagaren med många bollar i luften, och nu samlas tre företag under ett tak i Bräcke tätort. 
Bräcke Trading AB köpte Smurfit Kappas (Mittpacs) lokaler i centrala Bräcke och startade ett callcenter där 10 telefon- 
försäljare arbetar idag. Arbetsförmedling har varit hjälpsamma i processen att hitta lämplig personal. Förutom callcenter  

inrymmer den 4400 kvadratmeter stora lokalen 
även ett lagerhotell, verksamhet för att bygga om 
containrar (WorkCon AB) samt släpvagnsför-
säljning med servicecenter (Protrailer Sweden 
AB). WorkCon AB i Bräcke fungerar som en  
filial till företaget som har sitt säte i Trelleborg.  
Jonas och Desirée är generalagenter för Protrailer  
Sweden AB som har släpvagnar med en unik  
hjulupphängning som går extra mjukt, berättar Jonas.
 
“Jag driver företagen tillsammans med min fru  
Desirée Sandbom som sköter redovisning och ekono-
mi, något som fungerar väldigt bra”, säger Jonas. 
“Genom kommunens tillväxtavdelning har vi fått bra 
rådgivning och förmedling av kontakter bland annat 
vid köp av Mittpacs lokaler”, forsätter  Jonas.

ENERGI

77

NÄRINGSLIV

På bilden sitter Jonas Sandbom med dottern Ella i knät, tillsammans  
med övrig personal på Bräcke Trading AB.
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BYUTVECKLING

Vill du veta mer?
På Bräcke kommuns hemsida, www.bracke.se under 
fliken bredband, kan du följa utvecklingen. Här kan du 
också hitta kontaktpersoner för varje fiberförening.

Fiberutbyggnaden i
Bräcke kommun fortsätter!

Fiberutbyggnaden i Bräcke kommun fortsätter. Anslutningsgraden har gått från 0,03% till 25% 
som nu kan surfa med en hastighet på minst 100Mb/s. Våra medborgare har via sina fiberområden 
på landsbygden gjort ett fantastiskt jobb. Kommunens alla hyreslägenheter är också fibrerade.

Under 2012 bildades tre fiberföreningar i kommunens lands-
bygdsområden. Under 2013 ökade antalet till elva. Fiber-
föreningarna täcker nu tillsammans byarna i kommunen. 

Gimdalen Fiber tog sitt nät i drift vid jultid 2013.  
Revsund Fiber och Rissnabygdens Fiber färdigställer 
de sista delarna av näten under våren/sommaren 2014. 
Under våren 2014 påbörjar också Bodsjö Fiber, Sundsjöfiber 
och Östra Bräcke Fiber byggnationen av sina nät. Dessa tre nät 
färdigställs under 2014. 

Projektering av de fem sista områdena pågår nu och dessa 
föreningar avser att söka stöd för byggnation våren 2015.  
De fem områdena är; Sjöarna Fiberförening, E14 Fiber,  
Nyhems Fiber, Granen Fiber och Grönviken Fiber. 

För kommunens fyra tätorter har ytterligare två fiberförenin-
gar bildats. En för Pilgrimstad och en gemensam förening för 
Kälarne, Gällö och Bräcke (KGB). Utbyggnaden av tätorterna 
påbörjas 2014 och färdigställs senast 2017.

Bilden är tagen i Ansjö utanför Kälarne när byggnationen 
av Östra Bräckes Fibernät tog fart. 
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INFORMATION
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Teknik- och infrastruktur-
avdelningen informerar!

Några saker som vi planerar för 2014 

✔︎  Balkong/fasadrenoveringar kvarteren Strutsen & Rådjuret,  
 Bräcke.

✔︎  Energisparåtgärder vid Pilgrimscenter & av Ishallen i  
 Bräcke.

✔︎  Installation av ny bergvärmeanläggning i bostads-
 beståndet, Gällö.

✔︎  En satsning på att se över statusen på tvättstugor i 
 kvarteret Strutsen i Bräcke & Stationsvägen i Kälarne.

✔︎  Asfaltering av gator/vägar i Gällö/Pilgrimstad (Läkar- 
 vägen, Kronvägen, del av Arnljotsvägen, del av Anviks- 
 vägen).

✔︎  Byte av sjöledning, Gällö.

✔︎  Fortsatta insatser på gatubelysningsnätet, främst inom  
 E.ON:s koncessionsområde.

✔︎  Bygga om lokalerna åt Jämtlands Läns Landsting, 
 Ambulansen Bräcke.

✔︎  Ommålning av ett av trähusen längs Riksvägen, Bräcke.

✔︎  Ny ventilation Bryggeriet samt golv, Pilgrimstad.

✔︎  Ny ventilation installeras på Gimsätra i Bräcke.

✔︎  Nya fjärrvärmeväxlare installeras på Dagcenter, 
 Kv. Strutsen samt på Gimsätra.

✔︎  Fönsterbyte Gällö skola.

✔︎  Nytt tak på del av Bräcke Gymnasieskola, Gällö skola,  
 samt ett hus på Vinkelgatan i Bräcke.

✔︎  Förbättring av yttre miljö Tallgläntan och skolan i  
 Kälarne.

✔︎  Införande av kostnadsfri mottagning av förpackningar för  
 företag vid ÅVC Bräcke.

 /Teknik och infrastrukturavdelningen

Bygg- och Miljö informerar
När sommaren och värmen kommer till oss brukar vi bli fyllda 
av inspiration att fixa till boendet med lite renoveringar och 
diverse andra förändringar. Vi vill då att ni är uppmärksamma 
på att det i vissa fall kan behövas ett bygglov, tillstånd eller 
en anmälan. För att få klarhet i vilka regler som gäller kan ni 
genom att besöka vår och avloppsguidens hemsida hitta svar 
på några av dessa frågor. Ni är naturligtvis också välkomna att 
ringa eller maila till oss.

Bygg- och miljöavdelningen håller öppet hela sommaren. Vi 
har dock mindre personal mellan vecka 27 och 31, vilket kan 
medföra något längre handläggningstider.

Kontaktinformation
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen: 

OBS - Nytt telefonnummer!
Felanmälan Bräcke Kommuns Fastigheter 
From 2014-05-05 når ni oss på telnr 0693-169 20  
kl 08-09.30 samt 13.30-14. 
Felanmälan kan även göras på felanmalan@bracke.se. 
Besök efter överenskommelse.
Akut behov efter kontorstid, kvällar och helger  
ring SOS alarm 063-10 10 55.

Bygg- och miljöavdelningen:

Bygg- och miljöavdelningen håller öppet hela sommaren. 
Vi har dock mindre personal mellan v 27-31, något som 
kan medföra något längre handläggningstider.

www.bracke.se
www.avloppsguiden.se
Mailadress: bygg-miljonamnden@bracke.se
Telefonnummer: 0693-161 00

Trevlig sommar! 

Vill du veta vilken by som får utmärkelsen ÅRETS BYGD 2014?
Håll utkik på www.bracke.se!
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Jämtlands Gymnasium i Bräcke
ger verktyg för framtiden!

Nicklas Tannheden kommer ursprungligen från Murunäset/Mon utanför Gäddede och flyttade till 
Bräcke vid 15-års ålder för att börja på Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anlägg-
ningsfordon. Nu, två år efter studenten, bor Nicklas permanent i Bräcke tätort med flickvännen 
Therese Olsson och pendlar till arbetet i Östersund där Nicklas rattar en hjullastare till vardags. 

Att valet föll på just Jämtlands Gymnasium i Bräcke var självklart då  
intresset för maskiner funnits sedan barnsben och då avståndet ”hem” inte 
var alltför stort. Valet av gymnasieskola är inte något som Nicklas har  
ångrat, tvärtom, nu är Bräcke hemma och framtiden. ”Jag kände inte 
någon när jag började men nu har jag många vänner och det är väl en av  
orsakerna till att jag trivs så bra. Det finns så många aktiviteter att välja på efter skol-
tid, till exempel är matlagningskurserna med Patrik Kuru och Marie Jamtebo riktigt 
bra om man vill kunna bjuda hem någon på en god middag”, säger Nicklas.

Therese Haataja går i årskurs två på Hantverksprogrammet med frisöryrket i sikte och 
stortrivs. Therese är uppvuxen i Skövde och flyttade till mamma i Bräcke när hon var 
13 år. Therese berättar att på frisörutbildningen lär du dig grunderna inom frisöryr-
ket, både på skolans fina salong och ute på företag. Eleverna tränar klippning, styling,  
frisyrdesign, permanent, toning, färgning och uppsättningar. Inom frisörämnet arbetar man 
kreativt med hela processen från idé till färdig frisyr. ”Dessutom får man saxar och andra  
saker som man behöver för att klara av frisöryrket. Lärarna hjälper till om man behöver 
hjälp med något, både på skoltid och efter skoltid”, säger Therese.

Marcus Wikén och Anton Berglund är två kompisar som bor tillsammans i Bräcke.  De 
spelar hockey med gymnasieskolans hockeylag och utbildar sig båda två till maskin-
förare. Det märks tydligt att gemenskapen är stor och jargongen kamratlig, ”sådär grab-

bar emellan”. Marcus kommer från Skucku utanför Svenstavik och Anton 
från Offerdal. Antons storebror gick själv på skolan och kunde varmt rekom-
mendera den för sin lillebror. ”På fritiden spelar vi mest hockey med gymnasi-
ets hockeylag, Team JGY, och matcher har spelats mot bland annat Brunflo 
U16, Bräcke-, Ånge,- och Fränstas veteraner och även mot ett damlag i bandy. 
Vi har nog Sveriges bästa maskinförarutbildning här i Bräcke med 40 hektar 
körgård och 20 maskiner. Vi har bra lärare och Patrik Kuru, vår elevvärd, är 
nog det bästa som har införts på skolan. Han hjälper oss med allt och ordnar 
med aktiviteter efter skoltid”, säger Anton och Marcus.

På Jämtlands Gymnasium i Bräcke går det ca 150 gymnasieelever på olika 
program; Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, 
Hantverksprogrammet och Introduktionsprogrammen. Skolan har också inom 
Jämtlands Vux 550 vuxenelever och är en av kommunens största arbetsgivare 
med ungefär 50 anställda.

10

UTBILDNING

Vill du veta mer?
Har du frågor om utbildning är du välkommen att kontakta  
expeditionen! 
Telefon: 010-490 26 30, E-post: bracke@jgy.se 
Besöksadress: Västra Kungsvägen 34, Bräcke.

Anton och Marcus trivs med varandra och skolan 
i Bräcke.

Therese Haataja och Nicklas Tannheden 
stoltserar framför skolans mekarbil.  
I bakgrunden syns Therese Olofsson 
och Patrik Kuru.

Inblick 1 2014 ORIGINAL med PÅG 140520.indd   10 2014-05-20   22:55



Fullsatt lokal när BSK kör Seniorer 60+
I december 2013 startade träningspasset Senior 60+ och varje måndag klockan 16:45  
samlas ett gäng glada deltagare i Bräcke sporthall för att hålla igång kroppen och umgås!

”Det är ungefär 30 deltagare varje gång och man får prova på olika övningar. Var och en tränar efter sin egen förmåga”, säger 
Camilla Bruman, som tillsammans med Stina Eklid leder träningen.  Arne Näsman som är 88 år ung och tränar tillsammans med 
den yngre kompisen Åke Blixt 86 år, säger med ett leende att: ”det är viktigt att man håller igång kroppen så att cellerna man 
har kvar mår bra”.  Styrka, balans, rörlighet och kondition tränas till tonerna av bland annat ABBA´s Gimme! Gimme! Gimme!

FRITID

OUTDOOR BRÄCKE tar form
För ca sex år sedan började Bräcke SK Motion med utomhus-
träning. Det var varierad konditionsträning med inslag  av styrka 
och rörlighet. Naturens egna resurser användes och för drygt två 
år sedan väcktes idén om att utveckla utomhusträningen. Det var 
då planerna på någon form av hinderbana föddes, och att bygga 
ställningar för exempelvis armgång, chins och dips. Kontakt 
togs med Bräcke kommun och de var positiva till projektet och  
lovade den mark vi efterfrågat; Tallhaga, säger Camilla Bruman, 
som är en av eldsjälarna bakom idén. Outdoor Bräcke beräknas 
vara färdigställd under hösten 2014. 

11
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VÅRD & OMSORG

Solaris slutsummerar!

Bräcke kommun har under 2,5 år drivit ett av Sveriges största socialfondsprojekt - SOLARIS. Nu 
är projektet i sin slutfas och har passerat sina mål med god marginal. Projektet avslutas helt den 30 
juni. 

SOLARIS startade 2012 med deltagare på sex olika orter.  
Projektets övergripande mål har varit att personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden ska få ökade förutsättningar för att få ett 
arbete. SOLARIS har utgått från tre fokusområden: att minska 
antalet utanförställda, att ge ett tidigt och lättillgängligt mod-
ersmålsstöd samt att skapa förutsättningar för socialt företagande.

Hur har det gått?
Ett mål har varit att totalt 250 deltagare ska ha varit med i 
projektet (sammantaget på alla sex orter). Detta mål har pas-
serats med god marginal. Bara i Bräcke har 142 personer delt-
agit, och statistik visar att 45 % av dem har gått vidare till 
arbete eller studier. Förutom att deltagarna fått förstärkt stöd 
i projektet, vilket är positivt för den enskilde individen, syns  
positiva effekter även på andra plan. Arbetslöshetsstatistiken  
och kommunens kostnader för försörjningsstöd sjunker.

Vad händer sen?
SOLARIS samarbetspartners har under projekttiden identifierat 
viktiga framgångsfaktorer för ett fortsatt arbetet med målgruppen. 

En tydlig framgångsfaktor i Bräcke är arbetet med moders-
målsstödjare som gett nyanlända bättre kunskaper i svenska 
språket och ökad förståelse för det svenska samhällssystemet. 

Delar av SOLARIS verksamhet kommer att implementeras 
i ordinarie verksamhet i form av en mindre arbetsmarknads-
enhet vid Bräcke kommuns sociala avdelning. De insatser 
som genomförts via modersmålsstödjare kommer att fortsätta 
och utvecklas via ett projekt, PIX (Projekt Integration X-tra),  
finansierat av SamJamt, Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Bakgrund
Namnet SOLARIS är en förkortning av Socialt företagande, 
Lärande, Arbete, Rehabilitering, Integration i Samverkan. 
Projektet har riktat sig till personer som är långtidsarbetslösa, 
långtidssjukskrivna samt nyanlända. Europeiska Socialfonden 
beviljade 2011 projektmedel på 30 miljoner. Pengarna har 
fördelats på samarbetspartnerna Bräcke kommun, Krokoms 
kommun, ABF Jämtland Härjedalen, Riksförbundet för Social- 
och Mental Hälsa (RSMH) i Backe samt Medborgarskolan och 
Livsstilskompetens i Sundsvall.
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VÅRD & OMSORG
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Bräcke kommun bland de 20 bästa 
När Socialstyrelsen presenterade rapporten om äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och  
på äldreboenden, rankades Bräcke kommun i topp bland Sveriges kommuner. Rankingen bygger  
på den nationella enkätundersökning som i maj 2013 gick ut till alla personer över 65 år med  
hemtjänst i ordinärt boende, eller boende på särskilt boende. Här nedan visas ett urval av fråge-
ställningar där Bräcke kommun återfinns bland de tjugo bästa i riket, men även bäst i Jämtlands län!

Tallgläntan i Kälarne, Gimsätra i Bräcke och Gellinergården i Gällö är tre 
särskilda boenden som finns i Bräcke kommun och som alltså rankas bland 
dem 20 bästa i riket. Inblicks redaktion var på plats i Kälarne för ett besök 
på Tallgläntan, Bräcke kommuns största boende med cirka 43 boende- 
platser och cirka 6 korttidsplatser. 

Mari Edström, enhetschef för Tallgläntans äldreboende, och Karin  
Fredrixsson, sjuksköterska, tror att det noggranna arbetet med bland annat 
Senior Alert, BPSD, Demens ABC och personalens goda bemötande ligger 
till grund för topp-rankingen. 

Erik Milde fyller 80 år i december och stortrivs på Tallgläntan.  
“Maten är mycket bra och personalen är så trevliga, och det beror naturligtvis 
på att jag själv är så trevlig och glad”, blinkar Erik och skrattar! 
Jo, Erik Milde är en pigg man med humor som gärna skämtar med både  
personal och andra som bor på Tallgläntan. Han kommer från byn Gimån 
och har tidigare arbetat som urmakare. 

”En kunskap som kom väl till användning när den gamla klockan i  
matsalen skulle dras upp och ställas in”, säger Mari Edström, enhetschef.

Ordlista; Vård & Omsorg
 
Senior Alert – Med hjälp av kvalitetsregistret Senior Alert 
riskbedöms tre viktiga områden; undernäring, trycksår och 
fallrisk. 

ROAG – För munhälsa används riskbedömningsinstru-
mentet Revised Oral Assessment Guide.

BPSD – Kvalitetsregister för beteendemässiga och psykis-
ka symtom vid demens.

Demens ABC – Webbutbildning som bygger på Social-
styrelsens nationella demensriktlinjer.

eHälsa – Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård 
och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med 
hjälp av e-tjänster.

Vård och omsorgsavdelningen arbetar bl.a. utifrån nedan-
stående lagstiftning:

• Socialtjänstlagen (SoL)
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
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VÅRA NYA INVÅNARE

Luz - ny i Bräcke kommun
Luz Cuero flyttade för drygt ett år sedan med sina två barn, Mireya 
14 år och Leiner 6 år, från Pasto Nariño i södra Colombia till Gällö i 
Bräcke kommun för en tryggare vardag. Dottern Mireya går på Gällö 
skola och Leiner på förskolan i Gällö där de stortrivs. I Colombia var 
Luz alltid orolig över att det skulle hända barnen något, en oro som 
Luz inte längre känner av. 

“Allting känns bättre och tryggare för både mig och mina barn nu när 
vi bor här” berättar Luz och skrattar när hon berättar att ”barnen har 
lärt sig svenska så snabbt att de ibland får förklara för mig på spanska 
så att jag förstår”! 

Luz praktiserar på en restaurang tre dagar i veckan, och  
erfarenhet från restaurangbranschen har hon gott om från 
Colombia där hon drev en egen restaurang. ”Jag tyck-
er mycket om svensk mat och den bästa rätten jag vet är  
älgkött med potatis och sås. ”Ceviche de Cameron” är en av mina 
colombianska rätter som jag brukar laga, en sorts räkcocktail som är 
jättegod”, säger Luz. 

Annars försöker Luz lära sig svenska och utbildar sig två dagar i 
veckan på SFI i Bräcke. ”Människorna i Gällö hjälper mig med 
allt möjligt. Det allra svåraste är att prata svenska med någon i  
telefonen, men jag försöker att bli bättre på språket varje dag. När jag 
har lärt mig svenska ska jag lära mig engelska”, säger Luz. 

Stumfilm för integration och kommunikation
Efter önskemål om bättre information och kommunikation till nyanlända i vår kommun kläcktes 
idén om att producera en film. Det var bland annat Bertil Jonsson på ABF i Bräcke som presenterade 
idén, och tillsammans med bland annat Internationella enheten vid Bräcke kommun och Andrew 
Herbert är nu en informationsfilm på gång. 

Filmens skådespelare är nyanlända och har själva fått bidra med sina erfarenheter om problem 
i vardagen. ”Många av de nyanlända kan till exempel vara analfabeter och kan då få svårt att 
ta till sig information som är skriven. Bilder är något som alla kan förstå, oavsett vilket språk 
man talar”, säger Bertil, som hoppas kunna presentera 
filmen på höstkanten. 

Några exempel på problem som kan uppstå i 
vardagen är; övergångsställen då man aldrig  
tidigare sett en sådan skylt, hur spisen fungerar el-
ler hur bokningstavlan i tvättstugan fungerar. Det är  
enkelt att förstå varför problemen uppstår, tänk dig att 
du själv tvingas fly till ett land där du inte kan språket, 
förstår vägskyltar eller hur vardagslivet fungerar.  

Då det blir en stumfilm kan vi komplettera med olika språk i efterhand. Under tiden som 
vi har filmat har det dykt upp nya problemområden vilket gjort att vi ständigt har satts 
på prov om hur man på bästa sätt förmedlar information via bild.

Inom kort kan du se byarnas egna 
filmer på Bräcke kommuns hemsida.
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Maria och Peter skapar keramik i Tavnäs

Hon från Krokom. Han från Alingsås. En träff på Drejeriet i Östersund och resten är keramik- 
historia. Maria Luksepp och Peter Lundahl har inte bara en stor kärlek till varandra och sina barn, 
utan också till keramik. Det märks tydligt när man besöker Lulux Keramik & Design i Tavnäs. 

Familjen har precis flyttat permanent 
till Tavnäs, Bräcke kommun, och stor-
trivs. Barnen börjar 6:an respektive 8:an 
på Gällö skola till hösten. Sedan paret  
träffades har flyttlasset packats upp och 
ner ett par gånger men nu känner Maria 
och Peter att de hittat hem.  

Fastigheten har genomgått, och genom-
går förändringar. Den gamla ladugården 
har paret renoverat upp till en modern 
keramikverkstad med ett galleri/butik.
En bastu har byggts invid bäcken och 
boningshuset kommer att få ny fasad. 

I Lulux galleri en trappa ner från Marias 
keramikverkstad hittar man alltifrån 
figurer med hästhår och ljuslyktor,  
till klinkers för ett helt golv, där varje 
bit är gjord för hand. De flesta av ler-
föremålen är brända  enligt en gammal 
japansk bränningsmetod som kallas raku. 
Efter tillverkning, torkning och en första 
bränning i en vanlig elugn, glaserar Ma-
ria och sätter in dem i en vedeldad ugn. 

När glasyren smält vid cirka 800 C tar 
hon ut föremålen och lägger dem i såg-
spån vilket tar eld och förbrukar allt syre. 
Denna process färgar den från början 
vita leran permanent svart. 

Peter driver företaget Formstarkt som  
arbetar med grafisk design - formgivning 
av böcker, trycksaker och annonser.
”Det bästa med att bo här i Tavnäs är att 
man kan bo enskilt men ändå ha nära till 
kommunikationer, och snart får vi ock-
så tillgång till fiber som mitt företag är  
beroende av”, säger Peter.

VÅRA NYA INVÅNARE
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HEMESTER
Semester på hemmaplan!

#hemester14
Turistbyråerna i Ånge och Bräcke tillsammans med den kommunala energi- och klimatrådgivningen driver projektet ”hemester14” 
under 2014. Syftet är att lyfta fram lokala utflyktsmål, uppmärksamma de lokala smultronställena, ge lokala företagare möjlighet 
att synas och skapa diskussion om hållbart resande.  

- Vi vill få kommuninvånarna att välja lokala resmål och därigenom resa mer klimatvänligt. På så sätt får vi upp ögonen för vad 
som finns i vår närhet och blir bättre ambassadörer för bygden. Dessutom lockar vi till att turista över gränsen Ånge-Bräcke, säger 
Helen Boström Turistbyrån i Bräcke. 

För att tipsa om tänkbara lokala utflyktsmål har vi intervjuat invånare i Bräcke- och Ånge kommun. För att se alla intervjuer gå in 
på Bräcke Turistbyrås Facebooksida. Nedan följer några av intervjuerna och frågorna som vi ställde.

1. Bästa semestertips lokalt?
2. Vad har du alltid med i packningen?

3. Mest okända/underskattade platsen lokalt?

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

SEMESTERTIPS!

B
POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE

SVERIGE  
PORTO BETALT 
PORT PAYÈ

www.bracke.se

Micke Eriksson 
Stiftelsen 

1.  Tennismatch på Ljungaverks
 nyrenoverade tennisplan, bad 
 i forsen i Ljungaverk. Hyra en   
 stuga på Mid Adventure i
 Torpshammar. En heldag med   
 vandring och fika på Getberget 
 är också en toppenaktivitet, 
 utsikten där slår Skotska   
 högländerna tycker jag!

2.  En rulle snus å en hela rödvin!
 Man vet aldrig, rätt som det är så  
 är det slut på snus och klockan   
 står på 01:43! 

3.  Badtunnan/bastun vid Granån i   
 Ljungaverk, mysigt och ett
 kanonläge. Kostar fyra eller fem
 hundra kronor att hyra i 24 
 timmar.

Manne Blomqvist 
Guldmedaljör Draghunds-SM

1. Helvetesbrännans Naturresservat.

2. Kniv, korv och sovsäck.

3. Absolut Helvetesbrännan! Bräcke  
 kommuns största vildmark som  
 ligger i kommunens sydöstra hörn.  
 Lika fin att skida i om vintern som  
 att vandra i på sommaren.

Mikael Tornving 
Artist

1. Köp en karta och ett sjökort över  
 Revsundssjön. Sedan är det bara   
 att dra på sig tropikhjälmen, ut
 nämna ungarna till bärare och ge   
 sig ut. Om du reser mellan Gällö   
 och Bräcke ska du stanna i Stavre  
 och kolla om vapenstilleståndet  
 fortfarande är i kraft. Utsocknes
 kan oftast röra sig fritt men
 Gällöbor bör hålla en låg profil i   
 Bräcke och tvärtom.

2. Kniv, myggstift, regnkläder,   
 kikare, fika.

3. Brattbytorpet, Revsundslogen   
 och Antik & Begagnat i Bräcke.   
 Är det fint väder gillar jag Forsa.

Det hittar du i På gång
eller 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!

FLER
EVENEMANG!
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