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Bräcke kommun
ETT MAGASIN FÖR OSS MED HJÄRTAT I BRÄCKE KOMMUN

Vi hälsar på

Byggbögarna
Naturnära
skola!
Lekfullt lärande,
trygghet, samarbete och
digital teknik. Förskolan
rustar barnen
för livet.

PÅ GÅNG!

Sommarens
utgåva hittar du
på mittuppslaget!

Daniel och Michael har charmat sig in i
svenska hjärtan med sina filmklipp på
sociala medier. Nu öppner de
dörrarna till Grönviksgården
med stor gårdsloppis!

SOMMARTIDER
LEDARE

OM INBLICK

En klok man sa en gång;
”Framrutan är större än backspegeln!”

Magasinet Inblick Bräcke kommun
trycks i 5.000 exemplar och delas ut
till hushåll och fritidshus i Bräcke
kommun.

Den här tiden på året, när sommartiden är ljuv och gräset växer, tycker jag att
det känns som en tid att tänka framåt. Det är också tid för ett nytt nummer av
Inblick.

Adress:
Bräcke kommun
Box 190, 843 21 Bräcke

I det här numret av kan du läsa om flera intressanta förändringar och spännande
projekt inom förskolan och skolan. De är några av kommunens viktigaste verksamheter och våra duktiga pedagoger ser till att rusta barnen för livet, oavsett
om det handlar om kunskaper i programmering, kreativitet eller skogslek. Jag
är glad över att se att våra nya förskolelokaler och lekmiljöer i Pilgrimstad och
Gällö har blivit så uppskattade, även om förändringsprocessen ibland har känts
mödosam. Det har växt fram en positiv stämning.
Och vi växer på fler områden i kommunen. Befolkningssiffrorna pekar uppåt,
många av företagen i vår kommun har fullt upp och nya skapas i jämn takt.
MidSweden365 AB, där kommunen är majoritetsägare, har tagit på sig driften
av skidanläggningen i Gällöberget och planerar för invigning i höst.
Vi har som vanligt mycket på gång. Det känns bra.
En klok man sa en gång att framrutan är större än backspegeln av en anledning. Vad framtiden bär med sig är inte det lättaste att sia om,
men vi har lagt ned ett gediget arbete på att göra prognoser
och se hur vi bäst ska anpassa våra verksamheter till framtidens krav och strukturer. En av de utvecklingar vi nu står
inför är digitalisering och e-tjänster. I takt med att allt fler av
våra hushåll har fiberuppkoppling växer intresset för digitala
tjänster och nya kontaktvägar till kommunens olika verksamheter. Här är det viktigt att vara öppen och inte minst att
lyssna. Hur vill du få mer inblick i Bräcke kommun, och
hur upplever du den information du får från kommunens verksamheter idag? Låt oss gärna få veta genom
att skicka in talongen på baksidan eller genom att svara på enkäten på kommunens webbplats. Har du synpunkter på annat är det förstås också välkommet, det
hjälper oss att utvecklas!
Till sist vill jag passa på att önska trevlig läsning
och trevlig sommar! Vill du ha sommarinspiration
finns massor av aktivitetstips och smultronställen
i årets utgåva av På Gång i Bräcke kommun, som
du hittar på mittuppslaget.

Sven-Åke Draxten
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
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Återvinningscentralerna

100 kronor fördelas så här 2017

(juni-aug)

Individ- och familjeomsorg
8 kr

Vård & omsorg 36 kr

Infrastruktur, miljö &
hälsoskydd 11 kr

Bräcke ÅVC

Helgfri måndag .......................... 13-19
Helgfri onsdag .......................... 13-19
Lördagar .................................. Stängt
Mån 5/6 ...................................... 13-16
(dag före nationaldagen)

Kultur och fritid 3 kr
Arbetsmarknad och
integration 2 kr
Politisk verksamhet inkl överförmyndarverksamhet 1 kr

Övrig utbildning
(Vux, SFI mm) 2 kr

Gällö ÅVC
Helgfri tisdag ........................ 07:30-10
Helgfri torsdag ........................... 13-19
Lördagar (29/4, 10/6, 22/7)........... 12-14

Förskola 7 kr
Gymnasieutbildning 8 kr

Kälarne ÅVC
Helgfri tisdag ............................ 13-19
Lördagar (3/6, 8/7, 19/8) ............. 12-14
Tisdag 6/6 (Nationaldagen)....... Stängt

Fritidshem 2 kr
Grundskola inkl
förskoleklass 20 kr

NOTIS

Vi hälsar nya invånare välkomna!

		

Biblioteken
Sommartider gäller vecka 26-32

Bräcke bibliotek
Måndag ...................................... 10-13
Onsdag ........................... 10-13, 16-19
Fredag ........................................ 10-13

Gällö bibliotek

Bräcke kommun
ETT MAGASIN FÖR OSS MED HJÄRTAT I BRÄCKE KOMMUN

Måndag .......................... 10-13, 16-19
Onsdag ....................................... 10-13
OBS! Stängt vecka 28-29

Kälarne bibliotek

SYNPUNKTER
Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Då vill vi gärna få veta
det så att vi får en chans att
utveckla och förbättra!

www.bracke.se/synpunkter
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Tisdag ............................. 10-13, 16-19
Torsdag ..................................... 10-13
OBS! Stängt vecka 28-29

Bräcke kommun planerar för sin tredje medborgarskapsceremoni på nationaldagen 2017. Arrangemanget ska enligt kommunstyrelsens beslut cirkulera i kommunen och genomföras i samverkan med de organisationer som traditionsenligt
firat nationaldagen.

Kommunhuset,
receptionen

Först ut var Revsunds hembygdsförening och förra årets firande stod Bräcke
hembygdsförening värd för. I år kommer medborgarskapsceremonin att hållas
inom ramen för Svenska kyrkans firande i Hällesjö-Håsjö församling.

Sommartider gäller vecka 26-32
Måndag-fredag ........ 9-12, 13-15

Högtidstalare är bl.a. Sven-Åke Draxten och vi får också besök av
Hemvärnets musikkår Jämtland. Våra nya svenska medborgare har fått
en särskild inbjudan i brevlådan. Vackert väder är beställt!
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NÄRINGSLIVSSTATISTIK
NÄRINGSLIV

Vårt goda näringsliv!
I Bräcke kommun finns en stor andel företagare och en hög entreprenörsanda. 900 företag, varav 190 stycken är aktiebolag,
sysselsätter över 1500 personer. Det är något som vi är stolta över. Tack alla engagerade och duktiga företagare som driver
vår kommun framåt!

Några prisade företag 2016

Våra största branscher
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Byggverksamhet
Handel
Tillverkning
Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik
Fastighetsservice, resetjänst, stödtjänster
Transport och magasinering
Hotell- och restaurangverksamhet
Övrigt

Jämtlands Bryggeri AB
Sveriges mest prisbelönta öl

Norrbo Fårgård
Bräcke kommuns miljöstipendiat

Åsbergets gårdsmejeri
Nationell- och nordisk
ostmedaljör

Glassbaren

Svensk glassmedaljör

Pilgrimsta Hus Bygg AB
Årets gasellföretag i Jämtlands län
Årets tillväxtföretag i Jämtlands län

93% 50 st
Så många hushåll beräknas
vara fiberanslutna 2017.

Så många nya företag startas
i vår kommun - varje år!

Stavre Mobile Service AB
Årets företag 2016

Erik Faxbrink,
Matbutiken i Gällö AB
Årets Unga företagare 2016

Stargym Bräcke

51 miljoner kr
spenderade organisationen Bräcke Kommun på lokal handel 2016.

Våra största privata arbetsgivare

Årets Serviceföretag 2016

Helena Fredriksson,
Röda Korset, Kupan
Årets Serviceperson 2016

MidSwedenSkiPark
Världspremiär 2017!
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Hallå där företagare!

Hur ser företagsklimatet ut i framtiden?

Nu är det dags att ta ett steg
framåt i utvecklingen av
företagsklimatet!

Nu har alla företagare chansen att göra sin röst hörd under höstens planerade ”workshops”, där företagare och representanter från Bräcke kommun
träffas för att gemensamt hitta en målbild för hur näringslivsklimatet ska vara i
framtiden. Gamla frågor som hänger i luften plockas ner och sedan är det dags att
antingen göra verkstad eller slänga frågor som inte längre är aktuella eller prioriterade. Vi tittar
framåt och fokus är att hitta positiva mötesplatser som man vill vara en del av. Vill du bidra till det?

+

WORKSHOPS för företagare i höst!

Vi träffas på 4 platser i kommunen under hösten.
Läs mer på www.bracke.se/foretagande

FIBERNYHETER

Fiberföreningarnas arbete dokumenteras
De senaste fem åren har fiberföreningar runt om i hela kommunen arbetat hårt med att projektera, bygga och driftsätta fibernät. I dag har alla hushåll i kommunen erbjudits
att gå med och investera i en uppkoppling, och omkring
93 % av alla fastboende beräknas ha antagit erbjudandet
vid årets slut. Ytterligare 20% fritidsboende har också
valt att ansluta sig så det kommer att finnas mer fiberanslutningar än fastboende hushåll i Bräcke kommun.
På många håll är arbetet klart, och i år grävs nätet i de
sista fyra områdena – E14, Granen, Nyhem, och Sjöarna
(Grönviken blev klart i vintras). Från kommunens sida
har en fibersamordnare funnits med som stöd till föreningarna, men den tjänsten kommer att avvecklas vid
halvårsskiftet.
Just nu håller kommunen på att spela in en kort film om
fiberutbyggnaden. Filmen ska kunna användas tillsammans med en broschyr och presentation i olika sammanhang där vi
vill berätta om hur processen gått till, och om allt ideellt arbete som lagts ner.
– Framförallt vill vi uppmärksamma det stora arbete som lagts ned av fiberföreningarna, säger Liv Edström på Tillväxtavdelningen som håller i dokumentationsprojektet. En stor eloge riktas till alla föreningar och det fantastiska arbetet som
de utfört. Vi kommer också att följa upp hur kommunens IT-infrastrukturprogram har fungerat, och kanske komma med
idéer till vad vi ska göra härnäst. Allt är möjligt!

+

Fakta om fiberutbyggnaden
Investeringen i fiber via föreningar............................................. ~ 70 miljoner SEK
Investeringar totalt (inklusive Telia & Skanova)...................... > 120 miljoner SEK
Varav offentligt stöd ....................................................................... ~ 38 miljoner SEK miljoner
Ideéllt arbete .................................................................................... Ovärderligt
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PROJEKTET TRE SJÖAR/TRIPLE LAKES

HUSHÅLLSINFORMATION

+
Frågor & svar!
Vem är ansvarig för att avloppsanläggningen uppfyller
lagens krav?
◼ Du som husägare med enskilt
avlopp är ansvarig för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav.

Projektet tre sjöar/
Triple lakes
Arbetet med projektet som rör avloppsinventeringen av enskilda avlopp kring Revsundssjön kommer att fortsätta under året. Under våren och sommaren skickas information ut till berörda med en första
bedömning av avloppet. Statusen anger i vilket skick anläggningen
är i och om fastighetsägaren behöver åtgärda något.

+

Vill du veta mer?
Om du som fastighetsägare fått information om ditt avlopp, väntar på information
eller har frågor och funderingar om arbetet är du välkommen att höra av dig till:
E-post: bygg-miljonamnden@bracke.se
Telefonnummer växel: 0693 -161 00
Postadress: Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190 843 21 Bräcke.
Under sommarperioden kan handläggningstiderna öka något, vi ber er ha
överseende med detta.

Ansök om att åtgärda
din avloppsanläggning
Om du som fastighetsägare redan
vet om att du har en avloppsanläggning som inte lever upp till
kraven och vill åtgärda den är du
naturligtvis välkommen med din
ansökan om detta redan idag.
Blanketter hittar du på
www.bracke.se/blanketter
Det kan vara bra om du tar hjälp av den
entreprenör som ska utföra arbetet.
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Avloppsguiden
Din guide till ett bättre
avlopp!
På avloppsguiden hittar du som
husägare allt du behöver veta om
enskilda avlopp, från planering till
inköp av produkter och tjänster.
www.avloppsguiden.se

Vad krävs för att bygga en
avloppsanläggning?
◼ Du måste ha tillstånd från bygg-

och miljönämnden. Enskilda avloppsanläggningar räknas som miljöfarlig
verksamhet och kan utgöra en risk för
människors hälsa och miljö. Om du
bygger en anläggning utan tillstånd kan
du få betala en miljösanktionsavgift. Ta
därför kontakt med oss om ni känner er
osäkra.

Är min anläggning godkänd
om den består av slamavskiljare som leder vidare till
stenkista?
◼ Nej. Idag ställs det krav på reningsfunktionen, stenkista ger inte
en fullgod rening. Det är sedan
1960-talet olagligt att ha vattentoalett ansluten till bara en slamavskiljare utan efterföljande rening.
Slamavskiljning är endast en förbehandling som krävs för att efterföljande
rening ska fungera.

Hur går slamtömningen till?
Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall som regleras av miljöbalken, avfallsförordningen och
kommunens renhållningsföreskrifter. Slam från hushåll får bara tas omhand av kommunen genom vår
entreprenör.

Avvattning ger minskad transport

Får jag ta hand om slammet själv?

Den ordinarie slamtömningsperioden pågår ungefär från april
till november och du behöver inte närvara vid slamtömningen.
Vid tömning sugs hela brunnens innehåll upp och avvattnas i
slambilen. Slammet blir kvar i bilen och vattnet spolas tillbaka
till brunnen. I och med att vi avvattnar slammet minskas transporterna. Brunnslocket färgmarkeras när tömningen är utförd,
2017 är markeringen gul.

Eget omhändertagande är möjligt endast då du har tillstånd för
det. Kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning.

Hur ofta ska slambrunnen tömmas?

Min anläggning fungerar bra
och har gjort det i >30 år,
behöver jag byta ut min
anläggning?

Enligt Bräcke kommuns renhållningsordning ska tömning av
slam från enskilda avloppsanläggningar med vattentoalett ske
minst en gång per år. Hämtning av slam från slutna tankar sker
enligt särskild beställning dock minst 1 gång per år. Ansökan
om förlängt tömningsintervall görs hos kommunens bygg- och
miljöavdelning.

◼ Att avloppsvatten rinner undan

Hur ska jag märka upp min slambrunn?

är ingen garanti att anläggningens
reningsfunktion
fungerar
enligt
gällande lagstiftning. Risken att
anläggningen orsakar olägenhet för
människors hälsa och miljön varierar från fall till fall och det går därför
inte att säga något generellt om äldre
anläggningar. Vid varje tillsynsbesök
gör vi en individuell bedömning av
informationen som finns att tillgå.
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Ligger brunnen nära huset och är väl synlig behöver den inte
markeras. Är brunnen svår att hitta kan du exempelvis markera
den med en reflexpinne eller käpp med vimpel som även kan
märkas med fastighetsbeteckning. Under årets tömningsperiod
kommer entreprenören själv att placera ut en märkpinne vid
brunnar som kan vara svåra att hitta. Det är viktigt att denna
pinne får stå kvar även kommande år.

Vad kostar slamtömningen?

Renhållningstaxan finns att läsa i sin helhet på
www.bracke.se/taxor.
Ordinarie tömning innebär att entreprenören kommer och
tömmer din brunn eller tank fastställda veckor under året
enligt turlista.
Kostnader tillkommer för slangdragning över 10 meter och för
brunnsvolym överstigande 4 kbm.
Kostnaden avser en anläggning. Om du har flera brunnar på
samma fastighet betalar du per brunn/anläggning.
Avgiften för slamtömningen faktureras en tid efter att tömningen har utförts.

!

Extra tömning?

Vid behov kan du beställa en extra tömning direkt hos entreprenören Revsunds Transport AB: Tel 0693-204 93.
Entreprenören kommer då och tömmer din tank eller brunn inom 7 dagar.
Är du i behov av akut slamtömning kan du få tömning inom 24 timmar.
Kom ihåg att meddela entreprenören om du inte vill ha den ordinarie
tömningen i dessa fall.

Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr1 2017
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BARN & UTBILDNING

”Vi hjälps åt, ser varandra och
tillåter alla att vara som de är.”

Fjällgrimen - en sammanslagning

En skola med närhet till naturen
Att erbjuda en väl fungerande barnomsorg och utbildning med hög kvalitet är ett viktigt uppdrag för
kommunen. Föräldrar ska känna sig lugna när de lämnar sina barn på förskolan och att barnen i
skolan får både relevanta kunskaper och ett väl fungerande socialt nätverk. I Bräcke kommun är
närheten till naturen en del av skolornas pedagogik och ingår såväl i lek som i lärande.

I höstas öppnade förskolan Fjällgrimen och barnen från
Fjällstas förskola och Pilgrimstad välkomnades till nya
förskolelokaler. Det är före detta Folkets Hus i Pilgrimstad
som byggts om till förskolelokal, indelad i tre avdelningar.
Namnet är ett förslag från personalen som representerar
sammanslagningen av Fjällsta och Pilgrimstads förskola.
Nu har både personal och barn börjat vänja sig med den nya
förskolemiljön och vid varandra.

Ann-Margret Boije är förskolechef och håller med om att de nya
lokalerna fungerar bra, men att det såklart varit arbete på vägen.
– Det viktigaste är tryggheten för både barn, föräldrar och personal. Innan flytten handlade det om att arbeta med personalgruppen som skulle föras samman. Innan barnen flyttade in
fick personalen göra iordning lokalerna. Tack vare fantastiska
pedagoger har allt fungerat bra och barnen har anpassat sig och
fått nya kamrater.

Fler kollegor utgör en trygghet

Fantastisk utemiljö!
I ljusa och öppna lokaler huserar numera förskolan som även
fått en fin utemiljö och skogslek. För pedagogen Carina Hammersjö är det viktigt med en kreativ miljö för barnen.
– Vi har fått en fantastisk utemiljö för barnen här, det är viktigt.
Även inne i lokalerna kan vi nu se ut och följa årstiderna i vårt
skapande. I konstverkstaden finns staflier riktade mot fönstren
så att barnen kan måla naturen utanför.

Även Carina instämmer och tycker det är bra med fler kollegor.
– Innan sammanslagningen så var vi mer sårbara, fler kollegor
leder till mer samarbete och gör att vi kan täcka upp för varandra, säger Carina
I lokalerna finns stimulerande miljöer med fokus på språk,
rörelse, musik och rytm.
- Kreativitet är i fokus och vi lär genom lek, rörelse eller
musik. Vi hjälps åt och ser varandra och tillåter alla att vara
som de är, det är jätteviktigt. De nya lokalerna har skapat
utrymme för olika stationer där mindre grupper kan arbeta
utifrån intresse, säger Carina.

Foton: Jeanette Laestander

+

Full fart i sandlådan!
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Fakta

I Bräcke kommun finns fyra kommunala förskolor som ligger i
Bräcke, Kälarne, Gällö och Pilgrimstad. 214 barn mellan 0-5
år har valt kommunal förskola. I Kälarne och Rissna finns ett
föräldrakooperativ. Totalt 17 barn mellan 0-5 år har barnomsorg i egen regi.

Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr1 2017
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BARN & UTBILDNING

BARN & UTBILDNING

Kälarne skola blir EU-skolambassadörer
I december 2016 ansökte Kälarne skola hos UHR (Univeristets- och Högskolerådet) och blev
antagna till ett projekt för kommande läsår. Rektor och en lärare får utbildning i Bryssel och
kan stötta övrig personal i det arbete som kommer att gälla alla elever från förskoleklass till
åk 9 läsåret 2017-18.

Projektets mål:

Foto: Jeanette Laestander

✔ Främja alla elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära.
✔ Främja förståelse för andra människor och förmåga
till inlevelse.
✔ Bemöta främlingsfientlighet och intolerans med 		
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
✔ Bedriva demokratiska arbetsformer och förbereda
eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.

Barnen på Galaxen ser ut att trivas på den nya gården.

✔ Att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex
verklighet, med ett stort informationsflöde och en
snabb förändringstakt, och då är det nödvändigt att
de utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta
och förhållanden och att inse konsekvenserna av
olika alternativ.

Förskolan Galaxen till nya lokaler!

Här är några av Bräcke kommuns nya EU-ambassadörer som
har ett spännande år framför sig.

I januari flyttade förskolan Galaxen till nya lokaler i Gällö. Nu finns de tre avdelningarna under samma tak. Barnen och pedagogerna berättar om den första tiden i de nya lek- och lärmiljöerna.

Samarbeta med andra aktörer

De gamla lokalerna behövde ett lyft och
en av avdelningarna var på sidan om i ett
annat hus, det krävde både mer personal
och ledde till mindre samarbete.

Till hösten väntar ett spännande schema för eleverna som ✔ Träna eleverna i att våga och vilja använda engelska
kommer att uppmärksamma och lära om FN-dagen, European
och moderna språk liksom modern teknik för kunlanguage day och förintelsens minnesdag bland annat.
skapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Personalen har varit med under hela processen och tyckt till om både lokaler och
förskolegården. Men det har tagit några
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- Ja nu inväntar
vi gräs och en
afalterad cykelslinga på förskolgården, sedan är det full
fart framåt avslutar Gunilla.
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- Vi promenerade lite då och då ner till
den nya förskolan under tiden de byggde
huset. Barnen tyckte att det var spännande att få följa processen och även föräldrarna förbereddes på det viset inför flytten, vilket vi tror var bra, säger Gunilla.

Längtan är stor inför sommaren
och den nya förskolgården
an
rskol
som är uppdelad i en
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y
nn
större och en mindre
de
yta med bl.a.bärbuskar, träd, utelek och kompisgunga.

Kla

– Jag kan verkligen säga att det har blivit ett lyft med de nya lokalerna, nu kan
vi pedagoger träffas mer och vi har fått
fräscha lokaler som vi kunnat påverka i
utformningen, säger Gunilla Horneij.
Utmaningen har varit att förbereda sig
inför flytten, men allt har gått bra.

månader att bli varm i kläderna. Ett öppet hus anordnades där föräldrar och
barn invigde de nya lokalerna. Alla barn
och pedagoger börjar nu vänja sig med
fina ute- och innemiljöer.

”Vad tycker ni om er
nya förskola, Klaralily
och Joline”?
–”Jag tycker den nya förskolan är
fin. Jag gillar mest att pyssla. Jag
har fått en ny cykel och vill så gärna cykla på gården” säger
Klaralily.
– ”Jag tycker den
nya förskolan är
bra men snart
ska jag få flytta
tillbaka till den
gamla, för jag
ska börja förskoleklass. Allra bäst
gillar jag dockhörnan och bokhyllan,
jag kan redan läsa och
skriva” svarar Joline.
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Skolan hoppas kunna engagera eleverna på många olika sätt
och tar gärna emot besök eller gör studiebesök.

Besök vår hemsida!
www.bracke.se

✔ Ge överblick och sammanhang. Det gäller såväl ur
ett historiskt perspektiv, ett miljöperspektiv, ett
internationellt perspektiv och ett etiskt perspektiv.

Lediga jobb

Arbeta hos oss!

Gilla oss!

Vi finns på Facebook

Plats för statistik el notis

På kommunens hemsida finns
massor av information om allt som
rör kommunen, oavsett om du
söker information som medborgare,
företagare eller besökare.

Sök jobb inom kommunen direkt
från vår hemsida www.bracke.se.
Där har du bl.a. möjlighet att ladda
upp ditt CV, personliga brev, betyg
och foto. Snabbt och enkelt!

Följ Bräcke kommun på Facebook
och ta del av de allra senaste
nyheterna som du kan ha nytta av.
Det snabbaste och kanske enklaste
sättet att hålla dig uppdaterad!
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11

KREATIVT LÄRANDE

VÅRD & OMSORG

KULTUR & FRITID

Välkommet statligt stöd
till kulturverksamhet!

På Lek och Bus i Kälarne
jobbar man mycket med
bl.a.QR-koder. QR-koder
är ett roligt och spännande sätt att få barn nyfikna
på teknik.

Teknik i förskolan hos Lek och Bus
På Lek och Bus i Västanede, Kälarne, står tekniken i fokus både i leken och i lärandet. Barnen får bl.a.
lära sig programmering med hjälp av en liten robot (Bee-Bot). Genom att trycka in olika kommandon
kan de få Bee-Bot att hitta hela vägen fram till skattkistan. De kan även få den att ”gå barnets namn”
via en bokstavsmatta.
- Vi tycker att det är jättespännande med teknik. Alla kan inte
bli programmerare, men det är bra att lära sig, för i framtiden kan det behövas många som arbetar med programmering,
säger Veronica Holm, pedagog på föräldrakooperativet.
På väggarna finns QR-sagor och QR-sånger som man kan lyssna på genom att scanna in koderna. Barnen får även skapa egna
QR-koder, till bland annat teckningar eller bilder som de gjort
själva och då ingår även ljud där de berättar om bilden.

Genom QR-koder kan vårdnadshavarna höra barnens
berättelser och reflektioner kring sin teckning eller bild
i en lärandesituation.
- Att jobba med QR-koder är ett roligt och spännande sätt
att få barn nyfikna på teknik. Eftersom vi tycker att det är så
intressant och fascinerande att följa fåglarna som finns runt
vår förskola så har vi gjort QR-koder på de olika fåglarna så
att vi kan lyssna på dem via vår Ipad, avslutar Veronica.

Boendestödsteam och anhörigstödjare på plats i Bräcke
kommun
Sedan i januari arbetar ett boendestödsteam och
en anhörigstödjare för att skapa förutsättningar
till att få din vardag att fungera. Insatserna formas
utifrån individuella behov.

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att erbjuda stöd till
anhöriga till långvarigt sjuka och personer med fysiska och
psykiska funktionsnedsättningar samt personer med beroendeproblematik.
Du kan få stöd med:
✔ Information
✔ Anhörigsamtal
✔ Deltagande i anhöriggrupper

Boendestöd
Boendestödsteamet arbetar med människor som har behov av
stöd i sin vardag för att klara sin livsföring. Det kan exempelvis innebära hjälp med dagliga rutiner som dusch, tvätt,
handling, matlagning eller stöd vid olika kontakter.

Kontakta oss!

Boendestödsteam
Staffan Nilsson 070-375 07 48
Eva Kristofersson 070-375 08 41
Bee-Bot är ett roligt och lekfullt sätt att lära sig
om programmering.
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QR-koder kan användas på många olika sätt, både för att ta emot och dela med sig av
djupare eller kompletterande information inom ett ämne.
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Läsfrämjandeprojekt ”Bokstart”
Mellan 2016 och 2018 är biblioteken också
aktiva som piloter i Kulturrådets läsfrämjandeprojekt Bokstart, där personalen bland
annat gör hembesök hos småbarnsfamiljer i
kommunen och pratar om språkutveckling
och läsning. Biblioteken får cirka 140 000 kronor per år för
arbetstiden som läggs ner, material, böcker och trycksaker.

Skapande förskola

Anhörigstöd

!

I Bräcke kommun är verksamheterna duktiga på att söka medel från statliga Kulturrådet.
Skolorna arbetar med Skapande skola och
brukar få omkring 130 000 per år för att förskolan och grundskolan ska få ta del av professionell kultur och eget skapande.

Boende-och anhörigstödjare
Mona Rylander 070-375 16 95

För 2017 har kommunen fått ett extra tillskott till kultur
i förskolan, ett särskilt stöd till landsbygdskommuner för
att förskolebarn i åldrarna 3-5 år ska få ta del av professionella kulturarrangemang. Det blir fyra konstformer
under året, dans, teater, musik och cirkus. Skapande förskola har beviljat 730 000 kronor för det projektet, och
först ut är Marcos Rios som kommer att spela Hej Amigo
i månadsskiftet maj och juni för alla förskolorna.

Stöd för nya målgrupper i kulturskolan
Under våren 2017 arbetar kulturskolan med ett särskilt
stöd från Kulturrådet som är till för att nå nya målgrupper
och öka antalet konstformer. Där drivs kurser som elevens val på alla skolor, i Kälarne är det dans för mellanstadiet, i Gällö konst och film på högstadiet och i Bräcke
drama på högstadiet. Dessutom erbjuds nu musikundervisning för alla på Jämtlands gymnasium Bräcke, något
som blivit väldigt uppskattat. Satsningen har beviljats
500 000 kronor för våren 2017, och ansökan för att fortsätta utveckla arbetet till nästa läsår är redan inlämnad.
Sammanlagt innebär det att skolan, biblioteken och kulturskolan beviljats ungefär 1,5 miljoner kronor extra för
sina kulturverksamheter bara under 2017.
Tack, Kulturrådet!

Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr1 2017

13

Foto: Sveriges Television

PROFILERNA

Det visade sig ”sitta i väggarna” Lilla Grönviken Pride?
Förra året deltog de i SVT:s tv-program
”Det sitter i väggarna”. Att Daniels
morfar var född i det lilla gårdshuset
visste de redan innan programmet, men
att släktband skulle visa sig finnas på flera håll blev en överaskning.
– Cirkeln slöts och allt arbete kändes
plötsligt värt mödan, säger Daniel.

– Förutom att ses, umgås och sälja prylar så går alla inkomster från fikaförsäljningen till organisationen RFSL Newcomers. HBTQ-flyktingar som kommer
till Sverige kan ha det ganska tufft och
RFSL Newcomers ger stöd och insatser.
Den som vill får gärna lämna ett bidrag
vid fikabordet, säger Daniel.

Att prata öppet om sin sexualitet är
kanske inte alltid självklart men Daniel
beskriver hur väl det mottagits.

Förhoppningsvis väntar snart giftemål
för Daniel och Michael. De är båda mitt
i karriären och tempot är högt.

– Mina upplevelser är bara bra sedan
jag berättat om min sexualitet. Jag tror
det största felet är att man inte pratar om
det. Att man är tyst därför att man tror att
andra kanske inte tycker att det är okej.
Särskilt på mindre orter, säger Daniel.

Kanske har de funnit lugnet i Grönviken?

Foto: ÖstersundsPosten

”Det är att komma hem igen
när man åker till Bräcke”

De fick också veta att en man som många
talat om i bygden och som kallades
”Grönviks-Jesus” bott i huset. En man
som påbörjade en pir ut i vattnet för att
hans framlidna fru skulle kunna komma
tillbaka. En kärlekshistoria helt enkelt.

Varje vecka får de meddelanden från
människor runt om i landet som gillar
vad de gör. Michael har varit drivande
i Gävle Pride som arrangerades första
gången förra året och hans band Dildorado var årets communitybidrag i förra årets Stockholm Pride. Kanske vore
det ett framtida projekt med ett Grönviken Pride som en av Michael och
Daniels följare kom med förslag på?
Vem vet?

En gårdsloppis i två dagar väntar den 1
och 2 juli men med ett syfte att ge ljus till
en viktig fråga.

Daniel och Michael har charmat sig in
i svenska folkets hjärtan
På gården i Grönviken har det hänt mycket sedan Michael Westlund och Daniel Österhof tog över. För
med på köpet i skogsmarken fanns huset som de båda förälskat sig i, och som bär på en historia som de
aldrig kunnat ana.
Kärlekshistorian började redan 2007 då
Michael och Daniel träffades utanför en
nattklubb i centrala Stockholm. Michael
hade just flyttat från Valbo efter studenten och Daniel hade bott i Stockholm
sedan 2006. Idag har paret varit tillsammans i tio år varav fem som förlovade.

Hockeykillen från Bräcke
Daniel är född och uppväxt i Bräcke, en
trygg uppväxt med mamma, pappa och
lillebror. Daniel skrattar och beskriver
hur fritiden mest handlade om ishockey.
- Bräcke 89-ers minns jag att vi kal�lade oss, vi höll till i en lokal i skolans
källare. Och till matcher runt om i länet
fraktades vi runt i en skrotbuss, säger
Daniel.
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Bräcke är inte idag vad det var då menar
Daniel som beskriver hur mycket som
försvunnit från orten. Centrumgrillen
som hade nattöppet och drevs av Josef,
en känd profil i Bräcke. Fler barn och
unga och mer butiker.
- Men jag inser idag att den trygga uppväxten gjort mig till en mognare person
med sunda värderingar, det är att komma
hem igen när man åker till Bräcke, säger
Daniel.
Efter studenten började han jobba på
IT-avdelningen på kommunen och efter
en resa till Australien bestämde Daniel
sig för att flytta till Stockholm. Idag är
han vice president for global operations
på det erkända företaget EPI-server.

Musikalartisten från Gävle
Michael är en stadskille från Valbo med
en passion för dans, sång och underhållning. Det är också den vägen han tagit
i livet från Balettakademien och numera
som aktör i musikaler och shower.

Novisa men nyfikna
I fem år har de ägt gården i Grönviken
och med mycket beslutsamhet och möda
lagt ner otaliga timmar på renovering.
– Vi hade aldrig byggt eller renoverat
innan och hade vi vetat vad vi gett oss
in på hade vi kanske aldrig påbörjat renoveringen. Men idag känns det fint, att
få återställa något som har ett högre värde än vad vi kunnat föreställa oss, säger
Michael.
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Omåttligt populära

I samband med renoveringen av gården
har många kommit att uppmärksamma
Byggbögarna; något som Daniel och
Michael valt att kalla sig själva. Deras
filmklipp på Facebook har blivit omåttligt populära i en ocensurerad och frispråkig form.
– Jag och Daniel kommer aldrig att censurera oss själva, vi har nu många följare
och tror att vi kan göra skillnad genom
att stå upp för oss själva. Vi kan provocera och vi är två rätt tokiga personer som
bjuder på oss själva. Det gör vi bland
annat genom vår odiskreta och sexuella
underton. Jag tror att många får en tankeställare - på ett roligt sätt, säger Michael.
Just det där ofiltrerade, nakna och att
prata öppet om HBTQ-frågor är något
som väckt uppmärksamhet.

Stor gårdsloppis 1-2 juli
Byggbögarnas webbserie har hos många
väckt nyfikenhet att få veta mer om och
besöka gården i Grönviken. Det är en av
anledningarna till att Daniel och Michael
började fundera på hur de kunde öppna
upp gården. Michaels mamma, som haft
gårdsloppis i 10 år, väckte idén om en
alldeles egen loppis i Grönviken.
– Vi vet att många är nyfikna och det är
en anledning till att vi vill bjuda in och
ha trevligt tillsammans. Dessutom tycker vi att Grönviken är värd uppmärksamheten, säger Michael.

Gammalt foto från Grönviksgården anno
1913. Här kommer att anordnas stor gårdsloppis i sommar. Missa inte det!

– Vi tycker det finns en glädje i att öppna upp, lära känna, träffas och umgås
och såklart krossa lite fördomar om
HBTQ-personer. Vem vet, snart hissar
vi nog flaggan i Grönviken, avslutar Michael.

Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr1 2017
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FÖRENINGSLIV

KRISBEREDSKAP

Vatten:

En vuxen bör normalt
få i sig ungefär tre
liter vätska om dagen
genom dryck och mat.

Gällö SK:s styrelseordförande Lars Eklund,
tillsammans med SLAO:s VD Titti Rodling
som kommer från bygden och startade sin
karriär i Mickelbacken.

Mickelbacken fyller 50 år!
Under ett halvt sekel har den engagerat bygdens folk. 2017 firar Mickelbacken femtio år!
Efter ett informellt medborgarförslag från några av bygdens
ungdomar till dåvarande Revsunds kommun påbörjades bygget
av Mickelbacken 1966. Sixten Fregelin och Ernst Bengtsson
drev ärendet i fritidsnämnden. Vid tidpunkten var Erling Lyche
disponent på Gällösågen och tillika ordförande i Skid- och
Friluftsfrämjandet. Vice ordförande var Anders Håkansta som
till vardags var kommunchef. De tog aktiv del i projektet och
såg till att det bildades en ny avdelning inom främjandet. Med
engagerade från fritidsnämnden, Gällö sågverk, driftvärnet i
Viken och många fler påbörjades bygget. Den 13 mars 1967
öppnades backen och medborgarförslaget var genomfört.
Idag äger Bräcke kommun Mickelbacken, och Gällö SK Alpina
driver anläggningen ideellt med två stora nedfarter, railpark
och bigjump. Mickelbacken är ett familjevänligt besöksmål
som lockar både stora och små skidåkare. Skidskolan är särskilt
populär med ett hundratal deltagare varje vinter.

Firande hela veckan lång
Under vecka 7 firade föreningen de femtio åren i Mickelbacken. Aktiviteter som prova-på-träning, pjäxdisco och gratisåkning avlöste varandra, och Anders Håkansta berättade om
backens historia och visade bilder. Finalen på lördagen lockade
många med musikunderhållning, godisregn och skidåkning!
Nu är det sommarlov, men föreningen laddar för nästa vinter.
Grattis till de femtio åren och lycka till med de nästkommande
femtio!
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+

Ett starkt föreningsliv bjuder på alla
sorters sysselsättning; allt från rodd, knatteridning, bollsport och skidor till hantverk,
teater, konserter och bio.

Varje år satsar Bräcke kommun 1,8 miljoner kronor
i olika bidrag för att föreningslivet ska kunna utvecklas,
bland annat till studieförbund, samlingslokaler och idrottsföreningar.
Engagemanget är enormt – de ideella krafternas
betydelse för livskvaliteten i Bräcke kommun går inte att
överskatta!
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Det mesta i matförrådet ska kunna lagras
utan kyl eller frys och
vara lätt att tillaga.

Klarar du dig i tre dygn?
Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att
ordna värme och informationsinhämtning.

Våra fem grundbehov

Vice ordförande Barbro Henriksson och styrelseordförande Lars Eklund uppvaktas av kommunen med en blomma samt en kommande
grillplats i anslutning till skidbacken.

Matförråd:

Människan behöver tillgodose vissa grundbehov för att fungera. Har vi inte tillgång till vatten, mat, värme, sömn eller
trygghet så ger det psykiska och fysiska effekter ganska snabbt.
Samhället är idag mycket känsligare för störningar än vad det
var förr. Idag kan det räcka med ett oväder eller elavbrott för
att det ska bli allvarliga problem för många. Även hushållen är
idag sämre rustade för störningar då många inte är förberedda på
att klara sig på egen hand utan hjälp från samhällets funktioner.

Vad behöver jag ha hemma?
Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris. En och samma händelse kan drabba oss olika. Att skapa en egen krislåda kan vara en bra idé.
I checklistan intill har vi samlat tips på hur du kan förebereda
dig och vad som kan vara bra att ha hemma.

+

Vill du veta mer?

På www.bracke.se under kommun och politik finner du mer
information om 72 timmar, där kan du läsa mer och se filmer
om hur du kan förbereda dig i hemmet! Du hittar även information på sidorna www.72timmar.se och www.dinsakerhet.se.

Skapa din egna krislåda
Här har vi samlat tips på hur du kan förbereda
dig och vad som kan vara bra att ha hemma.

Vatten och mat
Vattendunkar
Mat som klarar rumstemperatur
Campingkök med bränsle
Utomhus kan du använda en grill
Värme och ljus
Alternativ värmekälla, om möjligt
Ficklampa med extra batterier
Stearinljus, värmeljus och tändstickor
Varma kläder och filtar
Information
Radio med batteri
Telefonlista på papper med viktiga nummer
Övrigt
Husapotek med det viktigaste för dig
Hygienartiklar
Kontanter
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SPRÅKVÄN

Foto: Elliot Stanford

NOTISER

Lär känna en ny kultur bli Språkvän!
Hur vore det att få en kompis från en annan kultur? Hösten 2015 påbörjade Bräcke kommun projekt
Språkvän. Konceptet Språkvän, eller Flyktingguide, finns på många orter i landet och har snabbt blivit
mycket uppskattat. Som Språkvän matchas man ihop med en person eller familj utifrån intressen och önskemål, och sedan bestämmer man själva vad man vill göra av tiden då man ses.

Möttes på en hundpromenad
Det var under en promenad med hunden som vänskapen mellan
de två familjerna började. Familjen Kargar hade under en period
bott på en camping i Lit men sedan fått flytta till en lägenhet i
Fjällsta. För familjen, som är från Afghanistan, är allt annorlunda, inte minst språket. När de träffade Karina och Rickard kunde
de få råd och svar på många saker som de funderat över.

- Jag längtar efter att få komma ut
och träffa folk och lära mig
språket är, jag känner mig
lite fast här i Fjällsta, säger Marziye.

– Bara språket är en utmaning och att då komma till en liten
ort där man inte känner någon är inte så enkelt, jag och Richard har försökt att hjälpa till så gott vi kan. Vi får så mycket
tillbaka säger, Karina. I början saknade familjen mycket som
exempelvis soffa, dammsugare och cyklar. Richard har efterlyst saker som familjen saknade, på Facebook, vilket gav goda
resultat.
- Vi har fått en dammsugare och soffa säger Marziye med ett
leende på läpparna, och är tacksam för den hjälp de fått.

- Konserten och bio var kul, även besöket på Jamtli, det var en
annorlunda upplevelse, säger Marziye.

Längtan

Karina berättar att de genom projektet Språkvän kunnat gå på
konsert och bio tillsammans. Men att de även plockat blåbär
i skogen och firat svenska traditioner.
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Det ska vara lätt att vara gäst i vår kommun, därför behöver turistinformation finnas på många ställen,där besökaren på ett
lättillgängligt sätt kan få personlig service,
information och broschyrer från området.
I dag finns InfoPoints på följande
platser runt om i kommunen, se karta.
Så här ser symbolen ut som talar
om att ”Här finns en InfoPoint!”

Vill du bli en
Språkvän?

Familjerna ses åtminsAtt vara Språkvän innebär att man matchas
ihop med en person från en annan kultur
tone en gång i veckan,
Målet är att ses och umgås över
ibland mer, och Markulturgränserna. Läs mer på:
ziye längtar så mycket
till varje gång att hon
www.bracke.se/
brukar räkna dagarna. Det
sprakvan
är med glädje i blicken som
hon berättar om vad de har hittat
på.

De tre barnen går i skolan på dagarna men Marziye och Hussain går hemma och väntar, väntar på uppehållstillstånd. Det
blir väldigt ensamt och det enda Marsiye och Hussain vill är att
jobba och lära sig svenska.

Här hittar du InfoPoints sommaren 2017!

- Det är jättekul med svenska traditioner, nu är det snart dags
för majbrasa och det ska bli spännande avslutar Marziye.
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Biblioteket

Biblioteket

Bilisten

CampViking
Revsunds Prästgård

Fredsberg

Gimårasten
Bodsjö Diverse
Centrumgrillen

Folkets Hus

Monicas Livs

Biblioteket

MidSweden 365 AB
Nu är bygget av världens längsta skidtunnel i naturberg snart i hamn!
I och omkring Gällöberget, med sin spännande historia, skapar nu MidSweden 365 AB en året
runt sportarena. Öppningen är planerad till hösten 2017. Gunnar Hammarberg är nyanställd platschef för skidtunneln. Gunnar Hammarberg har en bakgrund som elitaktiv längdskidåkare men
också förbundskapten, tränare och vallare för juniorlandslaget i längd. Han har även varit sportchef vid Åsarna Ski Academy samt medåkare till paralympikern Zebastian Modin. Hans uppdrag
blir nu att ta året runt arenan MidSweden 365 till nya höjder.
Under sommaren kommer det att vara bråda tider, det kommer att krävas mycket arbete och
förberedelser för att kunna öppna portarna för de första besökarna i höst. Det handlar om allt
från den rätta utrustningen och bra boende till bokningssystem och inte minst en skidupplevelse
som håller vad den lovar.

+

Läs mer om projektet på
www.bracke.se/midswedenskipark

Gunnar Hammarberg är nyanställd platschef för skidtunneln.
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POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE

www.bracke.se

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÈ

Hjälp oss att bli bättre - delta i vår

Du kan även besvara enkäten digitalt på vår hemsida
www.bracke.se/undersokning.

2

Bräcke kommun arbetar med att förbättra information och
kommunikation med dig och är därför tacksamma för din
hjälp att besvara några frågor!

Bräcke kommun
SVARSPOST 830058700
843 21 BRÄCKE

Tejpa här!

Kommunikationsundersökning

Fyll i dina svar, klipp ur sidan och vik längs de streckade
linjerna. Försegla med en tejpbit och lägg i närmaste postlåda!
Inga personuppgifter registreras i samband med undersökningen,
dock kan undersökningsresultatet lämnas ut som offentlig handling.

Inget kuvert eller porto behövs!

- Tack för din medverkan -

Trevlig sommar!
1
Vilka verksamheter får du information från idag?

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Stöd och omsorg
Bygga, bo och miljö
Barn och utbildning
Kultur och fritid
Kommun och politik
Företagande och utveckling
Besökare

Kryssa i hur du vill få information från Bräcke
kommun: (du kan välja flera alternativ)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Annonser i lokala gratistidningar till hushåll
App i mobilen
Digitala skärmar, informationstavlor
Facebook, Bräcke kommuns sida
Invigningar, mässor, event, öppet hus
Kommuntidning/nyhetsbrev digitalt
Kommuntidning/nyhetsbrev i papper
LinkedIn
Offentligt möte
Personligt möte
Brev
Radioreklam
Receptionen i kommunhuset
SMS
Telefonsamtal
Twitter
Webbplats (bracke.se)
YouTube, Bräcke kommuns konto
Vet ej

☐

Annat sätt som du vill få information på:

Vad har du för uppfattning av organisationen
Bräcke kommun?

................................................................
Hur upplever du informationen du får från Bräcke
kommun?*

☐
☐
☐
☐

Inte alls relevant
Lite relevant
Ganska relevant
Mycket relevant

Hur tydlig upplever du att informationen du får
från Bräcke kommun är idag?

☐
☐
☐
☐

Otydlig
Lite svår att förstå
Ganska lätt att förstå
Tydlig

Hur gammal är du?

☐
☐
☐
☐
☐

16-29 år
30-44 år
45-64 år
65 år eller äldre
Vill ej svara

Är du...

☐
☐
☐
☐

Kvinna
Man
Annat
Vill ej svara

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Hur har du fått din uppfattning om organisationen
Bräcke kommun?

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Kommunens service och bemötande är viktigt,
beskriv gärna din upplevelse:

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

