Närhet till naturen Närhet till varandra

Foto: Simon Stanford.

Välkommen till Bräcke kommun
Bräcke är en kommun med spännande kontraster i landskapet. Höga berg och
vackra dalar, fiskrika sjöar och urskogar. Här finns en framtidstro, en vilja att
utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen
och människorna som bor här.
Här är det nära mellan människor. Här finns skolor med trygghet, en äldrevård
med omsorg och upplevelser där människor gör saker tillsammans.
I kommunen finns många företag, stora som små. Med idéer och kunskap
som genererar arbetstillfällen och produkter med räckvidd. Ut i världen, från
en plats mitt i världen.
Varmt välkommen till en kommun där naturen är vår vardag och verklighet!
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Snabbfakta om Bräcke kommun
•

Bräcke kommun bildades 1974.

•

Kommunen ligger i östra Jämtland.

•

Här bor ca 6 500 invånare på en yta
av 3 849 km².

•

Tätorterna i kommunen är Bräcke,
Gällö, Kälarne och Pilgrimsstad.

•

Kommunen är belägen mellan Östersund och Sundsvall, med goda kommunikationer.

•

De största näringarna är trä- och
metallbearbetande företag.

•

Över sjuhundra sjöar och tjärnar.
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Foto: Simon Stanford.

Nära till allt
med naturen i centrum

Foto: Offroad Sweden.
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Foto: Simon Stanford.

Foto: Jeanette Widén.

Bo & leva
I Bräcke kommun är det nära till allt. Här kan du bo nära naturen, kanske på en gård med djur och natur
omkring dig, eller i ett hus i tätorten med lekande barn. Här kan du hitta ditt drömhus med sjön alldeles
utanför dörren.
Naturen binder samman människorna här och det finns många exempel på familjer som hittat lugnet i
Bräcke kommun. Här finns skolor, service och butiker, inom- och utomhusaktiviteter för vuxna och barn,
med fantastiska möjligheter att skapa en tillvaro.
I Bräcke kommun finns den unika möjligheten att verka på landsbygden i en lugn miljö med en stor
tillgänglighet. Eftersom kommunen har ett bra läge mellan Östersund och Sundsvall där E14 stäcker sig
igenom kommunen, tar du dig enkelt till storstaden med bil, tåg eller buss. Från de nordöstra delarna
kan du också ta del av Sollefteås utbud. Det är nära till flygplatserna i Östersund och Sundvall, som du
når på lite mer än en timme. Längre än så tar det inte att ge sig ut i världen från Bräcke kommun. En
bra plats för människor med idéer som vill leva ut sina drömmar.
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Här finns det alltid
något att göra
Foto: Firma Joakim Blomkvist.

Friluftsliv präglar bygden, ger den mening, innehåll
och utkomst. Det är naturen som drar de flesta
besökarna till Bräcke kommun, med vidsträckta
landskap som bjuder på fina jaktupplevelser,
vandringsupplevelser i pilgrimers spår, naturreservat,
urbergsgrottor och inte minst olika sorters fiske i
absolut toppklass!
Ett starkt föreningsliv bjuder på alla sorters
sysselsättning; allt från knatteridning, rodd, 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.

Foto: Ruben Heijloo.

Din saneringspartner i Jämtland
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063-554 16 00 • www.ocab.se

www.octowood.se

MidSweden Skipark
– Världens längsta skidtunnel i naturberg
I den gamla försvarsanläggningen i Gällöberget byggs världens
längsta skidtunnel för inomhusskidåkning och skidskytte. På en yta
på 12 000 m² skapas en arena i världsklass, där både motionärer
och professionella idrottsmän från hela världen kommer att kunna åka
skidor året om. Förutom skidspår, skicross och skidskyttebanor ingår
även annan service, som reception, café, omklädningsrum, skidshop
samt rum för möten och konferenser. Här finns utrymme för kreativitet
och etableringar.

Hos oss på Gällö räknar vi det mänskliga
kapitalet och engagemanget som den absolut
viktigaste faktorn till att vi är en av de effektivaste
sågverksindustrierna i Sverige. Vi tar helt enkelt
längre, snabbare och fler steg än våra konkurrenter.
Denna egenskap och kraft kommer från våra medarbetare och Harez personifierar detta till punkt
och pricka.
Gällö Timber är en stark och trygg arbetsgivare
och vi investerar kontinuerligt i utveckling av vårt
sågverk. Vi är Bräckes största arbetsgivare och det
tänker vi fortsätta att vara!
Läs mer om oss på www.galloskog.se
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Nu finns förutsättningarna för
att kunna bo var som helst
men ändå bedriva verksamhet,
allt pekar på att vi måste ta
tillvara på vad naturen har
att ge, och det är Bakgårdens
koncept. Vi har gjort det vi
tror på och brinner för och
hoppas att vi kan förmedla
den tanken genom god mat,
öl och bra musik. Närheten är
viktig för oss.
– Kerstin och Gustav Hylén

Fiber förenklar vardagen
På bara några år har utbudet av e-tjänster ökat rekordartat. Idag använder vi nätet när vi handlar
mat, konsumerar film och musik, arbetar, studerar och kommunicerar med vänner och bekanta över
hela världen. Detta i en utsträckning som för bara några år sedan var omöjlig.
Fiberetableringen är ett av de största utvecklingsprojekt som genomförts i Bräcke kommun – ett riktigt
stordåd! Det började som ett långsiktigt strategiskt arbete på flera fronter, där fiberanslutning till alla
hyresfastigheter som kommunen äger varit en del. Den största bedriften står invånarna själva för via
fiberföreningar, där flertalet sökt och beviljats EU-medel, för att etablera bredband via optofiber i hela
kommunen. Ett unikt projekt som tagit Bräcke kommun från 0,03% anslutningsgrad till i dagsläget
cirka 65%. Därför finns det fiber nära alla i kommunen i slutet av 2017.

MOBILBETONG
I ÅNGE AB
matjord till försäljning, en byggmaskinsuthyrning och givetvis betong.
Dessutom hjälper vi gärna till med
traktortjänster, lastbilstjänster, lastning,
lossning, utkörning av grus etc.
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www.angebetong.se

I Revsund bor Kerstin och Gustav Hylén, de driver tillsammans Bakgården och en musikstudio. Kerstin står
för nybakat bröd och mat och Gustav brygger öl, allt
med en ton av närhet. Med hjälp av fiber som nu dragits
i kommunen har de förbättrat sina möjligheter.

En pendlarkommun
Bräcke kommun är belägen mitt i stråket mellan Trondheim,
Östersund och Sundsvall, med E14, Mittbanan och Stambanan inpå knuten. Här finns även närhet till Sollefteå. Det
är faktorer som ger goda förutsättningar för transport av
varor och tjänster, liksom arbetspendling eller turism.
I Bräcke kommun finns möjligheten för alla barn och ungdomar
(6–19 år) folkbokförda i Bräcke kommun, att utan kostnad åka i
Länstrafikens befintliga trafikutbud året runt.

Gränsgatan 42, 840 60 Bräcke
Telefon: 070-35 10 498
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I Bräcke finns det vi gillar att göra på fritiden.
Jakt, fiske och skoteråkning är några av sakerna
som vi gärna gör. Det kombinerat med att få
vara egenföretagare är väldigt roligt i en bygd
där vi upplever god sammanhållning och har ett
stort kontaktnät.
– Linus och Andreas på Lillkrogens Bygg, som 2015 utnämndes till
Årets unga företagare i Bräcke.

Octo Wood, Kälarne.

EXPERTER INOM INDUSTRIRENGÖRING,
SKADESERVICE OCH MILJÖRIVNING

Låt oss ta hand om jobbet!
Vi har en stark specialistkompetens inom våra tre verksamhetsområden: Industrirengöring för kunder i bl.a. pappersindustrin, energisektorn och petrokemisk industri, sanering av främst brandoch vattenskador åt fastighetsägare och försäkringsbolag, samt inom rivning där vi riktar oss mot
byggbolag, industri och kommuner. Vi klarar alla tuffa krav som våra kunder ställer, så oavsett
vilken tjänst du anlitar oss för ser vi till att genomföra varje projekt noggrant, säkert och miljöriktigt.
Kontakta oss gärna på telefon 060 – 64 47 90 för att diskutera vilka lösningar vi kan erbjuda din
verksamhet.
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www.corvara.se

Här finns styrkorna naturligt och nära
Sveriges första kopparfria kommun, världens längsta inomhusarena i naturberg för smala skidor, närheten
till varandra och naturen gör att Bräcke kommun är i framkant när det gäller goda förutsättningar för att
driva företag. Det är kanske därför vi har hög företagsamhet med cirka 1 000 företagare inom olika
branscher, främst skogsbruk, metallbearbetning, bygg och handel.
Näringslivet i Bräcke kommun består av små och medelstora företag. Till de mindre hör lokala mathantverkare
som tillverkar ko- och getostar, bakar bröd, brygger öl och förädlar bär. Inom metall- och skogsindustrin finns
flera verksamma företag. Det är många som förverkligat sina drömmar och startat företag inom turistisk
verksamhet med naturen i centrum.
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Varje del
är en del av oss!

Pilgrimstad

I den västra delen av kommunen ligger Pilgrimstad. I omr
finns smultronstället Forsaleden, en vandringsled i vacker
ett naturbad och fornlämningar från en svunnen epok. De
förskola samt fritidsverksamhet. Särskilda boenden erbjud
dementa samt för äldre.

I kommunen finns många vackra delar. Du kan välja att bo precis var
du vill. Varje ort har sin speciella charm!
Vi bygger för framtiden
Vi bygger för framtiden

Biblioteksbussen
Biblioteksbussen besöker en del orter som saknar
bibliotek. Biblioteksbussens hållplatser finns i
Pilgrimstad, Bodsjöbyn, Våle, Flatnor och Höviken.
Bybibliotek finns i Rissna och Hunge.

Gällö
I den mellersta delen av kommunen ligger Gällö. I området finns bank,
matbutik, bensinstation, bibliotek, även fritidsanläggningar som ishall och
simhall. Strax utanför Gällö ligger Mickelbacken för alpin åkning och snart finns
även världens längsta inomhusskidåkning i naturberg. Det finns förskola för
barn 0-5 år och grundskola för barn mellan 6-16 år samt fritidsverksamhet.
Särskilda boenden erbjuds för äldre.

Fanb
Pilgrimstad

Revs
Brattb

InfoPoints
En InfoPoint är en enklare,
bemannad turistinformation.

Flatnor
Bodsjöbyn
Finnäs

Fiske
Fiske i toppklass!

Tjutboda

Kälen

Skoterleder
Inom kommunen finns
cirka 600 km skoterleder.

Vandringsleder

Ocksjön

I kommunen finns många
fina vandringsleder.

Skanna QR-koden
om du vill vet mer!
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Foton: Kerstin Andersson.
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Kälarne
I den nordöstra delen av Bräcke kommun ligger Kälarnebygden. I
tätorten finns bland annat bibliotek, matbutik, bensinstation, butiker,
hotell, matställen med mera. I samhället finns biograf, simhall och i
närheten finns en backe för alpin åkning. Det finns förskola för barn
0-5 år och grundskola för barn 6-16 år. Särskilda boenden erbjuds för
dementa samt för äldre.
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Bräcke
I centralorten Bräcke finns kommunhuset, bibliotek, hälsocentral, tandläkare, apotek, systembolag, kläd- och skobutik,
bensinstation, restauranger, frisörer och mycket mera. I samhället finns även fritidsanläggningar som ishall, ridhall och
simhall. Det finns förskola för barn 0-5 år och grundskola för barn 6-16 år samt fritidsverksamhet. I Bräcke finns även
gymnasieskola (JGY), SFI och vuxenutbildning. Särskilda boenden erbjuds för dementa samt för äldre.
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Vård och omsorg
med närhet
Kommunen erbjuder en väl fungerande
vård och omsorg med hög kvalitet där varje
människas individuella behov bemöts och
tillgodoses. I Bräcke kommun sker arbetet i
team. På varje arbetsplats finns vårdlag där
olika professioner ingår som arbetar för den
enskildes bästa och tar tillvara de förmågor
och resurser som personen har.
I kommunen finns särskilda boenden (SÄBO),
demensboenden, gruppbostäder, hemtjänst,
hemsjukvård och personliga assistentgrupper.

Genom livets alla skeden
Alla människor kommer någon gång att
behöva stöd i sitt dagliga liv. I Bräcke
kommun finns stöd och hjälp för varje
människas individuella behov. Det kan
handla om stöd i ekonomiska situationer,
missbruk eller stöd till familjer. Oavsett vad
är alltid ambitionen att stödja varje individ
till hälsa och välmående.

Är Du i behov av personlig assistans för
Dig själv eller Ditt barn och söker ett
mindre och personligare alternativ?

14

Kontakta då Marjaana på 063-13 01 39
eller besök oss på www.spaab.se eller på
Frösö Strand, hus A.

DET LILLA FÖRETAGET MED DET STORA HJÄRTAT

Foto: Firma Joakim Blomkvist.

”

I Bensjö är jag född och uppvuxen,
att få återvända som pensionär
betyder mycket. Det här är min
plats, med minnen av min barndom
och min man. Här bor mina barn och
barnbarn nära och jag känner mig
aldrig ensam.
– Aina.

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund bildat av Östersund,
Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Vår
verksamhetsstrategi är att identifiera risker, förhindra olyckor och medverka till
att skapa en miljö där människor känner sig trygga. Vid räddningsinsatser arbetar
vi på ett professionellt sätt med bra utrustning och största möjliga miljöhänsyn.
Vårt uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor
avseende människors liv och hälsa, egendom och miljö.

Vår omtanke – Din trygghet
Vår omtanke
Din trygghet

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund bildat av Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner.
Vår verksamhetsstrategi är att identifiera risker, förhindra olyckor och medverka till att skapa en miljö där människor känner sig trygga. Vid räddningsinsatser arbetar vi på ett professionellt sätt med bra utrustning och största möjliga
miljöhänsyn. Vårt uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande
skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljö.

Vår omtanke – Din trygghet
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En skola där barnen är i fokus
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.
Genom de statliga medlen inom ramen för Skapande skola deltar alla kommunens elever i aktiviteter
som musik-, teater- och dansföreställningar, författarbesök och workshops med professionella
kulturaktörer. Målet är att stimulera elevernas eget skapande, och arbetet planeras gemensamt på
kommunens alla skolor.

Alla barn ska få chans att utveckla sina förmågor
Vi arbetar med projektet ”Elevens delaktighet oavsett förmåga” genom att fördjupa vår egen kunskap och
förståelse för elever med olika funktionsnedsättningar. Detta för att inkludera alla elever oavsett deras olika
förmågor och behov, samt att vidareutveckla arbetet med elevernas inflytande och rätten att påverka sitt
eget lärande. Alla härliga möten tillsammans med eleverna ger oss så otroligt mycket. Genom att jobba
mycket med elevernas intressen får vi pedagoger lära oss mycket nytt varje dag.

– Maria Palm och Monica Johansson-Midbjer, ”Elevens delaktighet oavsett förmåga”.

Tunneldrivning är det enklaste vi gör...
Behöver ni någon som tar ansvar för helheten
och som inte backar för krångliga och svåra
objekt? Behöver ni en stabil partner inom
berg, mark, schakt och spräng?

Just nu
bygger vi
MidSweden
SkiPark!

Lotus M&T AB | Lotus Infra AB
Veli Taatila | M: 0768-90 33 30
www.lotusab.se
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Kultur och fritid berikar livet
I Bräcke kommun är det vardagskulturen som står i fokus.
Bibliotek finns i Bräcke, Gällö och Kälarne. Alla är integrerade,
dvs både folk- och skolbibliotek, vilket innebär att alla
barn och unga i kommunen får tillgång till riktigt bra
biblioteksverksamhet under skoldagen oavsett var de bor.
Samarbete sker också med bybibliotek i Hunge och Rissna.
Biblioteksbussen stannar i en del byar för att komma så nära
invånarna som möjligt.
Kulturskolan i Bräcke kommun finns för alla elever i årskurs
4-9 på alla skolor, och nästan hälften av alla barn deltar i vår
musikverksamhet, som är avgiftsfri.

Ett Hus för alla i Fest och vardag!
Biograf, teater och evenemang vi gör det möjligt tillsammans med dig

Vi tar operan från
Metropolitan i New
York till Bräcke!
Vi ser till att konferensgäster får härliga
upplevelser.
Vi ser till att skolbarnen och de äldre
i Bräcke får måltider
med kvalitet.

Vi är fastighetsägare
och med stolthet hyr vi
ut välvårdade lokaler
till skolan och bibliotek.
Vi verkar för Bräcke
och utvecklingen i hela
samhället!

www.fhbracke.se
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Foto: Jeanette Laestander.

I Bräcke kommun är
naturen vår vardag
och verklighet
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ULTRALJUD PÅ
HEMMAPLAN
SPAR TID
OCH ORO
– Det är det roligaste man kan göra, att jobba i
glesbygd, säger distriktsläkaren Susanne Karling
och demonstrerar den nya ultraljudsapparaten på
undersköterskan Marie Viksten.

Färre mil med bilen och snabbare svar från doktorn. Det är två
av pluspoängen när Region Jämtland Härjedalen satsar på att
utveckla den digitala tekniken inom vården. I Gällö finns ett av
Sveriges allra första virtuella hälsorum och Kälarne hälsocentral
ligger i framkant med en bärbar ultraljudsapparat.
För Susanne Karling har jobbet som distriktsläkare i Kälarne
blivit ännu intressantare.
– Ultraljudet är ytterligare ett verktyg och en krydda i den
dagliga verksamheten, säger Susanne som ser det som ett
komplement till specialistvården, inte en ersättning.
Bland annat använder hon apparaten på patienter som har
en misstänkt propp i benet, och när det inte är någon fara
slipper patienten åka in till sjukhuset. Det är också smidigt
att ta med sig maskinen till Tallgläntans äldreboende om det
skulle behövas. Möjligheten att göra undersökningar med
ultraljud på hälsocentralen eller hemma hos 85-åriga Gustaf
är ett led i arbetet att flytta vården närmare patienten.

Vård på distans

Vård nära dig – tack vare tekniken
De virtuella hälsorummen minskar också på avståndet och
ökar servicen i vården. I Gällö och Stugun kan man till
exempel kolla blodvärdet på egen hand halv åtta en torsdagskväll och personalen kan registrera värdena i journalen
senare. En stor TV-skärm, en videolänk och ett öppet sinne
skapar nya möjligheter. Kliande leverfläckar och onda halsar
går till exempel att undersöka på distans och ett möte med
sjukgymnasten flera mil bort är möjligt utan att man behöver starta bilen eller passa bussen.
– Man skulle kunna göra hur mycket som helst, men det
behövs personal i andra änden, säger Susanne Karling.
Den som vill kombinera läkarjobbet med forskning kring
den så kallad distansoberoende tekniken är för övrigt extra
välkommen till östra Jämtland.
– Kungliga tekniska högskolan är mycket intresserad av att
ha vår glesbygdskommun som testområde, säger Susanne.
Text och foto: Sara Adelhult

Susanne Karling,
distriktsläkare i Kälarne.

Tekniken blir ett allt viktigare hjälpmedel för att skapa
en trygg och säker vård för alla. Storuman i Västerbotten är med sitt Glesbygdsmedicinska centrum en
föregångare, men även vår region har mycket på gång
med bland annat tester av olika former av hälsorum.
Med kamerans hjälp kan till exempel doktorn ha jour
på två orter samtidigt eller en patient göra återbesök
hos dietisten hemifrån köksbordet.
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Foto: Jeanette Laestander.

KONTAKTA OSS NÄR DET GÄLLER!
Markarbeten i alla former, stora som små, från den lilla gräsmattan till den stora entreprenaden.
Leverans av grus, bergmaterial, sand, matjord, fiberduk, trummor etc. Snöröjning och sandning,
allt från din uppfart till de större vägnäten. Vi har fått förtroendet att utföra tillsyn och skötsel av
tomtmark samt vinterväghållning åt Bräcke kommun.
Välkommen att kontakta Peder 070-621 82 38 eller Lars 070-580 77 83.
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En lugn och trygg miljö
Linda Sterner arbetar på Arbetsförmedlingen och Christofer Olsen-Nikkinen arbetar på Kronofogden.
Familjen består av pappa Christofer, mamma Linda, barnen Elise, 4 år, Love, 1,5 år, och katten Ninya.
Varför har ni valt att bo i Bräcke kommun?
– Det var lite av en slump. Vi bodde i nedre Torvalla i
Östersund i en lägenhet, men när familjen blev större
kände vi att vi ville köpa hus en bit utanför stan.
Prisvärt, nära till naturen, en sjö och fint läge gjorde
att vi slog till på huset i Pilgrimstad.

Vad gillar ni där?
– Vi gillar by-känslan, att alla hälsar, att det småpratas grannar emellan, närheten till naturen, sjön
och forsa-leden. Vi gillar också att ”bo på landet”,
lugnet och tystnaden men med bra avstånd och
kommunikationer till stan.

Vad är fördelarna med att bo i kommunen?
– Vi kanske har bott i kommunen för kort tid för

att se specifika fördelar, men spontant känner vi att
huspriserna är bättre här och att det är en lugn miljö
för barnen att växa upp i. Vi trivs bra och upptäcker
flera smultronställen ju längre tiden går.

Vad har ni för fritidsintressen?
– Vi har bott i huset och Pilgrimstad ca 1 år nu så
tiden har mest gått till barnen, arbete, renovering
och annat husfix, men vi tycker om att vara ute i
naturen med barnen, att hitta på aktiviteter utomhus
efter årstid.

Hur ser ni på att växa upp på landsbygden?
– Det var ett stort skäl till att vi flyttade ifrån Östersund, just för att vi ville att barnen skulle få växa upp
på landet.

NU FÅR FURULUND
OCH FURUHAGEN
FOSSILFRI FJÄRRVÄRME
TACK FÖR DET FÖRTRÄFFLIGA MOTTAGANDET VI FÅTT UNDER VÅRT FÖRSTA
ÅR SOM NY ÄGARE OCH LEVERANTÖR AV FJÄRRVÄRME I BRÄCKE OCH KÄLARNE.
Våra värmelösningar är baserade på miljöanpassade och förnybara metoder. För att kunna övergå till 100 %
bioproducerad fjärrvärme inom Bräcke och Kälarne, investerar vi nu cirka 10 miljoner kronor för byggnationer
i värmekulvert och panncentral. Det resulterar i att vi, i samarbete med kommunen, ansluter hela Furulund
och Furuhagen till 100 % bioproducerad, fossilfri fjärrvärme under 2016. Välkommen att kontakta oss om
du har några frågor om just den här övergången eller om våra verksamheter i kommunen.
ADVEN VÄRME AB. Tel: 0771-44 55 88. www.adven.se
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Foto: Jeanette Laestander.

Vi finns till för dig
Medborgare
Inom Bräcke kommun är vi drygt 700 medarbetare. Vi ger service till kommunens medborgare
inom en rad områden: allt från förskola till äldreomsorg, från bygglov till miljö och renhållning,
från hyresbostäder till kultur och fritid. Gemensamt är att alla arbetar för att skapa en bra tillvaro för alla invånare.

Företagare
Bräcke kommun erbjuder service och stöd till dig som företagare, oavsett om det gäller nya etableringar eller redan befintliga verksamheter. Näringslivsutvecklaren fungerar som en länk mellan
näringslivet och kommunen. Mötesplatser där företagare, tjänstemän och politiker träffas och knyter
kontakter är viktiga. Det sker bland annat genom företagsbesök, företagarluncher och branschträffar.

Besökare
Besökare välkomnar vi också, särskilt de som stannar länge. Ta gärna kontakt med kommunen,
vare sig det gäller kortare eller längre besök. Turism- och inflyttningssamordnaren ger svar på
de flesta funderingar. Med våra sjuhundra sjöar och rika upplevelseutbud blir det sällan tråkigt
för den aktiva. Här kan du även skapa dig lugn och ro.

Vackra
Bodsjöbygden
En genuin mat-, kultur- och naturupplevelse
www.bodsjoleden.se

ICA Lanthandeln med MAX service!

Bodsjöbygden för en välbehövlig
rekreation www.bodsjobygden.se
Vi finns på
facebook
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Adress: Hantverksgatan 25, 840 60 Bräcke
Telefon: 0693-161 00
Webbplats: www.bracke.se
E-post: bracke@bracke.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 11351 • www.jssverige.se
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