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Aina lyfter vårdens hjältar

På Gång
2016

✤ Hemtjänsten gör det möjligt för många äldre att bo

Sommarens aktiviteter
och utfyktsmål hittar du
i evenemangsguiden på
mittuppslaget!

kvar hemma längre. Men det behövs fler
människor inom vården! Sid 6-7.

Bli Språkvän!
✤ Hjälp en medmänniska och lär dig

själv om en annan kultur.
Få en vän på köpet! Sid 4-5.
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LEDARE

OM INBLICK

Tack för ert engagemang!
När sommaren är i antågande är det dags för ett nytt nummer av Inblick.
I det här numret kan du läsa om hur det är att arbeta inom området Vård och
omsorg. Ett stort och viktigt arbete som utförs runt om i vår kommun varje
dag, dygnet runt. Med stora pensionsavgångar och en ökande andel äldre
står vi inför utmaningar med rekrytering, och den frågan arbetar kommunen
med på flera sätt. Du får bl.a. möta Aina, som uppskattar den goda hjälp
hon får i hemmet. Precis som Aina vill jag rikta ett stort tack till alla de
människor i vår kommun som i ur och skur gör ett fantastiskt arbete med
god service och framförallt glädje!
Glädje och engagemang genomsyrar också projektet Språkvän, som bevisar
att olika språk inte behöver vara ett hinder för att lära känna andra.
Vi har alltid många utvecklingsprojekt på gång, ett av dem är tillgången till
bredband via optofiber. En smått otrolig resa har skett, och vi har gått från
0,03 % till nu i år 65 % som har tillgång till fiber. Åter igen finner vi engagemang som ett ledord då våra invånare via sina fiberföreningar har gjort
det hela möjligt. Men vi slutar inte ännu! Jag står fast vid IT-infrastrukturprogrammets mål, att alla hushåll och företag i kommunen ska ha erbjudits
bredband via fiber år 2020.
Ett annat projekt som är i full gång är skidtunneln i Gällö,
MidSweden SkiPark. Ett projekt som innebär risker såväl
som möjligheter. Men jag väljer att slå ett slag för det
senare. Och återkommer gärna till engagemang, för utan
våra medborgares engagemang finns inte heller möjlighet
till de vinster som kan gynna näringslivet på sikt. Vi har
flera investerare från det lokala näringslivet som valt att
tro på möjligheterna.
Biblioteken startar under hösten projektet Bokstart,
som handlar om språkstimulering för små barn.
Jämtland-Härjedalen agerar pilotregion för Kulturrådet, och kommer att utvärderas på nationell nivå.
Det ska bli spännande att följa det, och alla andra
stora och små projekt som utvecklar verksamheten
och vardagen i vår kommun.
Med detta önskar jag god läsning och en riktigt
fin sommar till alla boende och besökare i
Bräcke kommun!

Sven-Åke Draxten
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
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Bräcke kommun

SKATTEHUNDRINGEN

SOMMARTIDER

100 kronor fördelas så här 2016

Återvinningscentralerna

Det här cirkeldiagrammet visar vad dina kommunala skattepengar används till.

Bräcke ÅVC (maj-september)
Måndag ........................... 13-19
Onsdag ........................... 13-19
Lördagar .......................... Stängt

Individ- och familjeomsorg
6 kr

Vård & omsorg 40 kr

Infrastruktur, miljö &
hälsoskydd 10 kr

Gällö ÅVC (maj-september)
Torsdag ........................... 13-19
Lördagar 18/6, 23/7 .......... 12-14
Torsdag 23/6 ..................... 13-16

Kälarne ÅVC (juni-augusti)
Tisdag ................... 13-19, 13-18
Lördagar (2/7, 13/8) .......... 12-14

Kultur och fritid 2 kr
Arbetsmarknad och
integration 2 kr
Politisk verksamhet inkl över
förmyndarverksamhet 1 kr

Övrig utbildning
(vux, SFI mm) 2 kr

Förskola 7 kr
Gymnasieutbildning 8 kr

Fritidshem 2 kr
Grundskola inkl
förskoleklass 21 kr

Biblioteken
		

Sommartider gäller v 24-34

ÅRSREDOVISNING 2015

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

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

Nu finns årsredovisningen för 2015 i en
populärutgåva. Det är en sammanfattad och
lättillgänglig version med flera fakta om vår
kommun!
Du hittar den på:

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

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

Kommunhuset,
receptionen
Sommartider gäller v 26-32
Måndag-fredag ........ 9-12, 13-15

Under 2015 besökte 756
personer familjecentralen i
Bräcke.

31 december 2015 bodde
6455 personer i Bräcke
kommun, det var 8 färre
än 2014.

95 % är mycket eller ganska
nöjda med hemtjänsten i
Bräcke kommun
(Rikets medel 89 %).

www.bracke.se/synpunkter
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”Man får perspektiv på sitt eget liv när man
får höra om hur vägen till Sverige såg ut.
Det är skönt att kunna hjälpa till på olika
sätt, och framför allt får man lära sig så
mycket nytt.”

INTEGRATION

MEDBORGARSKAPSCEREMONI

Barnen gör det lättare att knyta kontakter
Yakob och Azamit menar att deras egen familj ganska lätt lär
känna andra människor. Barnen gör det enklare att få kontakt
med de svenska barnens föräldrar. Men generellt tror Yakob
inte att det är så lätt för nyanlända att lära känna svenskar.
– Till en början är det svårt med språket. Sedan är det dels
viktigt att det finns en vilja hos svenskarna att lära känna de
nyanlända, men det finns även ett ansvar hos de nyanlända
att söka kontakt, menar Yakob.
Familjerna siktar på att träffas en gång till innan semestrarna,
och då får de se vad de hittar på. Men de är överens om att
Språkvän är spännande och roligt, och att de alla får uppleva
nya saker genom att ses.

Lär känna en ny kultur
- bli en Språkvän!

Välkommen till
Bräcke kommun!

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.
Skoter och pimpling
Olof Falkeström hittade information om Språkvän på biblioteket, blev nyfiken och anmälde sig själv och familjen.
En tid senare matchades de ihop med familjen Kidanemariam
från Eritrea, nu boende i Gällö. Yakob som jobbar på gymnasieskolan i Bräcke hade hört om projektet via kollegor.
Familjernas barn känner varandra från skolan, och nu har
även föräldrarna fått en chans att lära känna varandra.
Första gången familjerna träffades var de ute på pimpeltur
en solig vårvinterdag. Skoter och pimpling var något nytt för
Azamit och Yakob, och det var en uppskattad ny bekantskap.
Abborrarna som fiskades upp ligger fortfarande i frysen och
väntar på att bli tillagade av Azamit som till vardags är kock.
Olof menar att det är svårt för de nyanlända att komma ut på
sånt som vi gammelsvenskar har som en del av vår livsstil.
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Bräcke kommun planerar för sin andra
medborgarskapsceremoni på nationaldagen 2016.
Arrangemanget ska enligt kommunstyrelsens beslut cirkulera i kommunen
och genomföras i samverkan med de
föreningar som traditionsenligt firar
nationaldagen.

– Det är ju lite speciellt med vårt friluftsliv, jakt och fiske.
Skoter och pimpling är kanske inget man får prova på i första
hand annars, men med Språkvän blir det möjligt, säger Olof.

Eritreansk festmat på menyn
Vid detta tillfälle ses de båda familjerna hemma hos Azamit
och Yakob på det som är ortodoxa kyrkans påskdag (fem
veckor efter den kristna påsken). Azamit serverar Injera som
är den traditionella eritreanska festmaten, och efteråt serveras
eritreanskt kaffe som rostas och tillagas på ceremoniellt sätt.
Olof berättar om hur intressant det är att få höra någon annans historia.
– Man får perspektiv på sitt eget liv när man får höra om hur
vägen till Sverige såg ut. Integration är en av de allra
viktigaste frågorna just nu, och därför är Språkvän ett bra
projekt. Det är skönt att kunna hjälpa till på olika sätt, och
framför allt får man lära sig så mycket nytt, säger Olof.
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”Till en början är det svårt med språket.
Sedan är det viktigt att det finns en vilja
hos svenskarna att lära känna de nyanlända,
men det finns även ett ansvar hos de
nyanlända att söka kontakt.”

Först ut var Revsunds hembygdsförening. I år kommer medborgarskapsceremonin att hållas inom ramen för
Bräcke hembygdsförenings firande.
Högtidstalare är bland andra Sven-Åke
Draxten och Farhat Ali.
Våra nya svenska medborgare har fått
en särskild inbjudan i brevlådan.
Vackert väder är beställt till Bräcke
hembygdsgård måndag 6 juni kl 12:00!
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Fler behövs inom vården!

VÅRD & OMSORG

I vård- och omsorgsområdet arbetar idag ca 350
personer. Varje dag utför dessa personer stora
insatser och ger hjälp och stöd till de som inte
klarar sig på egen hand. Anders Åreng, chef för
vård- och omsorgsavdelningen, berättar om vikten
av deras arbete och om kommande utmaningar för
verksamheten i Bräcke kommun.

Mitt hem är min borg
I ett rött hus i Bensjö, beläget alldeles vid vattnet, där bor Aina. I huset som hon och hennes man
byggde som sommarhus, men som blev permanent bostad när de blev pensionärer. För Aina är
hemmet en trygg plats där många fina minnen finns bevarade.

Tacksam över att kunna bo hemma
För alla finns inte möjligheten att bo kvar hemma när man
blir äldre. Aina menar att därför är hon mycket tacksam.
– 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, säger Aina.
Livsglädjen lyser igenom hos Aina, trots att hon på senare
år drabbats av sjukdom. Varje dag kommer hemtjänsten på
besök och hjälper till med de dagliga behoven.
– Det är den bästa hjälpen man kan få, att få möjligheten att
bo kvar hemma och få hjälp med dagliga bestyr, dessutom
får jag hjälp med att handla, besöka biblioteket och delta i
sjukgymnastik. Även om jag inte kan göra allt som förr,
finns det en liten bit kvar av det, menar Aina.

”Virvelvinden” Anita gör dagen roligare
Med på besöket hos Aina är Anita Svensson som arbetat inom
vården i 30 år, och henne kallar Aina för Virvelvinden.
– Jag kallar Anita för både virvelvinden och solstrålen just
därför att hon och jag har lärt känna varandra, vi kan skoja
och det gör min dag lite roligare.
För Anita, som arbetar inom resursen i Bräcke kommun är
hemtjänsten något som ligger henne varmt om hjärtat.
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”Jag kallar Anita för både virvelvinden och
solstrålen just därför att hon och jag har lärt
känna varandra, vi kan skoja och det gör min
dag lite roligare.”

– Jag tror att alla vill bo hemma så långt det är möjligt och
därför betyder det mycket att kunna ge det stödet. Dessutom
blir vården mer på deras villkor och i deras hem, och det är
jätteviktigt menar Anita.

Man lär känna varandra
– För mig är det här ett helt fantastiskt roligt jobb, jag har
aldrig haft en tanke på att byta. När jag hälsar på hos olika
människor och ger dem hjälp märker jag hur hemmet är deras
trygghet, säger Anita.
Aina håller med och ger ett gott betyg till att få hjälp och stöd
i hemmet.
– Man får tid och man lär känna personalen som kommer och
hälsar på. De vet att man kan skoja med mig och de har lärt
sig hur jag vill ha det, säger. Mitt hem är min borg, så enkelt
är det, avslutar hon.
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I Bräcke kommun finns en ökande äldre befolkning och stora
pensionsavgångar. Detta ställer naturligtvis krav på att fler vill
och har möjlighet att arbeta inom vården. Pensionsavgångarna
beräknas till ca 103 personer de kommande 8 åren. Men utmaningar kan även innebära möjligheter. Därför poängterar Anders
att om man har intresse för omvårdnad, då är vården ett säkert
kort för anställning. Inom Bräcke kommun finns flera pågående
och avslutade satsningar för att uppmuntra människor till att vilja arbeta inom vården. Omvårdnadslyftet erbjöd praktikperiod
med lön samt kompetenshöjning med titeln undersköterska. En
satsning som fallit väl ut menar Anders. I mars 2016 beslutade
kommunstyrelsen att ge utlandsfödda utökade möjligheter att
komma in i arbetet, genom att erbjuda tre heltidstjänster ger
man arbetsplatserna resurser för att vägleda personerna. En
välkommen satsning menar Anders som ser språkbarriären som
en stor utmaning. Med lite extra tid till dessa personer tror han
att satsningen kommer att falla väl ut.
En större andel yngre har fått upp ögonen för arbetet inom
vården, och det är något som Anders tycker är talande.
Vård- och omsorgsarbetet är ett bra första jobb som är omväxlande och socialt. Finns viljan att arbeta samt en vilja att vara
omhändertagande finns goda möjligheter, avslutar Anders.

+
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Ca 330 personer har beviljade insatser från
sjuksköterska och rehabteamet i Bräcke kommun.

Sjuksköterska
•
•
•

Dagtid på vardagar tjänstgör 11 sjuksköterskor på
våra boenden och i hemsjukvården.
Lördag, söndag och helgdagar tjänstgör 2 st sjuksköterskor i hela kommunen.
Totalt 6 st sjuksköterskor jobbar helg/natt.

Rehab (Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut)
•
•
•

Dagtid på vardagar tjänstgör rehabteamet.
En arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut
tjänstgör på vardera område i Bräcke, Gällö
och Kälarne.
Totalt 3 st arbetsterapeuter och 3 st sjukgymnaster/
fysioterapeut är anställda i kommunen.

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
•

Har det yttersta ansvaret för att
kvalitén på vården följer
gällande lagar och föreskrifter.

40%

av dina kommunala
skattepengar går till
vård och omsorg.

Hallå där Jonathan och Jonas!
Olofsson och Jonas Leek arbetar inom hemtjänsten i Bräcke
Hur är det att jobba inom Jonathan
kommun. Jonas har efter några års arbete blivit fast anställd och Jonathan
arbetar som vikarie och studerar till undersköterska under tiden. De tycker
hemtjänsten?
att arbetet är varierat, de möter många olika personer och åldrar i sitt
dagliga arbete och de arbetar utifrån olika schemalagda arbetsturer.

Innan Jonas började arbeta inom hemtjänsten hade han hört från andra i
samma ålder att arbetet var bra och varierande. Flera andra hade börjat arbeta
inom vården och han kände själv att han var intresserad och ville prova på
yrket. Jonathan och Jonas menar att synen på arbetet inom vården är en
annan än vad verkligheten är, de trivs väldigt bra tack vare att det är en
blandning i personalen av olika åldrar och kön. Arbetet innebär dessutom
att man får röra på sig mycket då man antingen promenerar eller cyklar till
dem man ska hjälpa under dagen.
I framtiden vet de inte riktigt vad som väntar men att arbeta inom vården är
absolut något båda kan rekommendera. Det är en bra introduktion i arbetslivet och de får mycket uppskattning tillbaka för det arbete de utför. Båda
menar att man alltid har nytta av att lära sig bemöta olika människor.
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Från hemligstämplad
försvarsanläggning
till skidtunnel

MIDSWEDEN SKIPARK

Bygget
pågår
just nu!

◼ 1942
Försvarsmakten anlägger ett bergsförråd i Viken utanför Gällö.

MidSweden SkiPark
- verklighet 2017

◼ 1997

Den sista verksamheten i Viken läggs
ned och anläggningen bommas igen.

◼ 2012

MidSweden SkiPark – inomhusskidåkning, skidskytte
och närhet till boende, slalombacke och
friluftsaktiviteter i Gällö.

Under ett extrainsatt kommunfullmäktige den 29 februari togs beslut gällande MidSweden SkiParks
framtid. Kommunfullmäktige beslutade att investera i anläggningen med upp till 20 miljoner kronor, som
därmed möjliggör etableringen av en skidtunnel i Gällöberget. Utöver Bräcke kommuns finansiering tillkommer ett stöd på 15,6 miljoner kronor från Region Jämtland Härjedalen, samt privata investerare med
ca 2 miljoner kronor. Totalt uppskattas kostnaden för byggnationen bli ca 36 miljoner kronor.

Ljuset i slutet av tunneln

Beslutet den 29 februari 2016

Vi närmar oss slutet av en lång resa som påbörjades efter
första mötet mellan Bräcke kommun och Fortifikationsverkets
generaldirektör sommaren 2012. Sedan dess har utredningar
och undersökningar pågått kring förutsättningarna för att
konvertera den före detta militära anläggningen i Gällöberget
till en inomhusanläggning för skidåkning.

I sitt föredrag inför ledamöterna i kommunfullmäktige avslutade Bengt Flykt såhär:
– Tror ni att effekterna av arenan kan användas som en hävstång för lokal och regional utveckling så röstar ni ja, och tror
ni inte att nettosamhällseffekten är positiv så röstar ni nej.

Möjligheterna kring skidtunneln
Att som kommun göra denna typ av investering handlar om
att man vill skapa möjligheter och bieffekter kring arenan som
gynnar näringslivet och skapar arbetstillfällen och i Jämtland
är besöksnäringen en basnäring. Målet är att arenan ska bidra
till att stärka regionen som en av de ledande skidregionerna i
världen, ett kluster för skidåkning året runt i Östersundsregionen.
– De stora vinsterna hamnar inte i arenan utan hos näringslivet och det är också där arbetstillfällen kan skapas. I Torsby
uppskattas värdet av det turisterna spenderar till 30 miljoner
kronor årligen. Kan vi då garantera den utväxlingen i Gällö?
Självfallet inte, däremot kommer nya besökare att ge helt nya
möjligheter till utveckling av service i området, säger Bengt
Flykt, kommunchef.
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Resultatet: 27 ja för kommunstyrelsens förslag mot 10 nej,
och därmed ett beslut om att investera i världens längsta bana
för inomhusskidåkning gjord inuti ett berg. Alltså tror politikerna i Bräcke kommun att effekterna ska gynna den långsiktiga lokala och regionala utvecklingen.

+

Bräcke kommun utreder om det är
tekniskt och ekonomiskt möjligt att
göra om bergrummet till en skidtunnel.

◼ 2013

Näringslivsutskottet får i uppdrag att
fortsätta med projektet och fastställa
projektdirektiv. Då förstudien visat att
investeringskostnaden för projektet
är betydligt lägre än andra liknande
projekt.

MidSweden SkiPark Referensgrupp Idrott

◼ 2014

Vi är stolta och glada över referensgruppen Idrott som ger oss ideer och
synpunkter på anläggningen, inte bara inne i tunneln utan även vad gäller
kringaktiviteter för andra målgrupper. Det är välkända profiler inte bara inom
vår region utan även nationellt och internationellt. Nedan ses några av de
kompetenser som ingår i gruppen - alla med höga meriter inom sitt område.

◼ 2014

I slutet av året fick kommunen besked
om att projektet får stöd från tidigare
Regionförbundet och Länsstyrelsen
med maximalt 15,6 miljoner kronor.

Jean-Marc Chabloz

Mattias Persson

Sebastian Lindholm

Skidskytte

Längdskidor

Skicross & Alpint

Visste du att...?

I den gamla försvarsanläggningen finns cirka 12 000
kvadratmeter golvyta. Förutom skidspår och skidskyttebanor
ingår även planer på annan service som exempelvis reception, café, toaletter, omklädningsrum, skidshop samt rum
för möten och konferenser. Just nu är byggnationen igång,
arenabolaget ska bildas och påbörja utvecklingen av världens
längsta skidtunnel i naturberg.
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Kommunfullmäktige beslutade att
kommunen utnyttjar sin förköpsrätt till
fastigheten Ubyn 2:119 (där bergsrummet finns) för maximalt 2,4 miljoner
kronor. Ett beslut kring investeringsbidrag motsvarande maximalt 9
miljoner kronor antogs också (som
ökades 29/2 2016).

◼ 2015

Gun Fahlander anställs som projektledare med uppdraget att ta fram
förfrågningsunderlag och anbud för
bygget samt arbeta med finansiering
och bolagsbildning.

◼ 2015/2016

Mikael Book

Per-Erik Rönnestrand

Jerry Moe

Vallare

Distriktsidrottschef
Jämtland/Härjedalen

Office

Under hösten påbörjades upphandlingen av totalentreprenör för arbetet
att konvertera den före detta militära
anläggningen i bergrummet i Viken,
Gällö, till en skidtunnel. I början av
2016 anlitades Lotus Maskin och
Transport.
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MidSweden SkiPark

Erik Faxbrink ser ljust på framtiden

LONA

LEADER

Erik Faxbrink flyttade till Bräcke kommun 2014 och driver den lokala ICA-butiken. De är även en av
investerarna i MidSweden SkiPark, som ska bli världens längsta skidtunnel i ett berg.

Nu går det att
söka projektstöd
via nya

Erik beskriver hur han valt att satsa på bygden, där ICA-butiken är grunden men långt ifrån allt
som räknas. Han menar att service handlar om att se helheten och lyssna på människors behov.
Därför lägger han gärna en del av sin tid, pengar och engagemang i en sådan möjlighet som
MidSweden SkiPark - för att han tror på bygden omkring sig och att den måste leva. Där
menar Erik att ingenting säger att en skidtunnelsatsning kommer att lyckas, men han menar
också att det beror lite på det lokala engagemanget. En skidtunnel utan restauranger eller
möjligheter till annan service kommer inte att betyda mycket.
Skidåkningen har följt Erik under hela livet, från junioråkare med långdistansgevär, till nu
senast då han åkte vasaloppet till förmån för Cancerfonden.
– Det är bara en av sakerna som tyder på vilket engagemang som finns hos människorna som bor i kommunen, vi lyckades samla in hela 35 000 kronor, säger han.
Fler
Erik hoppas på att snart kunna ta skidorna runt i berget, och kanske tar han upp skidskyttet igen, det återstår att se.
– Med en skidtunnel i närområdet finns det många möjligheter till både motion och utveckling och då finns
inte längre några ursäkter. Jag hoppas det är fler som inser hur bra det här projektet kan bli om vi alla hjälps
åt, avslutar han.

investerare
kommer att
presenteras!

TRIPLE LAKES

Samarbete för friskare och renare vatten
Triple Lakes – eller Tre Sjöar – är ett samverkansprojekt för friskare vattenmiljöer och renare vatten,
ett arbete som pågår i och kring sjöarna Locknesjön, Näkten och Revsundssjön. Tre fantastiskt fina
sjöar och goda exempel på jämtländsk natur när den är som allra bäst.
Bräcke kommuns del i projektet är att inventera enskilda avlopp runt Revsundssjön. Vi har koncentrerat oss på den del av
Revsundssjön som i dag är ett Natura 2000-område. Under våren 2015 skickades ett informationsbrev om projektet ut till de
berörda fastighetsägarna. Med i utskicket fanns ett förfrankerat vykort där en självskattning över avloppet skulle göras.
Svarsfrekvensen var god. Nu står vi inför nästa steg i projektet, nämligen att inventera avloppen ute i fält.
Inventerare kommer under sommaren och hösten att åka runt och inventera de berörda fastigheterna inom projektet. Innan
inventerarna kommer ut på plats kommer ett informationsbrev att skickas ut. När inventeringen är genomförd lämnas en
bekräftelse på genomförd inventering. Information om projektet kommer löpande att läggas ut på Bräcke kommuns hemsida
och i Kommunbladet. Besök också gärna Triple Lakes egen hemsida, www.triplelakes.se.
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Leader
Mittland Plus

Projekt som lyfter kommunen!
I december 2015 sökte sex av länets kommuner bidrag för Lokala
naturvårdsprojekt, LONA. Naturvårdsverket fördelar cirka 1,5
miljon kronor för 2016 till länet. De projekt som beviljas bidrag
handlar om allt från upprustning av naturstigar till informationstavlor och naturinventeringar. Nedan ses två av projekten som
redan beviljats medel.

◼ Fiske för alla

◼ Spångar

I projektet samlas 11 av kommunens fiskevårdsområdesföreningar tillsammans
med Tillväxtavdelningen och internationella enheten för att öka kunskapen
om fiske och göra information mer lättillgänglig för besökare och nysvenskar. Man kommer inom projektet att ta
fram skyltar med bl.a. information om
vilken fisk som lever i sjön, vilka regler
som gäller, var man kan köpa fiskekort
samt annat en fiskare bör veta innan
man slänger ut kroken. I samarbete
med Skogstyrelsen ska en slinga märkas ut och skyltar upp runt Gimån med
information om olika sevärdheter, trädsorter, kolbottnar mm. Denna vandringsled kommer vara öppen för allmänheten och kunna användas som en ”utbildningsskog”. Den kommer även att
märkas ut med GPS och på karta.

Gimdalens fiskevårdsområdesförening
hade en ökning av sålda fiskekort från 14
st sålda under 2012 till över 300 sålda
2015. I och med detta märkte man även
att många besökare tyckte att det var
besvärligt att ta sig till strömmarna och
att det kunde vara farligt längs vissa partier. Man ansökte därför om projektstöd
tillsammans med Tillväxtavdelningen
och beviljades medel för att rusta upp de
spångar som finns inom fiskevårdsområdet. Det rör sig totalt om över 1000 meter spångar som skall bytas ut eller läggas för att underlätta för de som rör sig
i området. Genom detta tror föreningen
att det finns stor möjlighet att öka fisket
ytterligare kring Gimån.

+

Leader Mittland Plus är en förening som ger stöd till lokalt ledd
landsbygdsutveckling.
I botten finns deras strategi som
alla projekt bedöms efter. Allt
arbete sker enligt Leadermetoden
med underifrånperspektiv, partnerskap, innovation och lärande,
samverkan och nätverkande.
Leader Mittland Plus jobbar med
fyra fonder: Landsbygdsfonden,
Socialfonden, Regionalfonden
och Havs- och fiskerifonden.
Områdena är en sammanslagning
av Leader Mittland och Leader
Timråbygd.
Programperioden sträcker sig
fram till 2023 och man kommer
ta emot och besluta om projektstöd t.o.m 2022.
Har DU en bra projektidé som
kan utveckla din hembygd? Hör
av dig till Leader Mittland Plus!

Mer information finns på

www.mittlandplus.se
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För att ansöka om LONA-medel kontaktar man Tillväxtavdelningen på
Bräcke kommun. Ansökningstiden pågår fram till den 1 dec 2016.
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SKOLAN

BIBLIOTEKEN

Klass 2 i Bräcke skola fattade
svåra beslut

Klass två i Bräcke skola på studiebesök i kommunhuset.

Varje år görs ett antal studiebesök i kommunhuset. Denna
gång var det klass 2 i Bräcke skola som var på besök. Förutom information om vad en kommun gör, vad ett kommunvapen är och vad kommunens alla pengar går till, så fick de
prova på att fatta riktigt svåra beslut.
Hur skulle det egentligen bli om man fick äta glass till lunch
varje dag, eller få sovmorgon på måndagar? Jo det hade de
olika partierna goda svar på. Glass till lunch skulle bli tråkigt
i längden och sovmorgon på måndagar skulle nog inte gå att
lösa med bussar, dessutom tyckte eleverna att sova det kan
man göra efter skolan! Ordförande klubbade i bordet och
man röstade emot de förslagen. Men bingo på kommunens
äldreboenden, jo, det tyckte eleverna var en mycket god idé.

Bokstart med hembesök
Biblioteken i Bräcke kommun deltar tillsammans med
övriga länet i ett läsfrämjandeprojekt som finansieras av
Kulturrådet. Det är läs- och språkfrämjande för små barn
som står i fokus, efter en modell som utvecklats i bland
annat Storbritannien och Danmark. Tanken är att småbarnsföräldrar ska inspireras att med enkla verktyg stärka
barnets språkutveckling. Och självklart bli biblioteksanvändare, om de inte redan är det.
En del av projektet består i att biblioteken erbjuder
hembesök hos familjer med barn som är sex månader
gamla, och starten i Bräcke kommun går i september. Det
innebär att barn som fötts
från och med 1 mars i år
kommer att få ett vykort i
brevlådan med förslag på
besökstid. Självklart är det
frivilligt, men biblioteken
hoppas naturligtvis att
många ska tacka ja till besök under hösten! Tidigare
har stadsdelar i Landskrona,
Göteborg och Södertälje arbetat med Bokstart, och tanken är att Region Jämtland Härjedalen ska pröva arbetssättet i landsbygd.

+

Mer information om Bokstart:
www.kulturradet.se/Lasframjande/Bokstart/

Omorganisation Gällö skolområde
Den 16 december 2015 beslutade kommunfullmäktige i Bräcke kommun att
förskoleklass och grundskola ska bedrivas i Gällö, samt att förskola och fritidshem ska bedrivas i Gällö och Pilgrimstad. Förändringen ska genomföras så snart det är möjligt men får inte äventyra elevernas utbildning och
sociala situation. Skolbarnen slutar vid sommarlovet i Pilgrimstad och
Fjällsta och börjar i Gällö till hösten. För de föräldrar som har behov av
fritidshem finns möjligheten att lämna och hämta i Pilgrimstad. Just nu
sker arbete med att färdigställa lokaler, planera skolskjutsar och se till
att skolbarnen får en bra skolstart.

Några av skälen till omorganisation i skolområdet är:

◼
◼
◼
12

HALLÅ DÄR!

Minskade barnkullar
Legitimationskrav på lärare (svårare att rekrytera)
Minskade kommunala intäkter
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På praktik i kommunhuset
Rebecka Norberg och Ulrika Fredin är två av de praktikanter som Bräcke kommun tar emot.
Just praktik kan man göra inom flera varierande verksamheter inom kommunen, och det kan ge
en god inblick i hur den kommunala verksamheten fungerar.
Rebecka läser andra året på programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, och gör sin praktik hos personalspecialisterna. Ulrika studerar
andra året på Risk- och krishanteringsprogrammet och gör sin praktik med
i huvudsak säkerhetssamordnaren men
följer även arbetet inom andra verksamheter.

Rebecka instämmer.
– Arbetet inom en kommun är varierande, det håller jag med om. Jag kunde
inte föreställa mig att en personalspecialist hade en sådan bredd av olika
uppgifter. Dessutom är det kul att kunna
göra ett arbete som förhoppningsvis gör
skillnad, säger Rebecka.

Varierande arbetsuppgifter

God inblick

Rebecka får god insyn i Rehabiliteringsprocessen genom att delta vid
möten, samverkan och arbetsplatsträffar.
- Jag har fått möjlighet att delta vid olika ärenden och samverkan. Dessutom
har jag fått lära mig administrationen,
system och hur arbetsskador hanteras.
Kort sagt – en helhetssyn, menar Rebecka.

Under praktiktiden får de båda möjligheten att sätta sig in i olika uppgifter,
Ulrika har fått ett särskilt uppdrag.
– Jag har tagit mig an att se över en
handlingsplan för förebyggande arbete
som gäller bland annat hot och våld, det
är väldigt intressant. I det arbetet har jag
även fått möjligheten att göra intervjuer
med olika personer, säger Ulrika.

Så vad gör egentligen en personalspecialist?
– En personalspecialist fungerar lite
som spindeln i nätet. Den hjälper till
att samordna rehabilitering, företagshälsovården och försäkringskasseärenden - allt för att underlätta för den
anställde, avslutar Rebecka.

Innan Rebecka och Ulrika påbörjade sin
praktik hade de lite andra föreställningar om arbetet och båda har blivit positivt
överraskade.
– Jag hade föreställt mig att arbetet inom
en kommun var mer styrt och att man arbetade mycket på sitt kontor, men i själva verket handlar det om så mycket mer.
Jag får träffa olika människor från olika
verksamheter, det är mycket varierande
arbetsuppgifter och man får chansen att
ta egna initiativ, säger Ulrika.

13

+

I Bräcke kommuns organisation är 708 personer anställda på heleller deltid med månadslön och 208 med timlön (årskiftet 2015).
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TURISM

FIBERNYTT

InfoPoints – för större tillgänglighet!
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
Bodsjö diverse, Camp
Viking, Centrumgrillen,
Bräcke Folkets Hus,
Revsunds Prästgård, Monicas
livs, Fredsberg i Sörbygden
och Gimårasten. Info Points
finns även på biblioteken i
Bräcke, Gällö, och Kälarne.

Alan driver
Centrumgrillen

Är ditt företag/förening intresserad av att bli en InfoPoint i Bräcke
kommun? Kontakta Helen Boström, Turism- och inflyttningssamordnare.
E-post: helen.bostrom@bracke.se, Telefon: 0693-100 00

TURISM

Foto: Ruben Heijloo, Nyckelpiga Media

En välbesökt InfoPoint i
Bräcke kommun
Alan Daoud har drivit Centrumgrillen sedan 2012, och har ett stort
intresse för att ge sina kunder och
besökare den allra bästa servicen.
Med läget nära E14 och bra parkeringsmöjligheter stannar många
för att ta en rast, äta en bit mat och
fråga om vägen.
Alan säger att han alltid har fått
mycket frågor, särskilt märktes stor
skillnad efter Turistbyråns stängning. Nu när han blivit en InfoPoint
har han tillgång till olika broschyrer
och kan ge mer information.Särskilt
är det sommarturisterna som märks,
och vid högsäsong går det åt många
broschyrer. För Alan har möjligheten att få bli en InfoPoint varit
givande, han menar att han kan ge
lite extra service och kanske få de
förbipasserande att stanna lite längre.
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Tidigare har man kunnat vandra eller cykla mellan Selånger via Sundsvall och
Trondheim i Norge. Nu pågår en satsning för att kunna rida leden. Förhoppningen
är att man som ryttare även skall kunna ladda ner rutten i sin GPS för att på så sätt
göra det bekvämt med navigeringen.
I slutet av April provred man leden från Sundsvall till Trondheim.
Trava vidare in på www.stolavsleden.com om du vill läsa mer. Nu ser vi fram
emot vackra ridturer!

Ta en

Upplev St:Olavsleden från hästryggen!
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Bräcke ökar mest
enligt PTS statistik
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Kulturskolan blir
avgiftsfri!

Här står kulturskolans lärare på scenen
i biosalongen i Kälarne och berättar att
undervisningen blir avgiftsfri till hösten!
Alla elever i åk 4-9 är välkomna efter
sommarlovet,
det hälsar Tomas, Richard, Johan och Tomas.
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FÖRETAG

Att det gått framåt i Bräcke kommun med att få ut
fiber vet de flesta som följt utvecklingen under de
senaste åren. Nu visar den senaste statistiken från
PTS att Bräcke tagit det största klivet av alla 290
kommuner i Sverige.
Bräcke kommun har ökat från 0,03% till knappt 65% på tre
år. Ingen annan kommun i landet är i närheten av detta.
I länet ligger nu endast Östersunds kommun före Bräcke vad
gäller andelen anslutna hushåll i procent. Hur detta förhållande kommer att se ut i december 2016 återstår att se.
Denna stora ökning hade aldrig varit möjlig utan den
beundransvärda uppslutning och det stora engagemang som
kommunmedborgarna ger prov på i de tretton fiberföreningarna. Det saknar bevisligen motstycke i landet, där finns
visionärerna och vardagshjältarna!
Osvuret är alltid bäst, men prognosen pekar mot att vi kommer att nå en anslutningsgrad kring 90 % när vi är färdiga,
hösten 2017.
Källa:
Post- och telestyrelsen,
PTS Bredbandskartläggning.

Lyckat Öppet Hus!
I maj anordnades öppet hus i kommunhuset. Ett lyckat
arrangemang som lovar att återkomma. Då fick besökarna veta mer om kommunen, svara på kluriga frågor
och prata med de som arbetar i kommunhuset.

Octowood närmar sig
ny anläggning
Sedan branden den 25 maj 2015 har det pågått
ett omfattande arbete med att återuppbygga
stolpfabriken i Kälarne. Leif Berglund VD vid
Octowood ger oss en uppdatering av läget.
Det var en kraftig brand som utbröt i maj förra året och närmare 30 brandmän från Hammarstrand, Bräcke och Kälarne
bekämpade branden samtidigt som giftig rök spred sig över
bygden. Brandbekämpningen pågick till långt in på natten.
– Octowood är ett av de större företagen i vår kommun och
sysselsätter många, dels direkt men även via leverantörer.
Därför är vi såklart mycket tacksamma att de kan fortsätta sin
verksamhet i kommunen, säger Bengt Flykt (kommunchef).
– Vi är just nu i fullt arbete med återuppbyggnaden och
vi har kommit långt. Huskropparna finns på plats och nu
monteras maskinparken, el och ställverk. Hela processen har
varit positiv med mycket framåtanda och vi har hela tiden
haft en stor efterfrågan på våra produkter. Vi siktar på att
kunna provköra anläggningen i juli, säger Leif Berglund.
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POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE

www.bracke.se

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÈ

#HEMESTER16

Ovan ser du ett axpock av alla fina bidrag som kom in under förra sommaren i kampanjen #hemester15!

Borta bra men hemma bäst!
Tävla med dina bästa hemesterbilder!
För tredje året i rad vill vi nu fylla sociala medier med fina bilder från vårt område, den här gången
under hashtaggen #hemester16. Hemester16 är ett samarbetsprojekt mellan Bräcke och Ånge kommun.
Syftet med kampanjen är att få kommunmedborgarna att upptäcka allt som finns på hemmaplan.
Bakom #hemester16 ligger också ett miljötänk, och under sommaren kommer klimat- och
energirådgivaren att ge tips via Facebook på hur du kan tänka miljösmart.

#hemester16
Tävlingen vänder sig till alla som befinner sig i våra kommuner och förevigar ett ögonblick under sommaren 2016.
Lägg upp din bild på Instagram och tagga den med #hemester16 så är du med! Tänk på att du måste ha en öppen profil på ditt
instagramkonto och ha gärna med någon kontaktuppgift i din Instagram-bio så vi kan nå dig. Vi korar ”Veckans vinnare” mellan
15 juni och 15 augusti och efter det blir det final! Mer finns att läsa om tävlingen på www.bracke.se/besokare.

Lycka till!

