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Skidåkning
Året runt!

Besökshunden
Bosse Sid 20-21
På Bushresa i Bräcke
kommun! Sid 14-15
✤ Vad händer när markerna inte längre brukas?
✤ Nicklas Lemon: ”Att vara mjölkbonde är en livsstil”
✤ Fiberyra på Framgården: ”Fibern har underlättat enormt!”

MidSweden365 är
äntligen i full gång!
Hitta öppettider, priser
med mera på
sid 10-12.

ÖPPETTIDER
LEDARE

OM INBLICK

December kommer med tända ljus, omtanke om nära och kära och med ett
visst mått av julstress, och en vilja att hinna klart allt innan året är slut. Jag
skulle vilja råda dig att sätta dig ner, ta ett par djupa andetag och komma
ihåg att du duger.
I det här numret av Inblick Bräcke kommun kan du dyka ner i flera olika
reportage som på ett eller annat sätt handlar om djur och natur, och det
välbefinnande de ger.
I början av hösten gjorde kommunen tillsammans med LRF en Bushresa
för att sätta fokus på jordbrukslandskapet. Några av våra aktiva jordbrukare
som ser till att hålla landskapet öppet möter du i tidningen. Kanske får du
en tankeställare om hur ett modernt lantbruk fungerar?

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

Öppettider under jul- och nyårshelgen

Adress:
Bräcke kommun
Box 190, 843 21 Bräcke

Den 5 jan 2018 har kommunens reception öppet kl. 8-12.
I övrigt öppet som vanligt mån-tors kl. 8-16, fre kl. 8-15
med lunchstängt kl. 12-13.

Telefon:
0693-161 00

Återvinningscentralerna

E-post:
tillvaxt@bracke.se

Datum

Biblioteken

Bräcke

Gällö

Kälarne

Datum

Bräcke

Gällö

Kälarne

Inblick innehåller också ett reportage om besökshunden Bosse och hans
matte som skapar extra välbefinnande och trivsel i kommunens äldreomsorg. Det kan betyda mycket att känna lurvig päls under fingrarna och en
blöt nos på kinden.

Ansvarig utgivare:
Bengt Flykt

Mån 25 dec

-

-

-

Fre 22 dec

10-14, 17-20

10-13

10-13

Tis 26 dec

-

-

-

Ons 27 dec

10-19

10-14, 16-19

10-13, 16-19

Redaktör:
Josefine Larsson

Tor 28 dec

-

13-18

-

Tor 28 dec

10-14

10-13

-

En annan av kommunens roller är att värna om naturen. Våra inspektörer
granskar och följer upp för vårt och för miljöns bästa. Och vi hjälper Naturvårdsverket att genomföra lokala naturvårdssatsningar i samarbete med
ideella föreningar. Ett av våra projekt har under året varit Kunskapsleden
som invigdes i oktober. Det kan nog locka fler till vackra Gimån.

Mån 29dec

13-18

-

-

Fre 29dec

10-14

10-13

10-13

Grafisk produktion:
GRANN Design & Kommunikation,
Bräcke

Tis 2 jan

-

7:30-10

13-18

Tis 2 jan

13-16

-

-

Tors 3 jan

-

13-18

-

Ons 3 jan

10-19

10-14, 16-19

10-13, 16-19

Mån 8 jan

13-18

-

-

Tor 4 jan

10-14

10-13

-

Tis 9 jan

-

7:30-10

13-18

Fre 5 jan

-

-

10-13

Men nu är det vinter och snö så att det räcker till - i alla fall i
Gällö. Under 2017 slutförde vi det stora byggprojektet med
skidtunneln i Gällö och lämnade över en toppmodern skidanläggning till Mid Sweden 365 AB. Intresset har varit
stort och det gläder mig att se alla positiva kommentarer
och höra att flera lokala entreprenörer redan märker av att
de får nya kunder. Det är ju det som hela tiden har varit
kommunens motivation i den här satsningen.
Mid Sweden 365 är också en symbol för framåtanda,
mod, kraft och förverkligandet av drömmar. Det har
gått åt en hel del både mod och kraft för att förverkliga den här drömmen. Bakom den stora förvandlingen ligger mycket arbete som gjorts möjligt tack vare
kommunfullmäktiges beslut och Bräcke kommuns
handlingskraft. Men många fler har stått vid vår
sida. Jag vill därför rikta ett stort tack till er som
funnits med i projektet för ert idoga arbete, och
tack till alla som har trott på den här idén och alla
som stöttat oss i smått och i stort! Nu kan vi ses
i spåret.
Till sist vill jag passa på att önska trevlig läsning, och trevlig helg!

Tryck:
Berndtssons Tryckeri,
Östersund
Omslagsfoto:
Göran Strand
Upplaga:
5.000 ex.
Tidningen finns också att läsa
digitalt som pdf på kommunens
hemsida www.bracke.se.

Bräcke kommun
ETT MAGASIN FÖR OSS MED HJÄRTAT I BRÄCKE KOMMUN

PSSST!
SOPBILEN
kör som vanligt (måndag-onsdag)
under jul-/nyår-/trettondagshelgen.

JULKLAPPSPAPPER
sorteras som pappersförpackning
och snören som brännbart!
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Kommunhusets receptionstider
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Tänk gärna på att handla lokalt till jul!
Gynna våra lokala handlare, hantverkare och matproducenter genom att handla på hemmaplan så långt som möjligt.
På så vis behåller vi vår service i kommunen. Det är dessutom snällt för miljön!

Har du synpunkter på
kommunens service eller tjänster?
Då vill vi gärna få reda på det! Dina synpunkter, klagomål eller beröm
ger oss en chans att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Du kan ringa eller kontakta den verksamhet synpunkten gäller. Oftast är
det allra lättast att prata direkt med den som är ansvarig.
I annat fall, eller om dina synpunkter gäller en mer övergripande fråga,
kan du skriva till kommunen. Skriv ett eget brev eller ett e-postmeddelande, eller använd e-postformuläret på webben. Märk gärna brevet
eller ärendet på e-postmeddelandet med ”Synpunkter/klagomål”.

+

All information hittar du på:
www.bracke.se/synpunkter
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NOTISER

NÄRINGSLIV

När du behöver stöd och hjälp!

Mobila näringslivskontor på prov
Nu försöker vi förbättra vår service mot företag genom att tydliggöra roller, förväntningar och tillgänglighet och som ett led
i detta ska vi testa mobila näringslivskontor. Vi kommer att
finnas tillgängliga på olika platser i kommunen och finnas där
för dig som vill bolla olika frågor och för dig som vill berätta
mer om din verksamhet. Vi kommer även fortsättningsvis besöka dig enskilt som företagare om du hellre önskar det. Vi har
också förändrat utseendet på nyhetsbreven och om du inte får
det så kan du skicka ett mejl till tillvaxt@bracke.se och anmäla
ditt intresse.

Samverkan för ett bättre näringslivsklimat
Under hösten har det bjudits in till workshops för företagare
på flera orter i kommunen med syfte att inspirera till en gemensam målbild och ett bättre näringslivsklimat. Det kommer slutligen tas fram ett förslag till program som ska antas
politiskt under 2018. Du som inte hade möjlighet att delta
kommer att bjudas in igen i början av 2018 eller så kan du
skicka dina synpunkter till tillvaxt@bracke.se så tar vi med
oss dina idéer.

Parkeringstillstånd

Färdtjänst

Varuhemsändning

Behöver du parkeringstillstånd
för rörelsehindrade?
Kontakta kommunens trafikhandläggare, Jonny Berg.

Är du i behov av färdtjänst
eller riksfärdtjänst?
Kontakta Länstrafiken i
Jämtlands Län.

Bor du utanför tätorterna i kommunen,
och har svårt att ta dig till affären?
Då kan du ansöka om att få dina
varor hemsända:

Telefon: 0693-162 06

Telefon: 0771-82 00 83

Telefon:: 0693-162 18

Besök vår hemsida!
Timbanken - för dig som vill
utveckla ditt företag!
Med Timbanken får du som är företagare tillgång till upp till
fem kostnadsfria konsulttimmar per år. Denna konsulthjälp
kan t.ex. utnyttjas för att stärka ert varumärke, marknadsföring
eller annan affärsutveckling. Timbankens konsulter ger även
företagsstöd och rådgivning för er som vill satsa på utlandsaffärer, bättre lönsamhet och organisationsutveckling.
Kontakta oss på tillväxtavdelningen så berättar vi mer!
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Lediga jobb

Gilla oss!

www.bracke.se

Arbeta hos oss!

Vi finns på Facebook

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!

Kontakta tillväxtavdelningen!
Välkommen att höra av dig till oss på tillväxtavdelningen om
du har några frågor eller funderingar kring ditt företagande
eller om du funderar på att starta företag.

+

E-post: tillvaxt@bracke.se
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Årets Företagare och Årets Guldstjärnor utsedda i Bräcke kommun!
För det 21:a året i rad hyllades företagen i Bräcke kommun
genom den företagarfest som föreningen Företagarna ordnade
under lördagen den 14 oktober. Föreläsare var Revsunds Brewery
som berättade om verksamheten och framtiden. Under kvällen
delades följande priser ut med nedanstående motiveringar:

”Förväntar man sig en tiger
men får en humla är det nära
till hands att bli besviken oavsett hur fantastiskt det är att
humlan flyger”.

Årets Företagare 2016
Per-Arne Loft, Kälarne Entreprenad AB
”Årets Företagare har under året utfört en prestation som med hänsyn
tagen till förutsättningar och omständigheter framstått som en berömvärd
förebild för andra företagare och samhället i övrigt.”

Årets Unga Företagare 2017

Hög kvalitet och stadig
ekonomi trots befolkningsminskning
När Kvalitetsmässan 2017 gick av stapeln i Göteborg den 16 november var Bräcke kommuns framgångsrika ekonomi- och kvalitetsarbete en av programpunkterna. Kommunalrådet Sven-Åke Draxten och
kommunchef Bengt Flykt var inbjudna för att tala om hur en kommun kan utveckla både ekonomin och
verksamhetens kvalitet trots utmanande yttre förutsättningar.
Bräcke kommun var en av kommunerna som hade valts ut för att dela med sig
av sina erfarenheter. Med i panelen på
Kvalitetsmässan fanns också Hans Knutsson, ekonomie dr på Företagsekonomiska
institutionen vid Lunds Universitet,
Mikael Lindfors, kommunstyrelsens
ordförande och Katarzyna Wikström,
kommunchef, Norsjö kommun. Moderator var Bengt-Olof Knutsson, Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).
– Det är hedrande att vi blivit utvalda av
SKL för att berätta på Kvalitetsmässan
om hur vi hanterar våra utmaningar, säger Bengt Flykt. Våra utmaningar är inte
bara att befolkningen har minskat och
ändrat sammansättning, utan också att vi
bor glest med långa avstånd mellan flera
små tätorter. Jag har tidigare någon gång
liknat Bräcke kommun vid en humla som
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flyger trots att den med sina förutsättningar inte borde kunna det. Men naturligtvis kan humlan flyga. Det tog bara tid
innan någon kom på exakt hur det går till.

faktorer som alla är möjliga att påverka
för en enskild kommun.

Och hur det går till att få en liten kommun att klara av att hålla hög kvalitet i
verksamheten och ekonomin i balans,
fastän befolkningen minskar och de
geografiska förutsättningarna är svåra,
är just vad Hans Knutsson redde ut i sin
forskningsrapport ”När befolkningen
envisas med att minska, vad kan en
kommun göra?” (Lunds Universitet,
Ekonomihögskolan 2017-04-25).

•

Framgångsfaktorer för
krympande kommuner
Det som utmärker små kommuners framgångsrika arbete är enligt rapporten fyra

Det handlar om att:

•

•

•

Sätta tydliga mål utifrån verifierbara
fakta.
Politisk överblick och samsyn för
att kunna enas om tuffa och nödvändiga prioriteringar.
En sammansvetsad ledningsgrupp
med kompetenta och engagerade
medarbetare.
Det åtgärder som vidtas behöver
vara både inåt- och utåtriktade,
d.v.s. både tackla hur effektivt kommunens verksamheter sköts och
vilka verksamheter som kommunen
ska ägna sig åt för att möta medborgarnas förväntningar.
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Sven-Åke Draxten

Bengt Flykt

Bräcke fattar strategiska beslut
– Jag är oerhört stolt och även ödmjuk inför uppgiften att få leda en så klok och lösningsinriktad organisation, säger Bräckes
kommunalråd Sven-Åke Draxten. Vi har
fattat en hel del tuffa beslut under det senaste decenniet, och fler är säkert att vänta, men vi gör det strategiskt och baserat
på fakta, inte önsketänkande. Det är det
som varit framgångsrikt för oss, och det
är det som Hans Knutssons rapport också
pekar på. Vi befinner oss hela tiden i en
besvärlig position, men varje dag är en ny
möjlighet att leta nya lösningar. Vi klarar
oss just tack vare att vi blickar framåt.
– Vi står fortfarande inför stora utmaningar, både att anpassa verksamheterna efter
de resurser vi har, men också att kommunicera de mål vi har och de åtgärder
vi gör till medborgarna. Det är viktigt att
vi som kommun är tydliga med vilka förväntningar medborgarna kan ha på oss,
och varför vi prioriterar som vi gör, säger
Sven-Åke Draxten.
– Förväntar man sig en tiger men får en
humla är det nära till hands att bli besviken, oavsett hur fantastiskt det är att humlan flyger.

Jonatan Eriksson, Jonatan Erikssons Åkeri AB
”En företagare som är på rätt väg, 320 eller 323 spelar ingen roll. På ett
imponerande sätt och genom en stark drivkraft har Årets Unga Företagare
bevarat, förnyat och utvecklat företagets roll i samhället på ett föredömligt
sätt. Genom sitt goda ledarskap, en stor entreprenörsanda och med en tro
på landsbygden, skapar denna företagare goda möjligheter för både sig
själv och andra. Årets pristagare är en förebild för andra unga företagare
i Bräcke kommun.”

Årets Serviceföretag 2017
ICA Nära Gällö Livs AB
”Årets Serviceföretag 2017 har verkligen förstått vad det innebär med
service! Med stort driv och engagemang bidrar de till utvecklingen av sin
ort på både inarbetade och helt oväntade sätt. De servar gästerna som
kommer in i butiken på ett ödmjukt, trevligt och professionellt sätt som
gör att kunderna går därifrån med en god känsla i magen.
Men dessa stjärnors engagemang slutar inte där utan märks i allt från
skidtunnelprojekt till utveckling av slalombacken och oktoberfest. Less is
more? Nä, more is more!”

Årets Serviceperson 2017

2017

Lotta Orrmarker
”Årets Serviceperson 2017 är en riktig stjärna som brinner för att göra
skillnad. Hon har med stort engagemang lagt ner sin tid och sin själ i att
skapa och sälja armband och tröjor, helt utan egen vinning. Alla pengar går
istället oavkortat till Cancerfondens och Friends insamlingar för att hjälpa
människor som är drabbade av cancer eller mobbning. Hon är en ung och
kreativ tjej med ett stort hjärta av guld - en riktig fighter!”
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NOTISER
SAMHÄLLSINFORMATION

Integrationsservice Drop-in
Kommunens Integrationsservice har under de tre senaste
åren gett stöd till nyanlända via Drop-in. Där kan man få
hjälp med att t.ex. få ett brev översatt, fylla i en blankett,
boka en tid eller att ta kontakt med rätt myndighet. Denna
verksamhet har nu breddats och på måndagar och torsdagar finns, förutom handläggare Integrationsservice,
också socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare samt
Arbetsförmedlingen på plats för att hjälpa arbetssökande
i olika ärenden. Vi finns på Hantverksgatan 16 i Bräcke!

Information om förlängt
slamtömningsintervall
Förlängt slamtömningsintervall kan medges efter särskild
prövning. Det är Bygg- och miljönämnden som prövar ansökningar om förlängt slamtömningsintervall. Avgiften för handläggning av ansökan om förlängt slamtömningsintervall är 879
kronor per nedlagd handläggningstimme enligt gällande taxa,
även om du får avslag på din ansökan. Ansökan om förlängt
slamtömningsintervall ska skickas in senast 1 december året
före det år som ansökan avser.
Förlängt slamtömningsintervall kan medges om du uppnår
följande:
•
•

•

Avloppsanläggningen ska ha tillstånd av en kommunal
nämnd och vara utförd enligt inlämnad anmälan/ansökan.
Avloppssanläggningen ska vara i funktionsdugligt skick.
Slamavskiljaren ska vara tät, ha hela och oskadade kammarväggar och fungerande t-rör på utloppet.
Avloppsanläggningen ska vara ansluten till en fungerande
rening, exempelvis infiltration eller markbädd (inte stenkista).

Om din avloppsanläggning inte uppfyller de krav som nämnden ställer kan Bygg- och miljönämnden inte bevilja förlängt
slamtömningsintervall. Då sker slamtömningen varje år.

?

Vill du veta mer?

För mer information samt ansökan, besök:
www.bracke.se/slamtomning
E-post: bygg-miljonamnden@bracke.se
Telefon: 0693-161 00
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ÖPPETTIDER:
Måndagar kl.13.00 – 15.30
Torsdagar kl.13.00 – 15.30

Sandningssand
I senaste KS beslutades att kommunen
ska framöver fortsätta att tillhandahålla sandningssand till privatpersoner.

SMS-tjänst

Endast
1-2 hink
ar
per hush
åll och
halktillfä
lle!

Bräcke kommun inför SMS-tjänst

Hämtningsplatser är:
•
•
•
•

Bräcke vid kommunförrådet, Tjärnvägen 7,
Gällö vid f.d vägverksgaraget, Revsundsvägen 6,
Pilgrimstad, Bällstavägen ovan järnvägen.
Kälarne vid hyreshusen Kvarnvägen 7 mot
järnvägen.

Bräcke kommun ska förstärka skyltningen med de regler
som gäller.

Bräcke kommuns invånare kan via en ny SMS-tjänst snabbt
få meddelanden om störningar i den dagliga driften, vid
kritiska avbrott eller andra händelser. Nu behöver vi din hjälp
– gå in och kontrollera att dina uppgifter stämmer! Sms-tjänsten
är ett komplement till kommunens webbplats och Facebooksida. I vissa fall använder vi även radio, tv och tidningar som
informationskanaler.

Vem kan få meddelanden via sms?

Funderar du på att söka bygglov?
Tänk på att om du ska bygga till sommaren så sök gärna
bygglov nu under vintern så hinner vi handlägga ditt ärende
i tid. Handläggningstiden är som längst från och med 1 april
och cirka tre månader framåt. Ansök gärna nu så kan du komma igång direkt till våren. Samma sak gäller om du ska byta
värmekälla till berg-, jord- eller sjövärme i sommar. Handläggningstiden är längst under barmarkssäsongen så ansök redan
under vintern så har du allt klart när det är dags att borra eller
gräva. Du ansöker på bygg- och miljöavdelningen.

!

Läs mer på
www.bracke.se/bygglov
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Teknik- och infrastrukturavdelningen kommer per automatik
att avisera driftstörningar eller andra service- eller varningsmeddelanden till personer som:
•
•
•

Är över 16 år (är barnets abonnemang registerat på en förälder, går SMS ut även till barnet).
Är folkbokförd på berörd adress.
Har en telefon registerad på adressen.

Vad behöver du göra?
För att meddelandet ska komma fram till dig som är
berörd är det viktigt att din telefon är kopplad till rätt
adress.
Kontrollera:
Att telefonnumren på din adress stämmer (kontantkortstelefoner och jobbmobiler är kanske inte kopplade till den
fastighet du är berörd av). Om du har ett företag eller fritidshus – lägg även till företagets/fritidshusets adress.
Här kontrollerar du dina uppgifter!
www.servicevarning.se

Vid en driftstörning skickas ett sms till din mobiltelefon eller ringer automatiskt till din fasta telefon där det lämnas ett intalat
meddelande. Kommunens avsändarnummer kommer att vara 08-545 392 61. Vårt register är i huvudsak baserat på data från
Bisnode med uppgifter företag eller privatpersoner själv lagt in, dessa uppgifter lämnar vi inte ut till någon. Du som abonnent
behöver inte göra något utan meddelandet skickas via systemet till dig som är berörd av exempelvis vattenavstängningen.
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MID SWEDEN 365

Multisportcenter utvecklas
Skidtunneln är en multiarena för skidsport med flera banor i
olika utföranden. Längdskidor och skidskytte är några av de
sporter som med fördel kan utövas i arenan, men det finns också utrymme för mycket annat. Egentligen är det bara fantasin
som sätter gränser, menar Gunnar Hammarberg.
– Skidåkning inomhus är en spännande upplevelse året om,
säger han. Tanken är att arenan ska byggas ut ytterligare för att
bredda målgruppen och i framtiden ser vi för oss ett välutrustat
multisportcenter här i Gällö.
Redan nu lockar MidSweden 365 en bred målgrupp av elitidrottare, gymnasieelever, fritidsresenärer, motionärer och
barnfamiljer.
Årskort Bräcke

Ägarbolag Mid Sweden365
Bräcke kommun
Gällö Skog AB
Attacus Invest AB
Stenhus i Lund AB
Ernst Holding AB
Matbutiken i Gällö AB
Per-Åke Forsberg AB
Gunnar Sveiby
Bracke Forest AB
Mynn Labro

Revsunds Prästgård AB
Skylnäs Bigård
HomeStudio Revsund
Framgården
Silvarus AB
Nicklas Eriksson
Bengt Lundqvist
Sluggo Allservice
Bräcke Skylt och Bygg
SMS AB

Priser och öppettider 2017-2018
På Mid Sweden 365 är det alltid skidsäsong. 365 dagar om året!
Barn- och ungdomsträningar som ordnas av idrottsföreningar i Bräcke kommun är avgiftsfria!

Skidsäsong året om i Bräcke!
I Bräcke kommun har skidsäsongen fått en kraftig förlängning. Den varar nämligen året om tack vare
de satsningar som kommunen gjort tillsammans med representanter från näringslivet och idrotten under
de senaste åren. Ett gammalt bergrum har förvandlats till en toppmodern skidanläggning som sedan den
23 september i år står öppen för såväl elitidrottare som entusiastiska motionärer.

En djärv idé
När planerna på den nya skidtunneln först presenterades för ett
antal år sedan var det nog många som höjde på ögonbrynen.
Idén var djärv – men om drömmen om en åretruntanläggning
kunde bli sann skulle Bräcke kommun stå rustad med en unik
anläggning med internationell attraktionskraft. Efter flera turer
och genom ett gigantiskt engagemang från eldsjälar i kommunen står världens längsta skidtunnel i naturberg nu klar och
invigd.

MidSweden 365 utgör ett viktigt landmärke för Bräcke kommun och trakten kring Gällö eftersom ökad tillströmning gör
att beläggningen ökar på lokala hotell, restauranger och andra serviceanläggningar. Läget är bästa tänkbara då arenan kan
betraktas som en östlig port in till fjällvärlden i Jämtland och
Härjedalen, en naturlig knutpunkt och mötesplats för alla som
är intresserade av skidsport.

Ska lyfta regionen och stärka skidsporten
– Detta är fantastiskt. Arenan ska lyfta regionen och stärka
skidsporten framförallt i södra och mellersta Norrland. Eftersom anläggningen är unik i sitt slag och kan garantera snösäker
skidåkning året om ser vi också att arenan är av stor betydelse för svensk skidsport generellt, säger Gunnar Hammarberg,
platschef på MidSweden 365, som både anläggningen och
driftbolaget heter.
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VÅRA

ÖPPETTIDER
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lördag:
Söndag:

ORD. PRISER

ORD. PRISER

HYRA AV

1/2-dags**: 200 SEK
1-dags:
300 SEK
2-dagars: 550 SEK
3-dagars: 750 SEK
4-dagars>: +200 SEK/dag
Årskort**:
2990 SEK
Årskort Bräcke kommuninvånare:
1000 SEK

1/2-dags**: 120 SEK
1-dags:
160 SEK
2-dagars: 300 SEK
3-dagars: 420 SEK
4-dagars>: +120 SEK/dag
Årskort:
1990 SEK
Årskort Bräcke kommuninvånare:
1000 SEK

Utrustningspaket med
skidor, pjäxor och stavar.

Keycard: 50 SEK (alla kort)

Keycard: 50 SEK (alla kort)

VUXNA

08-18
08-20
08-18
08-20
08-17
08-18
08-18

Gäller receptionen.
Åkning kan ske ytterligare
30 min. efter utsatt tid.

UNGDOM/SENIOR*

UTRUSTNING

1/2-dags**:
1-dags:
2-dagars:
3-dagars:
4-dagars:
5-dagars:

150
200
350
450
500
550

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK/dag
SEK

*Ungdom 8-15 år, senior 65+
**Inga rabatter ges på halvdagskort.
Kortet kan fyllas på och kan återanvändas. Alla spårkort är personliga.
Flerdagarskorten gäller dagar i rad. Barn under 8 år åker gratis i vuxet sällskap.
Grupprabatter:
Gäller endast en- till flerdagarskort, gruppledare betalar och hämtar ut samtliga spårkort.
10-19 personer 10%, fler än 20 personer 15%.
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MID SWEDEN 365

MID SWEDEN 365

Helena Ekholm hittar
kraft i träningen
När Mid Sweden 365 hade besök av meriterade
skidskytten och nyblivna personliga tränaren
Helena Ekholm bad vi henne dela med sig av
sina bästa tips för att hitta kraften i sig själv.

Eftersom vanliga träningsappar inte fungerar då det inte finns GPS-täckning inne i tunneln har vi tagit
fram en specialanpassad tidmätningsapp som använder Bluetooth.

– Träningen idag är mitt andningshål och mitt sätt att
hämta energi. Jag brinner för träning och vill gärna
hjälpa andra att uppnå sina mål eller helt enkelt bara
hitta glädje i träningen och skapa en livsstil där
träningen har en naturlig plats i livspusslet, säger
Helena.

APPEN FINNS ATT LADDA NER PÅ APP STORE OCH GOOGLE PLAY.
SÖK EFTER MID SWEDEN 365!

Hur hittar du styrkan och motivationen att fortsätta
när det är tungt?
– Det är viktigt att ha ett tydligt mål att jobba
mot, då blir det lättare att ta sig igenom
svackor. Inför ett lopp eller tungt
pass är det också smart att förbereda några tankar att tänka som
ska peppa dig om det tar emot.

LONA-projektet

Vad tror du om Mid Sweden 365
och framtiden?
– Jag tror att Mid Sweden 365 kommer att betyda
väldigt mycket för skidintresset på alla nivåer inom
regionen, och förhoppningsvis kommer anläggningen även
locka en hel del mer långväga skidturister. Och för mig känns
det lyxigt att kunna få äkta skidkänsla året runt utan att lägga
en förmögenhet på resor till glaciärer!

Kunskapsleden - en del av Gimåleden

Helena Ekholm med siktet
inställt på Mid Sweden365.
Foton: Göran Strand
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Kunskapsleden är en del av Gimåleden, en vandringsled som startar vid Gimårasten (Åhn E14). Längs leden finns skyltar med information om natur- och kulturvärden. Det finns även ett vindskydd efter leden som man kan använda sig av.
Vandringsleden är öppen för allmänheten och kan användas som en ”utbildningsskog”. Använd gärna leden
som ett utflyktsmål.
Bräcke kommun har i samarbete med fiskevårdsföreningar och Skogsstyrelsen drivit ett
lokalt naturvårdsprojekt vilket har möjliggjort Kunskapsleden. I projektet har ingått att
sätta upp informationsskyltar vid fiskevatten i kommunen. Tanken är att detta ska
leda till ett ökat intresse för naturvård, kulturhistoria och vistelse i naturen, och
förhoppningsvis fler fiskeintresserade.

Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr2 2017
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TEMA JORDBRUK

TEMA JORDBRUK

Hur ser
det ut när marken
inte längre brukas,
och vilken betydelse har
jordbrukets fortlevnad
för kommunen? Detta
var några av de frågor
som Bushresan
ville belysa!

På BUSHRESA i Bräcke kommun
I slutet av augusti drog en skara beslutsfattare, intresseorganisationer och företag iväg på en gemensam
bussresa, ”Bushresan”, runt Bräcke kommun. Syftet med Bushresan var framförallt att visa på hur det
kan se ut när markerna växer igen och betydelsen av att det finns jordbruk kvar i kommunen, men också
att bli inspirerad av hur man kan påverka utvecklingen av jordbrukslandskapet.

Vad händer när jordbruken läggs ner?

Positiv feedback

Under dagen samlades inbjudna politiker, företagare, representanter från Region JH, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen,
Hela Sverige ska leva, Torsta AB, m.fl. för att se, lyssna och diskutera vad som sker när jordbruken läggs ner.

Utvärderingen av dagen visade att det upplevdes som en
givande och intressant dag som till och med bjöd på en del
aha-upplevelser för vissa. Flera tyckte sig ha fått ökad kunskap
om lantbrukarnas situation och vad som händer när markerna
växer igen.

Bushresan tog vägen förbi en potatisodlare, en mjölkproducent
och en nötköttsproducent i kommunen. Det diskuterades bl.a.
lokal upphandling av råvaror, problem vid generationsskifte,
livsmedelsförsörjning vid krisläge och vad som händer när inte
markerna brukas längre. De senaste tio åren har den brukade
marken minskat med 200 hektar i kommunen vilket motsvarar
åtta procent. Det är endast en halv procent som är öppen mark
i kommunen nu, nämnde Karin Olsson, LRF:s kommungrupp.

Nicklas Lemon bor med sambo och två
barn i Sörviken där han tillsammans
med sin pappa har bedrivit mjölkproduktion sedan 12 år tillbaka. Det har nyligen
skett ett generationsskifte på gården, så
nu står Nicklas som ägare. Han berättar
om livet som ung lantbrukare i Bräcke
kommun.
Nicklas Lemon vill att hans barn ska få lokalt upphandlad och närproducerad mat på skolan.

”Att vara mjölkbonde är en livsstil ”
Mjölkgården i Sörviken är hem för 100 nötdjur, sysselsätter 2 personer och ser till att marken brukas i
4-5 byar kring Sundsjö och Gällö. Nicklas Lemon trivs i öppna landskap.
Det har varit en tuff tid för Sveriges mjölkbönder, för bara ett år
sedan var priserna för mjölken nere på orimliga nivåer.
Statistik från 2016 visar att 300 mjölkbönder fick lägga ner sin
verksamhet det året. Nicklas Lemon berättar om hur mjölkpriserna förra året drabbade verksamheten. Man fick en krona mindre för mjölken och det gick inte ihop ekonomiskt. Det gick
snarare back. Nu hoppas han att den positiva trenden håller i sig.
– Idag påverkas jordbruket av omvärlden på ett annat sätt än
förut. Därför blir det fel, då Sverige inte kan konkurrera på
samma sätt som övriga Europa. Det är olika lagar och regler,
och det måste ses över, menar Nicklas.

En ung lantbrukare
Viktigt att sprida kunskap!
Några slutsatser från Bushresan: Viktigt att sprida kunskap
i ämnet för att öka medvetenheten, både privat och i skolan.
Bättre villkor för landsbygdsföretag och fler kampanjer för att
handla lokal mat.
Besök hos potatisodlaren Johan Wikström.
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Nicklas trivs bra med att ha tagit över gården och verksamheten. Han beskriver det som ett spännande yrke med förmånen att själv få bestämma hur varje dag ska se ut med en stor
variation av arbetsuppgifter.
– Att vara mjölkbonde är en livsstil, alla dagar. Det bästa är att
det är varierat och fritt, man bestämmer själv sin dag.
Arbetet innebär många olika moment. Allt från traktorkörning,
laga maskiner, sköta om, seminera och utfodra djuren till datorarbete. Ibland kan det såklart vara ensamt.

Nicklas berättar att det finns ett par till unga lantbrukare i kommunen, men visst skulle det vara roligare om det fanns fler att
diskutera och bolla idéer med.

Jordbruket bidrar till mer än öppna landskap
Jordbruket bidrar till öppna landskap i Bräcke kommun så att
man ser annat än bara träd. Men det bidrar också till fler arbetstillfällen eftersom lantbruket behöver bland annat rådgivare,
hantverkare och veterinär. Tankbilschaufför och maskinservicepersonal är andra yrken som gynnas av lantbruket.

Lokalproducerat – en hjärtefråga
Att tänka lokalproducerat är något som flertalet kommuner
i Sverige gör när det gäller inköp av mat till äldreboenden
och skolor. Det var något som Nicklas Lemon tog upp under
Bushresan som ett sätt för Bräcke kommun att göra skillnad.
Kronor och ören ska inte avgöra, det borde värnas mer om barn
och äldre som behöver god och riktig mat, vilket borde gynna
kommunen i slutändan menar han. Nicklas berättar att det är
många som säger att de tycker det är kul att han håller på med
jordbruk. Han ser ljust på framtiden och känner sig nöjd med
sitt val av yrke.

Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr2 2017
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Fibern har ökat Framgårdens förutsättningar

TEMA JORDBRUK

När fibern kom
till byn

På trappen till Framgården i Skylnäs sitter Eva Jönsson med barnbarnet Maja i famnen. Hon njuter av
utsikten, och av livet som kombinationsföretagare och lantbrukare. På gården finns förutom hönorna
som nyfiket sprätter runt på tunet, 45 kor som går i ett par hagar runt knuten. Sedan några år tillbaka
har Framgården, precis som de flesta hushåll och företag runt om i Bräcke kommun, höghastighetsuppkoppling.
– Det går inte att beskriva hur stor skillnad det har blivit sedan
vi grävde in fiber, säger Eva. Förutsättningarna för att bedriva
vårt företag är så mycket bättre nu.

Modernt lantbruk kräver digital teknik

”Det går inte att beskriva hur
stor skillnad det har blivit sedan
vi grävde in fiber. Förutsättningarna för att bedriva vårt företag
är så mycket bättre nu.”

– Vi har en mjölkrobot och en digitalt styrd flispanna kompletterad med solceller som också är uppkopplade mot nätet,
berättar Eva samtidigt som hon kliar en av korna på ryggen.

Glada konferensgäster
Nuförtiden är det är mest maken Lars som tar hand om mjölkdjuren medan Eva har fullt upp med att arrangera konferenser,
laga mat tillagad av lokalt producerade råvaror, och ta hand om

Foton:Ruben Heijloo
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Framgården är en gammal gård, den är stamfastigheten i Skylnäs och huset byggdes för nästan 180 år sedan. Samtidigt är
Framgården ett modernt lantbruk. För den oinvigde kanske inte
ett lantbruk framstår som ett högt digitaliserat företag, men det
är det i allra högsta grad. Det är mycket som ska rapporteras in
till myndigheterna, och de använder flera olika e-tjänster och
digitala ansökningar med geografiska data. Eftersom gården
dessutom är KRAV-certifierad är det än mer som ska rapporteras och följas upp.
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gästerna på gårdens Bed and Breakfast.
Flera gånger har hon mötts av gästernas förvåning över att de
har fiberuppkoppling på gården. Också i det företagandet har
fibern betytt mycket. Det handlar om allt från att kunna uppdatera gårdens webb, ta emot bokningsförfrågningar och ta
betalt till att erbjuda gästerna snabb uppkoppling till deras
moln-lagrade filer och olika webbtjänster.

Kommit närmare allt
När den ekonomiska föreningen Revsund fiber bildades 2012
var Eva och Lars på Framgården snabbt med på noterna och
lade tillsammans med många andra engagerade ner ett stort
arbete för att bygga ett fibernät till byarna runt Revsund. De är
mer än nöjda med resultatet.
– Man kan inte ha det bättre än så här - att kunna arbeta hemma
på gården med människorna och djuren som jag älskar runt
omkring. Helst vill jag aldrig åka härifrån! Och med fiberuppkopplingen är det knappt att jag behöver det, vi har kommit så
mycket närmare allting. Det här är det bästa liv man kan ha!

Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr2 2017
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BARN & UNGA
BARN & UNGA

UVAS - Unga som Varken har Arbete eller Studerar
Att lyssna och visa på möjligheter är viktigt för att få ut unga i sysselsättning. Det säger projektledaren i
Bräcke kommun, Pia Pålsson, som vill stötta unga till arbete eller studier. UVAS är ett projekt som drivs
av AME (Arbetsmarknadsenheten).
Det handlar om den målgrupp som kallas UVAS - Unga som
Varken Arbetar eller Studerar. En grupp som är mellan 16 och
25 år och som står utanför både skola och arbetsliv.
Anledningarna är olika, det kan handla om sjukdom, funktionsnedsättning eller utanförskap. Oavsett anledning är målet detsamma: att hjälpa ungdomen vidare mot studier eller arbete.
Pia Pålsson är projektledare för UVAS i Bräcke kommun.

Boosta självkänslan och rusta för livet

Pia Pålsson är projektledare för UVAS i Bräcke kommun.

– De ungdomar vi möter i projektet är olika med olika bakgrund, kompetenser och förutsättningar och första mötet med
dem är jätteviktigt, säger Pia. Att verkligen lyssna är mycket
viktigt för att nå framgång, menar hon. Det handlar mycket
om att visa på olika möjligheter som de själva inte tror finns.

Pia understryker helheten, att det inte bara handlar om arbete eller studier, utan att hela livssituationen måste ses över. Det handlar mycket om självkänsla och att bli rustad för livet.
– Tillsammans försöker vi hitta vad de brinner för och ge förutsättningar för att nå dit, forsätter Pia. Det kan handla om en utbildning eller att skaffa körkort, för andra kan det handla om att hitta något som man tycker är intressant eller kanske en arbetsplats
som man känner sig trygg på.
Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor finns i Sverige 76 000 unga som räknas till gruppen UVAS.
I Jämtlands län kan man få stöd via UVAS i samtliga kommuner, berättar Pia.
UVAS är ett projekt som finansieras av
ESF, Europeiska socialfonden

”Livet – inte alltid en dans på rosor”
Den 20:e september föreläste Tobias Karlsson för kommunens högstadie- och gymnasieelever om
mobbning och utanförskap, och om passionen till dansen.
Över 450 elever från Bräcke, Gällö och Kälarne högstadier
och Jämtlands Gymnasium lyssnade den 20 september på en
föreläsning av Tobias Karlsson som handlade om livet och om
utanförskap. Socialfondsprojektet UVAS, Unga som Varken
Arbetar eller Studerar, möjliggjorde denna föreläsning.

Den glade dansaren?
Många känner igen Tobias Karlsson som den glade dansaren
med huvudet högt från Tv4:s underhållningsprogram ”Let’s
dance”. Hans liv har dock inte alltid varit så. En barndom kantad av mobbning och hemligheter höll på att bryta ner honom
totalt, men gjorde honom istället starkare och till den han är
idag.

– Tobias delar med sig av lite verktyg som jag hoppas att eleverna kan ta med sig till vuxenlivet, säger Pia.
Pia understryker vikten av Tobias budskap som handlar om
konsekvenser av mobbning. Det börjar ofta redan under skoltiden och kan försvåra vägen till studier och arbete som senare kan leda till utanförskap. Eleverna som bjudits in lyssnade
uppmärksamt under föreläsningen som innehöll både skratt
och allvar.
– Jag hoppas att föreläsningen ska ge eleverna en tankeställare
kring livets resa, avslutar Pia.

Mobbad i skolan
Under Tobias föreläsning delar han med sig av sin historia om
de tidiga skolåren där mobbningen löpte parallellt med en dansvärld fylld av beröm och ryggklappar.
Han berättar om hur hans homosexualitet påverkat honom och
hans omvärld och om hur ”Let’s dance” fått drömmen att verka
lite närmare.

En tankeställare kring livets resa
Alla deltagare i projektet UVAS mellan 16 till 25 år får möjlighet att delta i programmet ”START” som är ett 4-veckorsprogram
som genomförs i Östersund. Syftet med Startprogrammet är att hjälpa ungdomar att komma närmare arbetsmarknaden och
programmet innehåller stöd i att söka praktik, utbildning, arbete eller annat som behövs för att komma vidare.
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Pia Pålsson, projektledare för UVAS, beslutade sig för att bjuda in Tobias efter att hon tidigare själv lyssnat till hans berättelse.

Tobias Karlsson förknippas ofta med sitt glada leende och spralliga
sätt, men livet har absolut inte bara varit en dans på rosor.

Kommunmagasinet Inblick Bräcke kommun - Nr2 2017
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VÅRD & OMSORG

Besökshunden Bosse
Karin Wiktorsson arbetar som undersköterska inom
äldreomsorgen i Bräcke kommun. Just nu arbetar
hon även ca 3 timmar i veckan med sin partner,
hunden Bosse. Bosse har just avslutat sin besökshundsutbildning och är redo att stå till tjänst.

Det här är Bosse!

Växande intresse ledde till Terapihundskolan

•
•

Karin hade läst mycket om djur i vården och ett växande
intresse ledde henne och hunden Bosse till Svenska Terapihundskolan. Som undersköterska ser hon dagligen behov
av träning för alla sinnen, och det kan en besökshund hjälpa till med. Besöken är individanpassade och går ut på
allt ifrån att öka oxytocinproduktionen (välbefinnandet)
till att jobba med mobilisering, allt beroende på individens kapacitet och dagsform.
Idag arbetar Karin på två äldreboenden men förhoppningen är att utöka tiden och besöka fler verksamheter
runt om i kommunen.

Goda effekter
Karin har redan sett goda effekter av besöken som innebär
både glädje och utmaningar för de äldre.
– Med en hund kan träning kännas glädjefyllt och man tänker
inte lika mycket på vad det är man gör, det kan räcka med
beröringen från en hund för att öka hormonerna och på sikt
minska medicinering.
Men det finns såklart regler, en social tjänstehund som
Bosse har tillgång till alla offentliga lokaler.
Hygienen är också viktig och Karin ser till
så att alla som vistas kring Bosse uppfyller
god hygien. Samma sak gäller såklart även
Bosse själv.
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•

•
•

Double Doodle (50% Pudel, 25% Labrador,
25% Golden Retriever)
Född 1 maj 2016 i Hudiksvall.
I mars 2017 träffade Bosse instruktör för
godkännande inför kursstart.
I april 2017 började Bosse utbildningen till
Besökshundsteam.
Bosse är en hund med ett gigantiskt hjärta
som älskar människor!

Varför besökshund?
•
•
•

•

Människor mår märkbart bättre i sällskap av
en Besökshund.
Den som mår bättre behöver i regel mindre
läkemedel.
Besökshunden ökar välbefinnandet samt
motiverar till social gemenskap, fysisk och
kognitiv träning.
Hunden blir en brygga mellan vårdtagare,
anhöriga och personal.

Exempel på vad Bosse och Karin gör vid
ett besök:
•
•
•
•
•
•

Gosar.
Går på promenad.
Leker lekar.
Kastar boll.
Några trick.
Finns nära för att inge trygghet och ro.
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VÅRD & OMSORG
VÅRD & OMSORG

Konst på schemat för samvaro och träning
Varje vecka anordnas en målargrupp på Gimsätra äldreboende
i Bräcke där de äldre får möjlighet till både samvaro och träning.
Målargruppen leds av Camilla Bruman som är arbetsterapeut.

Anhörigstöd skänker styrka i vardagen
Har du en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre? Här hittar du information
om anhörigstöd som kan stärka dig i vardagen. En anhörig kan vara syskon, barn, förälder, sambo,
make/maka, vän eller granne som hjälper och stödjer en närstående. Du behöver inte dela bostad med
den person som du stödjer.

Målargruppen på Gimsätra är en av flera aktiviteter som ska bidra till en meningsfull
vardag för de äldre. Målet är att erbjuda lättillgänglig träning som ska öka livskvaliteten och självständigheten och upplevas som en trevlig stund i vardagen.
– Att erbjuda målning för de äldre är jättekul. Det är bra motorisk träning och innehåller stimulering för hjärnan med färg, linjer och mönster, säger Camilla Bruman.
Camilla berättar att hon har sett en utveckling hos deltagarna, så som bättre initiativförmåga, ökad självkänsla, minskad oro, finmotorik, glädjen i skapandet, uppmärksamhet med mera.

Kommunen skyldig att erbjuda anhörigstöd

Vilken hjälp och stöd kan
du få?

Mona Rylander är anhörigstödjare i Bräcke och understryker vikten av
att som kommun kunna erbjuda anhörigstöd. Det är lagstadgat enligt
socialtjänstlagen, berättar Mona.

Anhörigstödet i Bräcke kommun
har följande kostnadsfria insatser
till dig som är anhörig:

– Det går inte att säga något generellt om insatserna, varje fall är unikt.
Ibland behövs ett samtal på telefon medan det i andra fall behövs stöd
under en längre period, berättar Mona.

Enskilt samtal
Samtala i förtroende med en anhörigstödjare som har tystnadsplikt.

Förutom grupper, föreläsningar och utbildning kan Mona vara en viktig
vägledning för anhöriga. Det kan handla om möjligheter till bistånd
eller avlösning i hemmet.

Samtalsgrupp
Träffa andra anhöriga i samma situation som du. Att få dela erfarenheter är en gåva.
Mötesplats
Vi anordnar olika aktiviteter, till
exempel fikastunder där du som
är anhörig är välkommen tillsammans med din närstående.
Utbildning/föreläsningar
Anhörigutbildning och föreläsningar
kan komma att arrangeras för att
ge kunskap om just din närståendes problematik
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– På så vis kan jag underlätta för de anhöriga, menar Mona.
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Med målning stimuleras båda hjärnhalvorna.
Den vänstra är den logiska och rationella sidan,
medan den högra associeras med vår kreativitet
och våra känslor. Målningen ger ökad finmotorik,
kopplingen mellan öga-hand. Det kan även förbättra kommunikationsförmågan, självkänslan,
initiativförmågan, minnesspårning, koncentration
och välbefinnande. Kreativitet bidrar till att att
hitta nya vägar för nervcellerna att kommunicera.

Under åren 2012-2014 genomfördes ”Bättre liv för sjuka äldre”
i Jämtlands län. Projektet var
kopplat till stimulansmedel som
gick tillbaka till vården.
Att färglägga bilder är bra motorisk träning och stimulerar hjärnan. Åke Blixt är en av de
tycker att det är trevligt att träffas och samtidigt aktivera sig.

Stimulansmedlen som Bräcke
kommun ansökte om har använts
till socialt innehåll och aktiviteter för att skapa en meningsfull
vardag för den enskilde.
Bräcke kommuns rehabteam bestående av sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter
har tillsammans med omvårdnadspersonal, enhetschef och
sjuksköterskor diskuterat hur
man bäst använder stimulansmedlen.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!

Mona Rylander, Anhörigstödjare
Telefon: 070-375 16 95
E-post: mona.rylander@bracke.se

Fakta!

Stimulansmedel
för ökad livskvalitet

En del anhöriga finner stöd i de olika anhöriggrupperna, där flera kan
känna igen sig och dela erfarenheter. Mona försöker att erbjuda aktiviteter inom olika områden. Bland annat samordnade hon en teater
i Östersund som uppskattades; ”Försvinnandet” som handlar om en
demenssjuk kvinna. I höst anordnades en föreläsning om demenssjukdom. Detta är ytterligare en möjlighet att få råd och information, menar Mona som hoppas på att kunna utöka med fler föreläsningar och
utbildningar.

?

!

Einar Sundström deltar i målargruppen med stort engagemang, han målar även själv och har
snart fyllt två motivböcker. För Einar är det viktigt att träna handrörelser och han har fått
redskap för att kunna greppa pennan.

Fokus har lagts på socialt innehåll, aktivering och en meningsfull vardag. Det kan gälla träning
både individuellt och i grupp och
ledda aktiviteter.
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www.bracke.se

TURISM

Här hittar du kommunens InfoPoints!
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.

Biblioteket

Biblioteket

Bilisten

CampViking
Revsunds Prästgård

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!”

Fredsberg

Gimårasten
Bodsjö Diverse

Folkets Hus

Centrumgrillen

Monicas Livs

Biblioteket

Ny turist-applikation!
Appen ”Jämtland Härjedalen Sweden” gör besöksmål och sevärdheter i Jämtland
Härjedalen lättillgängliga för såväl nationella som internationella besökare. Appen
är fylld med information, kartfunktioner, väderprognoser, möjlighet att skapa och
dela resrutter i sociala medier m.m. Många av guldkornen ligger i fjällvärlden där
uppkopplingen inte alltid är tillförlitlig. Att applikationen fungerar offline och uppdateras när WiFi är tillgängligt är en efterfrågad möjlighet som gör att informationen
även finns tillgänglig ute i naturen, i nedkopplat läge och utan dyra roamingavgifter
– något som är speciellt välkomnat av internationella besökare.
Informationen i appen bygger på den databas som drivs av Jämtland Härjedalen Turism (JHDB) och uppdateras av regionens Turistinformationer och Turistcenter.

!

Ladda ner appen på
www.jamtland.se/app

Upplev äventyret i Jämtland! Adventuresweden.com är en hemsida med fokus på de starkaste upplevelserna i kategorierna
adrenalin, friluftsliv, kulturism och gastronomi.

!

Hitta inspirationen på
www.adventuresweden.com

