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Framtid
Ånge

FRAMTID ÅNGE är Ånge kommuns 
informationstidning till hushåll och företag 
i kommunen. Framtid Ånge är också ett 
viktigt verktyg i marknadsföringen av kom-
munen och du som inte bor i kommunen 
kan prenumerera på tidningen via www.
ange.se/framtidange.
Tidningen kommer ut 2 ggr/år.

■ ■ ■ LINJE 192 - BUSSLINJEN SOM går 
på södra sidan mellan Viskan och Ånge - är 
något alldeles speciellt. En buss att längta 
efter helt enkelt. En buss folk blir glad att 
den närmar sig, för man vet att där inne är 
det god stämning bland goda busskamra-
ter. De visar omtanke om varandra, både 
chaufförer och resenärer, de har filmvis-
ning, hinner se vår vackra naturs härliga 
skiftningar, de tar på sig mäklaruppdrag 
och har läxläsning och allsång. Att hand-
arbeta, äta frukost, ha frågesport och pla-
nera integrationsinsatser av olika slag hör 
till vardagen för resenärerna på linje 192.

– Att åka med linje 192 ger gemenskap 
och trygghet. Den som vill sitta själv gör 
det, men det är svårt att inte lockas till 
glädje då man hör folket längst fram som 
surrar på och skrattar. Har man vaknat på 
fel sida mår man alltid bättre efter en tur 
på linje 192, säger Elisabet Larsson som 
pendlar från Viken. 

NÅGRA I BUSSEN har en mycket god lo-
kalkännedom och stort kontaktnät vilket 
gör att de under bussfärden både kan 
föra fram idéer för ett bättre samhälle och 
lösa aktuella problem, privata såväl som 
arbetsrelaterade.

Det handlar inte bara om att de på bus-
sen åker tryggt, även på usla vintervägar, 

 – arbetspendling när den är som bäst!

Linje
192

att de slipper egen körning och att de 
såklart tycker om att de är miljömedvetna 
då de åker kollektivt. Det handlar om så 
mycket mera. 

– Trevligare chaufförer är nog svårt att 
hitta, säger Karin Engdahl som pendlar 
från Ljungaverk. De är måna om resenä-
rerna, de saktar in och kollar om man är 
på väg mot hållplatsen, de visar att de är 
rädda om de som åker med bussen. Resan 
till och från  skola och jobb blir avkopp-
lande. Alla som kliver av får med sig ett 
”hej då” och ”ha en bra dag”. 

EN FRÅGA som dyker upp är om vi har 
landsbygden att tacka för att våra med-
borgare får uppleva detta?

– Kaffe till alla som önskar under färden 
är nog det enda som saknas, men det har 
vi en plan för, säger Elisabet Larsson.

Elisabet var också den som startade Fa-
cebookgruppen Linje 192 där resenärerna 
delar med sig av sina dagliga upplevelser 
kring pendlingsresorna. För på bussen 
finns ju fri tillgång till internet!

Dags för
Simskola
FRÄNSTA SIMHALL 15- 26 juni, 
fyra grupper. 

VOJEN I ÅNGE, utesimskola 29 juni -17 juli, 
två grupper. Barn födda 2009 och tidigare 
är välkomna.

HÅLL UTKIK efter mer information och 
anmälan på www.ange.se/simhall

Socialtjänsten arbetar för att 
hjälpa och stödja barn och 
deras familjer genom olika in-
satser, men DIN hjälp behövs!

VILL DU VETA MER OM HUR DU KAN 
HJÄLPA?
Hör av dig till våra socialsekreterare 
Mia Filipsson tel 0690 - 250 181 
mia.filipsson@ange.se och 
Anna Lindberg-Larsson 
tel 0690 - 250 124 
anna.lindberg-larson@ange.se
MER INFORMATION finns också på 
www.ange.se/socialtjansten

Vill du hjälpa 
ett barn?

JENNY SELLÉN

BUSSPENDLARE FRÅN 
LJUNGAVERK OCH KURATOR 
PÅ BOBERGSGYMNASIET
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■ ■ ■ JAG TROR INGEN MED sina rötter i vår kom-
mun inte känner igen personerna på omslaget 
– våra rikskändisar inom idrottsvärlden. I detta 
nummer kan ni bland annat läsa om många av 
sommarens aktiviteter, om Miraklet i Viskan, det 
unika trähuset på en ö uppe i Haverö samt Tomte-
bo där jag och många med mig hade sin ungdoms-
gård med ett vakande öga från Ivan och Anna 
Backström. Bland aktiviterna sticker naturligtvis 
Ljungarocken ut extra – tänk att Ulf Lundell med 
flera spelar i Ljungaparken i sommar!

Som ni förmodligen sett har vi lyckats få till 
en debatt i hela landet kring statens flytt av ar-
betsplatser från mindre kommuner till större. Allt 
började här när Trafikverket i en utredning före-
slog att tågledningscentralen i Ånge skulle flyttas. 
Vi ringde runt till andra kommuner i vår storlek 
och frågade vad som skett i deras kommuner – i 
och med detta så vaknade de när de insåg hur alla 
hade tappat statliga jobb – det var massor med 
arbetstillfällen och allt till större städer.

Ånge är och skall 
vara en järnvägsknut

Nu finns beslut om att Tågledningen i Ånge 
blir kvar och tack och lov – luften hade gått ur 
oss samtliga boende i kommunen om även denna 
arbetsplats hade slagit igen – Nej, nu gläds vi åt 
att alla de nyanställningar Callans Trä gjort, att 
Elkapsling har jätteordrar från telecombolag, att 
alla vill lasta på vår järnvägsterminal samt att Tra-
fikverket planerar byta alla kontaktledningar på 
vår bangård. 110 miljoner betyder att de insett 
att Ånge fortfarande är och skall vara en järn-
vägsknut.

AVSLUTNINGSVIS måste sporthandlare Hasse 
Karlsson i Fränsta nämnas – han har lyckas sälja 
över 800 sportjackor med namn på de olika by-
arna som största säljargument. Men håll med om 
att man ser ut som en riktig popstjärna när man 
drar på tex Ånge-jackan

Trevlig sommar!

”Håll med om att man 
ser ut som en riktig 
popstjärna när man 
drar på tex Ånge-
jackan”

Kommunalrådet 
har ordet
STEN-OVE DANIELSSON

 – arbetspendling när den är som bäst!
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Här känner du 
människor på riktigt
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Här känner du 
människor på riktigt

De är proffstränarna som både syns och hörs. Två starka 

personligheter som vet vad de vill och vad de vill uppnå. 

Den ena skördar framgångar på Island, den andra i Nor

ge. Men båda två laddar gärna batterierna i Ånge. Möt 

Lars Lagerbäck och Johanna Ojala i ett samtal om tränar

rollen, fördelen med en liten ort och om att synas i media. 

TEXT: LENA SJÖDIN     FOTO: PER HELANDER

D et är iskalla vindar i björkarna vid Ånge 
camping. Snart öser de sin grönska över oss 

men just idag tvekar sommaren. Desto varmare 
stämning är det mellan Ånges två proffstränare 
som är hemma på besök. Även om de känner 
till varandra är det här första gången de träffas. 
Trots ålderskillnaden och helt olika idrotter finns 
det många beröringspunkter, båda två har till ex-
empel gått på Gymnastik och Idrottshögskolan, 
GIH, i Stockholm. 

– Jag började 1974 som en av fem antagna på 
fotbollslinjen, berättar Lars. Det var min pojk-
dröm att komma in på GIH. 

Trettio år senare var det Johannas tur att öpp-
na dörrarna till världens äldsta idrottshögskola.

– Vill du bli tränare är det här du ska gå, kon-
staterar hon. Du behöver vara bred i din kom-
petens för att kunna bedöma olika specialisters 
råd. På GIH lär du dig att tänka källkritiskt och 
lita på din egen kunskap, det är viktigt. 

För båda två startade idrottsintresset i unga 
år. Lars drogs till fotbollen och spelade först i 
Alby FF och sedan i Gimonäs. Johanna åkte ski-
dor med stor framgång som junior.

– Sedan kom skador och sjukdomar i vägen 
och jag bestämde mig för att utveckla min pe-
dagogiska gen och bli tränare istället. 

– När jag spelade i Alby fick vi själva vara 
ledare, berättar Lars. Jag lärde mig från grunden 
och framförallt lärde jag mig att ta initiativ för 
att komma vidare. 

BÅDA ÄR ÖVERENS om att växa upp på en liten 
ort har sina fördelar. Du känner människor på 
riktigt och det är inte bara dina föräldrar som 
har koll på vem du är och vad du gör.

– För mig har det varit en trygghet, förkla-
rar Johanna. Jag fick hela tiden ett kvitto och 
en sorts bekräftelse på det jag gjorde. Att åka 
längdåkning var ganska töntigt men ändå okej. 

Vi fick dessutom vara med och rodda vår egen 
sport, ingen var bortskämd och blev skjutsad 
hit och dit.

– Jag ser skillnad nu när jag tränar Island i 
jämförelse med Sverige, säger Lars. Island i sig 
är en liten nation som påminner om Norrland 
och jag känner mig väldigt hemma där. Vi har 
en minimal organisation och får göra mycket 
själva. Det blir effektivare, mindre överbyggnad 
och rakt in i kärnan. Allt det här är härdande för 
spelarna, de vet var de kommer ifrån. 

MEN HUR GÖR man då som tränare för att få 
individer och lag att prestera på topp? Finns det 
ett framgångsrecept? 

– Ska du skapa utveckling på många nivåer 
gäller det att vara nyfiken och villig att hugga 
in, säger Johanna. Utövarna genomskådar dig 
snabbt och märker direkt om du är lat. 

Även om skidor är en individuell sport menar 
hon att det även handlar om att bygga ett lag. 
Gruppen behövs som ett stöd till den enskilda in-
dividen. Både för att lära av och stötta varandra.

– Jag och min adept bygger också ett lag, för-
klarar hon. Det gäller att nå fram till varandra 
och göra insatser för laget. 

Trots olikheterna mellan sporterna tycker 
Lars att tränarrollerna har många likheter. 
Mycket kretsar kring motivation.

– Jag har 30 spelare men bara 11 på planen, 
det gäller att motivera de som inte får spela. 
Hela laget måste fungera både i och utanför en 
matchsituation. 

Vikten av tydlighet är en annan fråga som 
Lars och Johanna gärna återkommer till. Att 
inte tappa fokus på kärnverksamheten när det är 
mycket som händer runt i kring. Professionella 
fotbollsspelare och skidåkare lever i en bubbla 
och som tränare behöver du hantera det på ett 
vettigt sätt.
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– För mig är det viktigt att organisera och hålla 
ihop laget med en tydlig spelidé, säger Lars. Att 
ha uthållighet i sitt tränarskap är en bra grund 
att stå på. 

Johanna skrattar igenkännande.
– Ja, det gäller att orka ha tålamod och succes-

sivt arbeta sig igenom saker. Alla är individer och 
vissa mer än andra. 

– En talang är en person som fortfarande inte 
har lyckats, sammanfattar Lars. De riktiga vinnar-
skallarna är beredda att vara bäst både på träning 
och på match. 

MITT I ALLT DETTA gäller det även att ha eget fokus. 
Som tränare är du en offentlig person och påpassad 
i media. Ofta är det som skrivs långt ifrån verklig-
heten och svårt att känna igen sig i. 

– Du behöver ha integritet, förklarar Lars. Ibland 

läser jag saker om mig själv som jag inte hade en 
aning om. 

Att bara köra på utan att stanna upp och re-
flektera är inget som varken Lars eller Johanna re-
kommenderar. Tränaren behöver träna på att vara 
just tränare. 

– Jag försöker läsa om ny forskning och jobba 
med mig själv på ett mentalt plan, förklarar Jo-
hanna. Det gäller att kunna slå av och på. Jag är 
inte heller rädd för att vara nyfiken. Till exempel 
gick jag spontant fram till norska landslagets hu-
vudtränare Trond Nystad och ställde några frågor, 
han blev bara glad över det. 

– Jag tror också på en öppen dialog med andra 
människor för att bygga din egen trygghet, säger 
Lars. De senaste tio åren har jag varit aktiv kring 
UEFA:s tränarutbildningar. Det är ett bra sätt att 
hålla sig ajour och snappa upp nyheter. Sedan ser 

”En talang är en person som 
fortfarande inte har lyckats. 

De riktiga vinnarskallarna är 
beredda att vara bäst både 

på träning och på match. ”

OM LARS LAGERBÄCK
FÖDD: 1948.  
UPPVÄXT: i Ovansjö  
BOR: Stockholm. Ovansjö och Island
YRKE: Förbundskapten i fotboll för Islands 
landslag
BAKGRUND: Utbildad på GIH i Stockholm. 
Sveriges förbundskapten i fotboll 2000-
2009 då landslaget gick vidare till fem 

raka slutspel. Ledde Nigerias herrlandslag un-
der VM 2010. Fotbollsexpert på Viasat. Jobbar 
med UEFA:s tränarutbildningar.
SMULTRONSTÄLLEN I ÅNGE: Ovansjö och 
lugnet som finns i skogen och längs Ljungan, 
jag tar gärna en tur upp till Vattensjön.
GILLAR: Att det går bra för fotbollen i Ånge.
SER FRAM EMOT JUST NU: Kvalet till EM 
2016. Det har gått bra för Island hittills. 

OM FEM ÅR: Egentligen borde jag väl ha 
slutat då men jag är den typen av människa 
som alltid är öppen om det dyker upp något 
intressant. Sedan hoppas jag kunna tillbringa 
mycket tid i Ovansjö.
LARS OM JOHANNA: Jag gillar skidåkning 
och tittar mycket på vinterstudion. Elitidrott 
är inte så reflekterande och här gör Johanna 
skillnad. Hon kan verkligen förmedla kunska-
per på ett bra sätt. 
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jag en hel del fotboll på toppnivå. 
Och för det egna fokuset spelar Ånge fortfarande 

en viktig roll. Lars är i Ovansjö så ofta han kan, 
gärna i skogen med röjsågen i högsta hugg och långt 
ifrån mediebilden av sig själv.

– Här finns jag som den jag är, säger han. Det 
här är det bästa stället jag vet.

JOHANNA HÄLSAR på sin farmor och farfar med 
jämna mellanrum, speciellt på sommaren. Båda 
följer engagerat med vad som händer i kommunen.

– Som före detta basist och violinist i bandet 
The Grand Opening är jag otroligt stolt över Ånges 
musikproduktion, säger Johanna.

Lars, som för övrigt har spelat piano för en piano-
lärarinna som cyklade runt i byarna, håller med.

– Hoppas att politikerna fortsätter att förstå 
styrkan i musiken. Redan när jag växte upp var 

det många som startade band. 
– I skolan är skapandet otroligt viktigt för att 

fixa andra ämnen, fortsätter Johanna. Min uppma-
ning är att Ånge ska satsa mer på mötesplatser för 
kultur och musik.

Samtalet löper vidare och beröringspunkterna 
finns där. De egna målen och förhoppningarna. Om 
att försöka göra ett så bra jobb som möjligt. Det 
visar sig också att Johannas farfar varit med och 
röjt den skog som tillhör Lars föräldrahem. 

VI LANDAR TILL SIST I en tes och ett tänkande som 
ringar in utmaningen i att vara tränare. Vid närmare 
eftertanke kan den även omfamna en plats och en 
kommun:

 ”Det är OS och valår var fjärde år. Det går inte 
att sova nu om du vill vara i form tills dess. Utveck-
ling kräver förändring, annars blir det förvaltning.”

”Det gäller att orka ha 
tålamod och successivt 

arbeta sig igenom saker. 
Alla är individer och 
vissa mer än andra.”

OM JOHANNA OJALA
FÖDD: 1982.  
UPPVÄXT: i Ånge.  
BOR: Undersåker utanför Åre. 
YRKE: Tränare och instruktör för skidåkar-
teamet LeasePlan Go i Norge.
BAKGRUND: Tillhörde som junior Sveri-
geeliten inom längdåkning. Utbildad på 
GIH i Stockholm. Är tjänstledig från en 
tjänst som tränare/lärare på skidgymna-

siet i Östersund. Medarbetare i SVT:s vinter-
studion. 
SMULTRONSTÄLLEN I ÅNGE: Spegeldam-
marna vid Forsön, farfars gränskoja i skogen 
och att åka på småvägarna längs Ljungandalen. 
GILLAR: Att handla smågodis på Gluggen.
SER FRAM EMOT JUST NU: Att bli mamma i 
juli och att fortsätta arbeta med SVT. 
OM 5 ÅR: Jag har en känsla vad jag vill uppnå 
men har inte riktigt formulerat den än. Själv-

klart håller jag på med idrott, det är mitt in-
tresse. Sedan kommer jag att fortsätta att 
uppmuntra den artistiska nerven på ett eller 
annat sätt.
JOHANNA OM LARS: Han är en lugn, trygg 
och erfaren ledare. Jag tror att han gillar att 
vara lite underdog och ta sig an utmaningar. 
Även om han hållit på länge är han fortfarande 
nyfiken och vill utvecklas. 
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Ett riktigt bra liv
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Ett riktigt bra liv

På gården Hagen 

råder full aktivitet. 

I natt har flera kor 

kalvat och det 

väntas nya kalvar 

under dagen.

– Jag kan inte 

tänka mig att jobba 

med något annat, det 

här är ett fantastiskt 

bra liv, säger jord

brukaren Magnus 

Liljeström.
TEXT: MIA BERGLUND    
 FOTO: PER HELANDER

M agnus Liljeström och Jenny 
Brun driver eko-gården Hagen 

i Klöstre. Där bor de tillsammans med 
sina fyra barn, två hundar och två kat-
ter. På gården finns även närmare 400 
nötkreatur, med kalvarna inräknade.

I hagarna på båda sidor av vägen 
går korna stillsamt och betar, medan 
kalvarna skuttar runt benen på dem. 
Kalvarna får gå med sina mammor och 
dia i ett halvår, sedan är de är redo att 
klara sig själva. 

– Korna kan oftast kalva utan hjälp, 
men sen är det är viktigt att de dags-
gamla kalvarna får i sig råmjölken, så 
att de blir starka och motståndskraf-
tiga. Där måste jag vara med och se 
till att de börjar dia, berättar Magnus.

DET IHÅLLANDE tredagarsregnet har 
precis passerat och Magnus känner sig 
nöjd.

– Det här regnet är precis vad alla 
bönder önskar sig. Det drar ur den sista 
tjälen ur marken och allt börja växa. 
Marken hålls fuktig under försom-
maren och det lägger grunden för hela 
växtsäsongen.

Korna är alltid nyfikna när de får besök i hagen. Hela familjen Liljeström Brun 
samlad. Magnus och Jenny tillsammans med barnen Manne, 10 år, Elis, 8 år, 
Ida, 4 år och Sam, 1 år.
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Magnus och Jenny är femte gene-
rationen som bor på gården, som fun-
nits i familjens ägo sedan 1912. Mag-
nus farfars far köpte då egendomen 
av grosshandlaren Samuel Magnus 
Jacobsson. Han byggde den pampiga 
gården i slutet av 1800-talet och var 
annars mest känd för sitt flotta Hotell 
Nord i Sundsvall. Det anrika hotellet 
slukades dessvärre i branden 1888, men 
återuppbyggdes sedan som en kopia 
under namnet Hotell Knaust.

– Järnvägen från Sundsvall gick ända 
fram till gården, vilket gjorde det enkelt 
att leverera mjölk och kött till Sunds-
vall. Hagen var redan då en stor gård 
med 40 mjölkkor, berättar Magnus.

FÖR MAGNUS var det en självklarhet att 
ta över jordbruket och bli bonde när 
hans pappa ville trappa ner. Då hade 
han redan träffat Jenny, som även hon 
längtade efter lantlivet.

De köpte jordbruket för snart fem-
ton år sedan och har sedan dess gjort 

stora investeringar på att utveckla verk-
samheten. De har satsat på nya ligghal-
lar, plansilo och ställt om jordbruket 
från ett traditionellt till ett helt ekolo-
giskt jordbruk.

På åkrarna odlas korn, vete och vall. 
Det gör att de är självförsörjande på allt 
foder som djuren behöver. För att kallas 
eko-gård ska man bland annat använda 
naturlig gödsel på åkrarna, djuren be-
höver ha ligg-ytor och självklart ska de 
gå ute på bete. Djuren som föds upp går 
till slakt vid cirka 15 månaders ålder. 

PÅ GÅRDEN TAR äventyren för barnen och 
deras kompisar aldrig slut. Manne, 10 år, 
och Elis, 8 år, har byggt upp ett eget jord-
bruk i en grushög där de noga kör skör-
detröskan och beskriver hur den fung-
erar. Intresset är stort och barnen hjälper 
ofta till med sysslorna på helgerna.

 Ida, 4 år, tar mig i handen och ste-
gar bestämt iväg mot blomsterprakten 
i dungen där hon vill att vi ska plocka 
blommor. 

– Akta dig för brännässlorna, säger 
hon och fortsätter undervisa mig om 
namnen på blommorna. Hon visar att 
man måste få med långa stjälkar när 
man plockar dem. 

– Annars kan dom inte dricka vatten 
när man sätter dom i en vas, förklarar 
hon.

NÄR VI GÅR UPP i hagen på andra sidan 
E14, så räcker det med att Magnus ro-
par så kommer korna nyfiket fram till 
oss. Kalvarna ställer sig i säkerhet, lite 
bakom sina mammor.

– Ja, nog har kalvarna ändå ett rik-
tigt bra liv här, konstaterar Magnus 

Jag frågar när de senast var på se-
mester tillsammans hela familjen. Jenny 
skrattar och säger: 

– Jag och barnen sticker iväg ibland 
på resor och hittar på saker, men det 
går inte att få Magnus från gården. 

– Nä, jag vill vara här hemma, det 
finns alltid en massa att göra och det 
trivs jag med, avslutar han.

Korna är en blandning av raserna Charolais 
och Simmental. Det ger både bra köttdjur 

men även gott om mjölk till kalvarna.

Magnus och Jen-
nys barn är sjätte 
generationen som 
bor på Hagen 
Gård, vilken 
byggdes i slutet 
på 1800-talet.

Ida tar hand om 
sin egna djur.
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Marie satsar 
på järnhandel i 
Fränsta!
■ ■ ■ ÖSTINS JÄRNHANDEL 
mitt i Fränsta har bedrivit järn-
handel sedan 1944. Marie Dahl 
Larsson är tillsammans med 
maken Kent nya ägare av verk-
samheten. 

– Vi är den tredje ägaren på 
över sjuttio år, säger Marie, som 
är den som tillsammans med 
sin personal driver butiken. Så 
verksamheten är väl inarbetad 
på bygden! Här kan du köpa 
allt från maggot till motorsågar.

Åkroken Business 
Incubator till 
Ånge
■ ■ ■ EN INKUBATOR är en or-
ganisation som hjälper företag 
och personer med idéer att ut-
vecklas och växa. Inkubatorn 
kan hjälpa genom rådgivning, 
coaching, affärsutveckling, 
team- och individutveckling, 
finansieringslösningar, kom-
munikationsstöd, kontaktnät 
och kontorsplatser. 

Åkroken Business Incuba-
tor (ÅBI) i Sundsvall har under 
hösten och vintern skapat en 
regional inkubatorverksamhet 
i Västernorrland.  Det innebär 
att ÅBI anställer affärsrådgiva-
re som placeras ut i kommu-
nerna.  I Ånge vill vi därför stolt 
välkomna vår nya ÅBI-kollega 
Pelle Berglund till vårt kontor 
på Företagarcentrum. 

Om du har en idé eller ett 
företag i ett utvecklingsskede, 
ta då kontakt med oss på före-
tagarcentrum eller direkt med 
ÅBI för att få hjälp med ditt ut-
vecklingsarbete.

Hembakta bullar 
på Fränsta Café
■ ■ ■ I EN MYSIG gammaldags 
miljö från 1800-talet kan du få 
gott kaffe och hembakta bullar 
i sommar. Aina Sundbaum har 
under ett års tid drivit ett café 
på hembygdsgården i  Fränsta. 

– Jag har tidigare arbetat 
vid besöksanläggningar i Piteå, 
säger Aina. När jag flyttade till 
kommunen så kände jag direkt 
att jag gärna skulle vilja ha ett 
eget företag där jag kom i kon-
takt med människor. Miljön på 
hembygdsgården är jättefin och 
här finns god potential att göra 
mycket inom besöksnäringen 
och för Fränsta som ort! 

Finsk massage i 
Torpshammar!
■ ■ ■ DET NYSTARTADE före-
taget Seende Händer erbjuder 
finsk massage som ska vara 
extra djupgående och rensar 
kroppen på slaggprodukter 
och förbättrar ämnesomsätt-
ningen. 

– Jag har utbildat mig i 
Umeå och startade upp verk-
samheten strax före jul i fjol, 
säger ägaren Ida Dahlin. Till-
strömningen av kunder är bra 
och jag säljer även hälso- och 
hudvårdsprodukter

Leader Mittland får 
58 miljoner för fortsatt 
utveckling av landsbygden!

■ ■ ■ JORDBRUKS-
VERKET HAR med-
delat att Leader 
Mittland Plus, som 
omfattar Timrå, 

Bräcke, Ånge och stora delar av Sundsvalls kom-
mun, fått sin utvecklingsstrategi för perioden 
2014-2020 godkänd och högt placerad i den 
rangordning som SJV:s (Jordbruksverkets) ur-
valskommitté gjort.

– Det är mycket glädjande att vi nu åter får 
chansen att stötta lokal utveckling och dessutom 
har möjlighet att själva besluta vilka idéer som 
skall stöttas. Ingen vet bättre än de som bor i ett 
område vad som ger den bästa utvecklingen för 
sitt område, stort tack till de som gjort en mycket 
bra ansökan som nu prioriteras, säger Sten-Ove 
Danielsson kommunalråd i Ånge  

– Vi är mycket glada att Jordbruksverket priori-
terar Leader Mittland Plus. Nu får vi tillgång till en 
budget på 58 miljoner kronor för fortsatt utveck-
lingsarbete i Mittland området, säger Åke Nylén 
förste vice ordf  i Ånges kommunstyrelse och vice 
ordf i Leader Mittland. 

90-åriga kvalitetsnickerer
■  ■  ■  UNDER 90 ÅR har Vikarbodarnas 
Snickerifabrik i Haverö tillverkat inredningar 
och möbler av finaste kvalitét! 

- Snickeriet startade 1925 och nu sedan 
några år tillbaka är det i första hand köksin-
redningar som gäller, säger ägaren Sebas-
tian Wennerberg. 

De flesta av våra kunder finns i Stock-
holms innerstad. Nu ska vi dock göra ett par 
större arbeten inom kommunen. Vårt mål är 
att tillverka exakt det som kunden vill ha! Allt 
ner till minsta detalj! 
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INNOVATION CAMP ■ ■ ■

D agen började med företagsvisning där eleverna 
fick bekanta sig med produktionen hos Elkaps-

ling. Det behövs många olika yrkeskompetenser i en 
fabrik som tillverkar skåp i för olika typer av utrust-
ning som ska tåla tuffa förhållanden, mekaniker, 
konstruktörer, säljare och administrativ personal. 
Exemplen för hur ämnen som de lär sig i skolan 
används i tillverkningen var många.

Efter att ha sett fabriken delade VD:n Bo Berglund 
ut en uppgift till barnen. Med hjälp av sina lärare 
och personal hos Elkapsling skulle de göra en ritning 
eller modell för att konstruera ett säkerhetsskåp till 
klassen. I skåpet ska mobiltelefoner, ipads och andra 
värdefulla saker förvaras. Hur ska skåpet se ut, hur 
många hyllor behövs och hur ska låsningen skötas?

Entusiasmen hos barnen gick inte att ta miste på 
och utsikterna att få sin idé förverkligad sporrade.

– Vi längtar efter att få presentera vår idé, säger 
en av grupperna, i väntan på att alla ska bli klara!

FÖR ATT VARA förberedda på uppgiften hade lärarna 
förberett genom att smyga in kunskaper som kunde 
komma till nytta i att lösa uppgiften. Elisabeth Mo-
gren Löfgren berättar:

– På tekniken har eleverna tränat på att göra 
ritningar både i 3-D och vanliga. De har även tränat 
på att rita föremål från olika vyer. Skala, förstor-
ning och förminskning har tränats både i matten 
och på tekniken.

Uppdrag 
innovation!

– Eleverna sökte även fakta om Elkapsling på 
deras hemsida för att vara väl förberedda för den 
frågesport som ingick i programmet. Vi använde oss 
av olika läsförståelsestrategier som vi har jobbat 
mycket med under läsåret, berättar Malin Pålsson 
och Anna Evjen, klasslärare.

ELEVERNA GENOMFÖRDE även en marknadsunder-
sökning för att se vad Ångeborna visste om företa-
get. Undersökningen omvandlades till diagram och 
redovisades för företagsledningen.

Ung Företagsamhet Västernorrland är initiativta-
gare till Innovation Camp. Det här var första gången 
i hela landet som Innovation Camp genomfördes 
med så unga elever. 

– Vi har fått väldigt bra respons efter campen, 
berättar Anette Andersson från Ung Företagsamhet 
Västernorrland. Både från lärarna som medverkade 

Björkbackaskolans 4:or fick en annorlunda och 

inspirerande skoldag tidigt i våras. Via Ung Före

tagsamhets ”Innovation Camp” blev de konstruk

törer och innovatörer för en dag, tillsammans 

med företaget Elkapslings personal i Alby. 

Elkapslings Håkan Göransson ger goda råd om att 
konstruera ett skåp.
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E lkapsling i Alby tillverkar skåp för instal-
lation av el-, styr- och reglerutrustning för 

kunder i Sverige och för export. Produkterna 
tillverkas i stålplåt, aluminium, rostfritt och sy-
rafast material och med stora möjligheter att 
anpassa efter kundens behov. 

– Just nu är teknikbodar för 4G nätet och 
utomhusskåp för bredband stora produkter hos 
oss, säger vd Bo Berglund.  I vårt sortiment på 
ca 3000 produkter tillverkas en stor del av pro-
dukterna efter kundens behov. I 
ett stort standardsortiment finns 
produkter som ofta efterfrågas 
och de kan vi leverera direkt.

ELKAPSLING FICK frågan om med-
verkan i UF-projektet Innovation 
Camp och Bo tvekade inte att 
tacka ja till erbjudandet.

– Det här är ett bra sätt att 
öka intresset för teknikyrken 
för skolelever.  Företagen i kom-
munen har en viktig uppgift att 
visa möjligheter till framtida yr-
ken för våra ungdomar och där 
måste vi hjälpas åt. Industrifö-
retagen i kommunen behöver 
kompetent arbetskraft och även 
om det tar många år innan de här barnen är 
färdigutbildade så är det nu grunden läggs.

ELKAPSLING TILLHÖR teknikkoncernen Lager-
cranz Group AB med 38 företag och totalt 
1100 anställda runt om i Europa och i Kina. 
Vid fabriken i Alby jobbar 76 anställda. Ca 
50 av personalen arbetar med tillverkning och 
resten med försäljning, konstruktion och ad-
ministration. 

– Att tillhöra en stor koncern ger fördelar 
som att man har fler kolleger och att det finns 
möjligheter att samverka i projekt, med distri-
bution och med försäljning. 

Elkapsling tillhör en division som heter Me-
chatronics. De nio företagen som ingår kom-
pletterar varandra, men fungerar ändå som helt 
fristående företag där varje företag driver sin 
egen utveckling. 

Elkapsling grundades 1971 i Alby. 

ELKAPSLING
vet var skåpet ska stå

Bo Berglund

och från företaget. Efter  TV-inslag om elevernas 
arbete både i Mittnytt och Lilla aktuellt så fick 
många av Ung Företagsamhets partners och äldre 
deltagande elever dessutom upp ögonen för att vi 
också jobbar med grundskoleelever. 

EN JURY BESTÅENDE av Göran Eriksson från Före-
tagskraft, Rickard Andersson Produktionschef och 
Håkan Göransson tf utvecklingsledare och kon-
struktör hos Elkapsling utsåg det vinnande förslaget. 
Företagets konstruktörer har sedan gjort en ritning 
och tillverkat skåpet. I maj var skåpet färdigt och 
överlämnades till klassen. 

Eleverna Johanna Bergström och Ville Evjen 
berättar att det känns roligt och pirrigt att se hur 
skåpet kommer att fungera och det är såklart roligt 
att de valde VÅRT skåp som de ville tillverka!

”Vi har fått väldigt bra respons 
efter campen. Både från lärarna 
som medverkade och från företaget.”

Konstruktören Fredrik Pålsson har gjort en ”riktig” 
ritning av den vinnande gruppens ritning och ville dis-
kutera vissa lösningar med gruppen innan han skickade 
ut ritningen till verkstaden och tillverkning.

Entusiasmen hos barnen gick inte att ta miste på och 
utsikterna att få sin idé förverkligad sporrade.
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”Strömmens Gårdsmejeri 2,5 km” står det på 
skylten vid avtagsvägen. Jag kör över öppna 
fält och vattendrag men hamnar snart i tät 
skog, vägen smalnar och får tvära kurvor. Just 
som jag börjar oroa mig över att få mötande 
trafik, öppnar sig landskapet och mjuka kul-
lar fulla med ulltottar möter min blick. 

Ah!Vilken fridfull idyll. Fast jag 
”bara” bor i Ånge tätort 

känns det att jag kommit ut på landet. 
Eller är det mina gamla stockholms .ge-
ner som kickar in och får mig att känna 
mig som en turist helt plötsligt? Hur 
som helst så fylls jag, trots den något 

grå dagen, av ny energi och börjar djupan-
das och veva med armarna när jag kliver 

ur bilen. Här kommer skjutjärnsjournalisten! 
peppar jag mig själv. Noterar den röda ladan ute 
på fältet och det stora bostadshuset flankerat av 
flera lägre, gråbruna byggnader. Allt ser genuint och 
hemtrevligt ut med lite bilar, traktorer och som sig 
bör en svart katt och se där – butiken med cafébord 
och stolar utanför. 

Traskandes dit börjar jag fundera över Martin 
och Agneta, paret som bor här och skapat prisade 
fårostar som Boltjärn blå, Snödskalle och Ranklev. 
Martin jobbade på Bobergsgymnasiet när jag kom 
dit för drygt 20 år sedan, men…är han lärare? Ag-
neta har jag träffat genom våra döttrars fotboll, vad 
gjorde hon förut? Kommer de ens från Ånge? Hur 

nyfiken får man vara på folk som man egentligen 
ska prata ost och landsbygd med? Väldigt, visar det 
sig. Om man är ohyfsad nog att fråga, och har snälla 
intervjuoffer. Det slutar med att vi pratar i över en 
timme om uppväxten i Sundsvall och alla flyttar till 
Stockholm, Uppsala, Sveg, Östersund och Trehör-
ningsjö. Om studier i arkeologi, etnologi, konstve-
tenskap, idéhistoria och finsnickeri och jobb som 
minkfarmare, muddringsarbetare, betongarbeterska, 
lärare och inom vården. Bland annat. Och slutligen – 
drömmen om att hitta något eget. Nära Sundsvall där 
släkten fanns, men lite utanför kunde de ju tänka sig. 
Max 10 mil, närmare bestämt, och så satte de in en 
annons. De fick ETT svar. De åkte dit. Och ja – det är 
på den gården vi står nu, som varit deras sedan 1990. 

FÖR ATT HÅLLA marken öppen införskaffades 28 får, 
men att starta mejeri var inte självklart. Det var efter 
många år på andra jobb som Agneta gick en starta-
eget-kurs och verkligen satte sig in i vad som behöv-
des för att driva ett företag. Men det var först efter 
ett studiebesök på ett mejeri som allt föll på plats och 
de kände att de hittat hem – till fårosten. 1998 drog 
de igång verksamheten och ”resten är historia” som 
man brukar säga. Ostarna blev uppmärksammade 
redan från början i olika mathantverkstävlingar, men 
har förstås utvecklats och förändrats genom åren. 
Martin och Agneta korsar även fram egna får för att 
få den bästa mjölken, och producerar också ko-ost 
för att ha ett sortiment som räcker hela året.  

Hur är det då att ha ett sådant här jobb? Tackorna 

”Det är här vi vill vara. Det är hemma, helt enkelt.”
STRÖMMENS GÅRDSMEJERI

Agneta Larsson och Martin Andersson
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lammar i juli och fårostsäsongen sträcker sig sedan 
till februari/mars. Under den perioden är jobbet kon-
stant och dygnets timmar alltid för få. 

–Varje vinter undrar vi vad vi håller på med, man 
är så trött, säger Agneta. 

– Men sedan kommer ljuset och vi får en paus. 
Vi brukar ta semester då och försöka resa iväg och 
vila upp oss en stund. 

Jag tänker för mig själv att jag nog aldrig skulle 
orka med både tidiga morgnar och sena nätter, lam-
ningar, mjölkning, klippning och allt det nu innebär 
att ha hand om 120 får.

Det ska väl matas, veterinärbesiktigas och kon-
trolleras hit och dit. För att inte tala om att göra 
själva ostarna, förpacka, hitta säljkanaler, marknads-
föra, bokföra, underhålla byggnader och bruka jor-
den och allt annat som jag inte har minsta susning 
om. Själv har jag en hund. Det tycker jag är jobbigt 
ibland. Patetiskt.

Vad är det som gör att ni fortsätter då? undrar 
jag, utmattad av bara tanken på deras liv. Martin 
kliar sig lite i skägget. 

– Det är väl att det går så pass bra som det gör, 
ekonomiskt. De första fem åren var väldigt slitiga 
men nu går vi ju runt. Vi har lärt oss jobbet och bran-
schen. Vi säljer via grossister, att åka på marknad 
har vi dragit ner på, det tar tid och ger inte alltid så 
mycket försäljning, säger han. 

JAG MINNS skamset några marknadsbesök och hur 
jag fått släpa bort mina barn, med kexsmulor och 

ostklet i mungiporna, från deras bord. En klar för-
lustaffär för Strömmens, trots mina inköp. 

– Jamen mer då? envisas jag. Agneta och Martin 
tittar på varandra, lite ställda. 

– Jaaa…de vänder sig mot mig och säger i princip 
unisont: Men det är ju gården och stället, det är här 
vi vill vara. Det är hemma, helt enkelt. 

Nåja, tänker jag när jag kringelkrokskör därifrån, 
enkelt och enkelt vet jag väl inte. Men att Martin 
och Agneta liksom många här uppe är mångsyss-
lande allkonstnärer, DET vet jag iallafall efter vår 
pratstund. Och de gör fantastiskt god ost! 

”Det är här vi vill vara. Det är hemma, helt enkelt.”

SUSANNE LÖVGREN

LÄRARE OCH KOMMUNIKATÖR
BOBERGSGYMNASIET
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ÅNGE
TIMRÅ

SUNDSVALL

NORDANSTIG

HUDIKSVALL

HÄRNÖSAND

D e sex kommunerna i Sundsvallsre-
gionen, Härnösand, Timrå, Sunds-

vall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall, 
samarbetar för en starkare hållbar till-
växt, för att bli en gemensam arbets-, 
utbildnings- och boenderegion och för 
att nå samsyn på behovet av utbyggd 
infrastruktur för kommunikationer. 

– Vi tillsammans i Sundsvallsregionens 
ska verka för bästa möjliga utveckling i 
vår del av Sverige. Ånge kommun har 
sedan tidigare ett mycket bra samarbete 
med Sundsvalls kommun men genom 
Sundsvallsregionen har vi nu ett struk-
turerat samarbete även med Härnösand, 
Timrå, Hudiksvall och Nordanstig. Att vi 
har med två kommuner från Hälsingland 
gör att vi får betydligt bättre kunskap om 
vilka frågor de arbetar med där, säger 
kommunalråd Sten-Ove Danielsson.

UNDER 2015 ligger fokus för regio-
nens arbete på kompetensförsörjning, 
näringslivs- och destinationsutveck-

ling, trafikering och infrastruktur och 
utveckling av samarbetet. Ett konkret 
exempel på samarbete under sommaren 
är en gemensam rekryteringskampanj 
med rekrytering av både företag och 
kompetens under SM veckan i Sundsvall 
29 juni – 5 juli. Ett annat arrangemang 
där Sundsvallsregionen medverkar i år 
är Business Arena i Stockholm. 

UNDER VÅREN har styrelsen i Sundsvalls-
regionen uppmärksammat den oroande 
centraliseringen av statliga myndigheter 
och bolag i Sverige. 

– Vi ser vilken styrka vi har tillsam-
mans om vi gör ett gemensamt uttalande 
eller uppvaktar statliga myndigheter. Ett 
sådant exempel var när man ville lägga 
ner Kustbevakningen i Härnösand och 
Hudiksvall där förslaget drogs tillbaka. 
Eller när vi nu har begärt att få träffa 
ansvarig minister kring statens flytt 
från mindre kommuner. När vi agerar 
gemensamt så tvingas ministrar oaktat 

vilken regering som styr att lyssna till 
våra argument och de erbjuder oss en 
träff som annars vore omöjlig att få 
till för en liten inlandskommun, säger 
Sten-Ove Danielsson

TIDIGARE HAR också migrationsverkets 
avsaknad av ett kommunalt perspektiv 
på det svenska asylmottagandet och 
TV4:s planer på att minska antalet lo-
kalredaktioner påtalats via Sundsvalls-
regionen.

– Ett annat lyckat samarbete som på-
gått några år är Trainee Södra Norrland 
där nyutbildade högskole- och univer-
sitetsstudenter får möjlighet att via ett 
gediget traineeprogram få bra inblick i 
arbete inom offentlig sektor, säger Kjell 
Grip, företrädare för oppositionen. 

I Sundsvallsregionen representeras 
kommunerna av kommunstyrelsens ord-
förande, vice ordförande och företrädare 
för oppositionen. Kommuncheferna del-
tar också i Sundsvallsregionens möten 
och kommunförvaltningarna genomför 
gemensamma åtgärder och projekt.

– Sundsvallsregionen är ett viktigt fo-
rum. Det handlar både om hur vi kan 
hitta gemensamma lösningar i utveck-
lingsfrågor och hur vi blir synliga på det 
nationella planet och säger Kjell Grip. 
Arbetet i regionen har utvecklats sedan 
vi fick en samordnare, vi har fått mera 
verkstad i samarbetet.

– Ofta finns jobb eller studier i en 
kommun och bostad och fritidsintressen 
i en annan.  Kommungränser får inte bli 
en broms för utvecklingen, säger Göran 
Fjellström, samordnare.

LÄS MER om Sundsvallsregionens arbete: 
www.sundsvallsregionen.se

SUNDSVALLSREGIONEN 
ÄR BÄSTA ALTERNATIVET TILL STORSTÄDERNA!

FRAMTID ÅNGE ■ ■ ■

Kjell Grip, oppostionsföreträdare från Ånge och 
Sten-Ove Danielsson, kommunlråd i Ånge och 
ordförande i Sundsvallsregionen.
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BARNENS ÅNGESOMMAR ■ ■ ■

D et är en gråmulen dag i april och 
jag har just samlat femåringarna 

på min förskola för en kort samling. 
Ämnet för dagen är sommar. Vad 
tänker barnen om sommaren, vilka 
förväntningar har de?

VAD ÄR SOMMAR?  
Svaren haglar över mig – sommar, 

sol, bada, bada i poolen, i badtunnan, 
på Vojen, picknick, fika, spela fotboll, 
semester...  Det lägger sig ett sorl och 
en förväntan över barnen.   

SÅ VAD ÄR DET BÄSTA MED SOMMA-
REN?  

– Att göra ett litet café, berättar 
Frida Hansén. Jag och Emma ska 
göra ett litet café hemma på våran 
gård, vi ska ha ett litet bord och så får 
man köpa fika. Ja, fortsätter Emma 

Att samla familjen 
till en picknick en 
sen sommarkväll 
är något av det 
bästa man kan 
göra. 

BARNEN VILL JOBBA 
OCH BADA I SOMMAR

MALIN WALLIN

FÖRSKOLLÄRARE 
KNYTTETS FÖRSKOLA ÅNGE

Mattsson, vi ska baka och så får man 
köpa bullar och saft. Bullarna kostar 
tre kronor och saften kostar två kronor.  
Tjejerna blir ivriga i sitt berättande och 
deras ögon glittrar som om de redan satt 
på det där cafét och fikade.

– Det ska heta Emma och Fridas som-
marcafé, berättar Emma. Och så ska man 
kunna köpa godis där, en lång godisorm 
och lite andra saker.  

Men vad gör man om det regnar då? 
– Då flyttar vi in cafét inomhus, säger 

Frida, som om det vore den mest själv-
klara sak i världen.

– Och om det regnar kan man ha 

picknic inomhus, berättar Isla Jans-
son.

Barnen är så härliga och vi har så 
mycket att lära oss av dem! Det be-
höver nämligen inte vara krånligare 
än så! Det är oftast de små sakerna 
som är de viktiga, för hur var det 
med skattkistan i filmen om Dun-
derklumpen, ni minns väl? Ett barns 
skatter; en liten vacker sten, en liten 
vacker blomma, en liten fågelfjäder 
och frihetens luft. Och skulle det mot 
förmodan regna i sommar så gör det 
ingenting, då vet Arda Kuscu precis 
vad man kan göra.

– Då kan man sola med daggmas-
karna, säger han med ett leende som 
smittar av sig på hela barngruppen.

 

Sitter ni och planerar sommarens semes
trar och tillhör de där som nästan får 
ångest över hur mycket man vill hinna 
med och hur mycket allting kommer att 
kosta? Luta er då tillbaka och slappna av, 
om barnen själva får bestämma så vill de 
faktiskt jobba i sommar!

Barnens skatter är så 
enkla. Små vackra stenar 
kan man lätt förvandla 
till vilka magiska saker 
som helst!

Vännerna och grannarna Frida Hansén och Emma 

Mattsson planerar att starta ett sommarcafé 

tillsammans.

Om det regnar gör 
det ingenting, då 
tar vi med barnen 
ut och letar efter 
skattkistan i slu-
tet av regnbå-
gen! (Amanda 
Holmgren är 
våran skatt)
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LJUNGAROCKEN
ÅTERVÄNDER

LJUNGAROCKEN■ ■ ■

L jungarocken återvänder i sommar 
med den tredje upplagan av festi-

valen. Ljungarocken är Takidas egen 
festival och i sommar ska alla som vill 
se och höra Ulf Lundell, Hoffmaestro, 
Takida, Stiftelsen, Clawfinger, Corro-
ded med flera, se till att finnas på plats 
i Ljungaverk 10 - 11 juli.

– Vi räknar med ca 10 000 besökare 
på årets Ljungarocken, säger Robert 
Pettersson. Festivalbesökarna är både 
långväga gäster och från närområdet 
och vi räknar med publikrekord igen.

Årets uppställning av medverkande 
visar en stor bredd med 12 välkända 
band. En medveten satsning från Takida 
som vill erbjuda något för alla.

– Utbudet på medverkande är nog 
det bredaste vi presenterat hittills, sä-
ger Mattias Larsson. Allt ifrån Sveriges 
största rockpoet Ulf Lundell som firar 
40 år som artist, via energiknippena i 
Hoffmaestro till death metal-bandet 
The Unguided från Falkenberg.

PUBLIKEN PÅ LJUNGAROCKEN är en 
blandning av olika åldrar och det upp-
lägget trivs arrangörerna med.

– Det blir en trevlig stämning när mu-
sikälskare i olika åldrar träffas och trivs 
tillsammans, säger Robert. Så är det på 
våra egna spelningar också och så vill 
vi gärna ha det.

Ulf Lundell, Hoffmaestro,  Stiftelsen m fl gör 
Takida sällskap i Ljungaverk 1011 juli när

Nyheter för i år är att restaurang-
området blir större med tre tält och att 
scenerna får nya placeringar. Området 
blir lite större, utbudet i restaurangtäl-

ten blir lite större och artisterna lite 
vassare. Ännu en Takidastrategi, lite 
bättre varje gång.

– Nu ser vi fram emot att börja 
bygga upp området och se festivalen 
ta form, säger Tomas Wallin. När fes-
tivalen pågår försöker vi hinna se så 
många band som möjligt, men roligast 
är att se alla festivalbesökare trivas och 
ha trevligt!

Ljungarocken arrangeras av Taki-
da i samarbete med bokningsbolaget 
Live Nation. Ett stort antal frivilliga 
och föreningar medverkar också i att 
genomföra festivalen.

MER OM FESTIVALEN, medverkande och 
biljetter på: www.ljungarocken.com
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Robert Pettersson, Mattias Larsson och 
Tomas Wallin planerar inför den tredje 
och hittills bästa Ljungarocken!
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Uppdaterad evenemangskalender finns på www.visitljungandalen.com

Juni
6 JUNI

NATIONALDAGSFIRANDE vid 
Kulturbanken i Ånge kl 11 – 14. 
Underhållning, musik-quiz, akti-
viteter för stora och små. 

TRÄSLAGET brännbollsturne-
ring, Ånge IP
Efterbränningen, Ånge Ishall.

DIVISION II FOTBOLL.  
Ånge IF - Söderhamns FF, 
Ånge IP kl 17.00.

7 JUNI

PLANTMARKNAD på Haverö 
Hembygdsgård kl.12.00. 
Hembygdsgårdens café öppnar 
för säsongen med kakbuffé.

12 JUNI

MUSIKCAFE med Ann-Catrin 
Wiklander och Erik Lihm, 
Nordanede bygdegård kl.19.00. 
Ann-Catrin är sångerska känd 
från bland annat Svensktoppen, 
Erik var keyboardist i Vikingarna 
i 20 år. Programmet bjuder på 
härliga låtar och berättelser om 
roliga episoder under åren på 
scenerna

13 JUNI

GISSJÖTRAMPEN, cykla runt 
Gissjön i Fränsta. Start kl 10 vid 
ishockeyplanen i Fränsta.

SVERIGES LÄNGSTA LOPPIS, 
längs Ljungandalsvägen mellan 
Stöde och Borgsjö. Kl 10.00 – 
18.00.

DIVISION II FOTBOLL.  
Ånge IF - Bergnäsets AIK,   
Ånge IP kl 15:00.

19 JUNI MIDSOMMARAFTON

KONSTUTSTÄLLNING, vernis-
sage och underhållning med 
Visans vänner. Ånge Camping 
kl 12.00. Samlingsutställning 
med Konstnärerna i sinnenas 
konstpark.

MEDELTIDSMARKNAD i Kälen 
med midsommarfirande och 
riddarspel, hantverksmarknad 
och bröllop.  
Kl 11.00 – 15.00.

MIDSOMMARFIRANDE vid 
Borgsjö Hembygdsgård. Tradi-
tionellt midsommarfirande med 
dans kring midsommarstången.

MIDSOMMARFIRANDE vid 
Haverö Hembygdsgård. Dans 
kring midsommarstången, 
lekar och underhållning med 
clownen Zetino, 
kl 13.00. 
På kvällen dans till Finix 
kl 21.00 till 02.00.

20 JUNI

SOMMARCAFÉ Haverö ström-
mar öppnar för säsongen. Ver-
nissage för utställningar med 
UKM (Ung Kultur Möts) och 
Kristina Björklund, rakubrända 
skulpturer och måleri. Försälj-
ning av konsthantverk.  Öppet 
lördagar & söndagar  kl 12-16 
till och med 8 augusti. Haverö-
veckan öppet hela veckan, se 
sidan 25.

21 JUNI

SOMMARCAFÉ Haverö Ström-
mar, musikunderhållning med 
Vilma och Klara Li kl 13.00.

27 JUNI 

ÅNGE HEMVÄNDARDAG, Ånge 
Camping Ponderosa 
Kl 11 – 16, aktiviteter för unga 
och gamla, underhållning, tips-
promenad, utställningar m.m. 
Kl 20 – 02 mat, dans.

SOMMARCAFÉ Haverö Ström-
mar, musikunderhållning med 
Syster Dyster kl 13.

LJUNGA IF 100 ÅR, Ljungalid 
I Ljungaverk kl  11 – 16

Juli
4 JULI

BORGSJÖN RUNT, Bymilen, 
vandring runt vackra Borgsjön 
19 km, eller 10 km Bymilen.  
Start vid Erikshof, Erikslund 
kl 10.

SOMMARCAFÉ Haverö 
Strömmar, vernissage Anna 
Malmström, textila bilder och 
tygtryck.

4TH OF JULY-FIRANDE vid 
Disponentvillan i Ljungaverk. 
Fina bilar med mullrande 
motorer, picnic i trädgården. 
Klä dig gärna i lite USA-inspi-
rerande kläder som Rockabilly 
och Country.

5 JULI

HEMBYGDSFEST på Borgsjö 
Hembygdsgård.

8 JULI

TOMMY-JOHN, 30 år med mu-
siken firas med allsång och fika 
i trädgården på sommarstället i 
Byberget. 
Östra By, kl 18.00.

10-11 JULI

LJUNGAROCKEN. Rockfestiva-
len med de riktigt tunga akterna 
öppnar kl 17.00 på fredag  i  
Ljungaparken.
 Läs mer på sidan 18-19.

10 – 19 JULI

HAVERÖVECKAN. Mycket kul i 
hela Haverö i drygt en vecka! 
Se sidan 25.

11 JULI

LJUNGAROCKEN INVITA-
TIONAL, golf på Hussborgs 
Golfbana.

12 JULI

SOMMARCAFÉ Haverö Ström-
mar, musikunderhållning med 
Skiffle Buskers k l 14.00.

DUO SYSTRAMI  & MARCUS 
JÖNSSON, Eldnäset Kölsillre,  
kl 18.00 
Ett spännande musikaliskt 
möte mellan systrarna Fanny 
och Klara Källström och Marcus 
Jönsson.  
Systrami med rötterna i 
folkmusik och Mittfolk, en av 
de nya och mest intressanta 
folkmusikgrupperna i Sverige. 
Marcus Jönsson med sina rötter 
i Haverö står för en helt ny och 
unik vistradition.

SOMMARENS EVENEMANG
STEINAR OFSDAL

MITTFOLK

MEDELTIDSMARKNAD I KÄLEN



15 JULI 

SOMMARCAFÉ Haverö Ström-
mar. Massage från kl 12.00, 
20 min 150 kr. Yoga med Åsa 
Hellhoff kl 9.30 – 11.00, 80 kr. 
Drop in.

16 JULI

SOMMARCAFÉ Haverö Ström-
mar. Yoga med Åsa Hellhoff 
kl 9.30 – 11.00 80 kr. Drop in.

18 JULI

ÅNGES FÖRSTA 
PRIDEFESTIVAL vid Kultur-
banken i Ånge

SOMMARCAFÉ Haverö Ström-
mar. Prova på glaskurs med 
Åsa Hellhoff kl 13 – 16. Kostnad 
inkl material och fika 475 kr. 
Anmälan och info Åsa tel 
070-383 50 79. Drop in i mån 
av plats.

BAKLUCKELOPPIS och grill-
fest i Naggen vid Folkets Hus. 
Loppis, kaffe, varmkorv 
kl 12.00 – 16.00.  
Grillen tänds kl 17.00 och 
grilltallrikar serveras kl 18.00. 
Underhållning med Bridge 
Band under kvällen. 

19 JULI

BIDAG på naturum Ånge i 
Borgsjö. 

SOMMARCAFÉ Haverö Ström-
mar. Spännande föreläsning 
i Tullkvarnen ”om bot, botare 
och gammal folktro” med Jim 
Hedlund.

MITTFOLK & MARIE AXELS-
SON, Eldnäset Kölsillre kl 18.00 
Svängig och fartfylld folkmu-
sik med ungdomar från länet 
tillsammans med traditionsbära-
ren från Haverö, Marie Axelsson.  
Det är tradition att ha Mittfolk 
på Eldnäsets scen, publikfri-
ande och medryckande. Marie 
Axelsson bördig från Haverö, är 
en av Sveriges mest framstå-
ende spelkvinnor. 

19-24 JULI

HUSSBORG GOLFKLUBBS 
GOLFVECKA.

25 JULI

SOMMARCAFÉ Haverö Ström-
mar. Vernissage Åsa Hellhoff, 
glas och keramik.

DIVISION II FOTBOLL.  
Ånge IF - Sollefteå GIF FF, 
Ånge IP kl 15:00.

Augusti
8 AUGUSTI

SOMMARCAFÉ Haverö Ström-
mar. Kvarndag med konstutställ-
ning, knallar med försäljning,  
massage. Musikunderhållning 
med Visans vänner. Caféet 
stänger för säsongen.

15 AUGUSTI

DIVISION II FOTBOLL. 
Ånge IF - Bodens BK FF, 
Ånge IP kl 15:00-

STEINAR OFSDAL Legendarisk 
flöjtspelman från Norge, Eldnä-
set Kölsillre, kl 19.00 

En av de absolut mest framstå-
ende flöjtspelarna i Norden. 
Han har spelat med alla. Allt från 
den egna folkmusiktrion Buk-
kene Bruse till Göran Fristorp 
och Marie Bergman. Missa inte 
denna unika kväll! Medverkar 
gör också deltagare från årets 
spelpipskurs.

21-22 AUGUSTI

END OF SUMMER MEET, 
Karlsro Flyers, Ljungaverk.
Förvärmning fredag kväll med 
bl a TT Grace. 
Lördag kl 10 – 02. Bilträff med 
underhållning,  aktivteter, mark-
nad, The RockArounds, Nisse 
Hellberg, TT Grace, Håkki.

LYSKVÄLL i Naggen med 
start vid Folkets Hus kl 19.30. 
Kolbullar, lotteri, underhållning. 
Marshaller tänds vid mörkrets 
inbrott.

September
12 SEPTEMBER

DIVISION II FOTBOLL. 
 Ånge IF - Selånger FK, 
Ånge IP kl 15:00.

26 SEPTEMBER

DIVISION II FOTBOLL.  
Ånge IF - IFK Östersund, 
Ånge IP kl 15:00.

10 OKTOBER

DIVISION II FOTBOLL. 
Ånge IF - IFK Östersund, 
Ånge IP  kl 15:00.

ÄLGTJOA i Naggen, den årliga 
höstfesten med god mat och 
dans. Kl 18.30 – 01.00.

SOMMARENS EVENEMANG
MARIE AXELSSON

DUO SYSTRAMI

22 AUGUSTI

DIVISION II FOTBOLL.  Ånge 
IF - Gällivare Malmbergets FF, 
Ånge IP  kl 15:00.

ANN-CATRIN WIKLANDER OCH ERIK LIHM
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EVENEMANG ■ ■ ■

■ ■ ■ HAVERÖ STRÖMMAR DRIVS i år i ny regi, 
men återkommande besökare kommer att känna 
igen sig. Maria Karlberg och Lena Forsberg är nya 
arrendatorer och de vill att kvarnen och caféet ska 
fortsätta vara ett trivsamt utflyktsmål där man kan 
få gott fika, se utställningar och få höra god un-
derhållning. 

– Vi har båda stugor i området och tycker att det 
är väldigt trivsamt vid kvarnen med caféet och de 
aktiviteter som är där. Så vi vill gärna fortsätta i den 
andan, säger Maria.

Båda har rötterna i Haverö och känner mycket 
för att bevara miljön och verksamheten vid Haverö 

Haverö Strömmar i ny regi

Tullkvarnen och mjölnarbostaden, Haverö Strömmar

Hemestra i sommar
Bräcke och Ånge turistbyråer fortsätter 
puffa för hemster, att semestra på hem-
maplan, igen i sommar. Ett samarbete 
mellan turistbyråerna och kommuner-
nas gemensamma klimat- och energi-
rådgivare. Syftet med kampanjen är att:
•   Uppmuntra till miljövänligt 
 semestrande.
•   Gynna lokala aktörer.
•   Göra våra invånare ännu 
 stoltare över allt som finns att 
 se och göra på hemmaplan.
•   Dessutom blir vi bättre på att 
 tipsa våra besökare om hembygden! #HEMESTER15

■ ■ ■ KAMPANJEN #HEMESTER15 riktar 
sig till medborgare, besökare och hem-
vändare, dvs alla som befinner sig i våra 
kommuner och förevigar ett ögonblick un-
der sommaren 2015. Lägg upp din bild på 
Instagram och tagga med #hemester15 så 
är du med!

Vi korar veckans vinnare mellan 15 juni 
och 15 augusti och sedan blir det final efter 
det! Tänk på att man måste ha en öppen 
profil och ha gärna någon kontaktuppgift 
i er instagrambio.

På Facebook kommer det finnas en 
grupp/sida, sök på hemester15 så hittar du 
den. Där kommer det hända en hel del kul! 

Bland annat hemesteruppmaningen håll 
utkik! Gilla naturum Ånge och turistbyrå 
och Bräcke turistbyrå på Facebook så hittar 
du information om allt kring #hemester15 
även där!

Ut och njut nu i sommar!

SARA STIERNA

TURISTINFORMATÖR
NATURUM ÅNGE & TURISTBYRÅ

■ ■ ■ DEN 12 MAJ togs beslut om ett nytt tre-årigt Interreg-pro-
jekt för att fortsätta utveckla världens nordligaste pilgrimsled som 
går mellan Sundsvall och Trondheim i Norge. Besöksnäringen, 
som redan är en av basnäringarna i Sverige, har en stor utveck-
lingspotential i vårt område. S:t Olavsleden är en stor bidragande 
orsak till detta för pilgrimsvandring lockar människor från hela 
världen att uppleva historiens vingslag, vår unika natur och de 
intressanta möten som blir efter vägen, både med sig själv, andra 
vandrare och lokalbefolkningen.

Fokus i det nya projektet ligger på att öka företagsutvecklingen 

Fortsatt utveckling av S:t Olavsleden
för till exempel boende efter leden, plus att skapa en långsiktig 
förvaltningsorganisation. Syftet med Interreg är att uppmuntra 
städer och regioner från olika länder att arbeta tillsammans, i detta 
fallet är det samarbetet mellan Sverige och Norge.

I sommar kommer det att vara flera aktiviteter med koppling till 
S:t Olavsleden, bland annat en konsert på Helige Olavs dödsdag 
29 juli i Torps kyrka. Möjligheter att vandra eller cykla själv eller 
tillsammans i grupp finns också.

MER INFO: visitljungandalen.com och stolavsleden.com
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Tisdagkvällar på Borgsjö Hembygdsgård
■ ■ ■ BORGSJÖ HEMBYGDSGÅRD bjuder också i år på underhållning varje tisdagkväll 
under sommaren. Se aktuellt program på www.visitljungandalen.com

Borgsjö Hembygdsgård.

■ ■ ■  PÅ HUSSBORG GOLFKLUBB är det full 
aktivitet hela sommaren. Utöver det van-
liga programmet bjuder klubben i sommar 
in till Ljungrocken Invitational den 11 juli. 

– Då kan det bli tillfälle att se ett och 
annat känt ansikte på golfbanan, berättar 
golfklubbens ordförande Gunnar Dahl. 
Den traditionsenliga Golfveckan återkom-
mer vecka 30 med start söndag den 19 juli. 

På Herrgården kan man under sex fre-
dagkvällar njuta av god mat och underhåll-
ning med olika teman varje gång.

Full fart på Hussborg
■  ■  ■  HEMVÄNDARDAGEN I ÅNGE ar-
rangeras vartannat år och i år blir det 10:e 
gången. Dagen bjuder på aktiviteter för 
alla åldrar, för bofasta och hemvändare. 
Platsen är som vanligt vid och kring Ånge 
Camping. Konst, musik, trolleri och utställ-
ning av bilar och båtar bladas med ponny-
ridning och tipspromenad. Musikskolans 
sommarorkester underhåller och likaså Bo 
Göran Henriksson, en färgstark profil som 
imiterar Elvis på ett oefterhärmligt sätt. 

Örjan Eckerman från Ånge campingför-
ening berättar mer om programmet.

– Vi kommer också få höra logistik-

Hemvändardagen i Ånge

Haverö Strömmar i ny regi

experten Thomas Olsson i en föreläsning 
om transporter. Vi tar upp kanottävlingen 
som varit vilande några år och vi ska dela 
ut Ångeträffens stipendium.  Ångeträffen 
är ett antal Ångebor i Stockholm som träf-
fas regelbundet.  

Dagaktiviteterna startar kl 11.00 avslu-
tas kl 16.00. Kl 20.00 öppnar mattältet och 
altanen och strax därefter spelar Herrska-
pet upp till dans på dansbanan. Under 
kvällen kan man också förvänta sig andra 
underhållningsinslag.

Hela programmet finns på 
www.angecamping.com

Hemestra i sommar

Strömmar och utveckla den på ett varsamt sätt.
– Vi kommer att fortsätta ha öppet på hel-

gerna under sommaren med nybakat fikabröd 
i caféet, konstutställningar, hantverksförsäljning 
och aktiviteter. När det gäller underhållning vill 
vi gärna ge unga lokala artister möjlighet att 
uppträdda hos oss. 

Caféet vid Haverö Strömmar öppnar för sä-
songen den 20 juni och har öppet lördagar och 
söndagar fram till den 8 augusti. Haveröveckan 
11 – 19 juli är det öppet alla dagar.

KONTAKT: 
Maria Karlberg 070-254 36 54
Lena Forsberg 073-848 21 77
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■ ■ ■ SOMMAREN BETYDER 
högsäsong för turismen i Ljung-
andalen. Under sommaren hän-
der det därför massor på natu-
rum Ånge & Turistbyrå i Borgsjö. 
Varje år bestämmer Naturvårds-
verket ett tema som landets na-
turum kan välja att följa. I år är 
temat ekosystemtjänster. Med 
det menas ekosystem som på-
verkar människan. Naturum har 
valt att samarbeta med Västra 
Medelpads biodlarförening 
kring ekosystemtjänster och 
biodling. Biodling gynnar i all-
ra högsta grad oss människor. 
Bin är pollinerare som hjälper 
vår närnatur att blomma mer. 

Biholk och 
Nyängets 
biäng

■ ■ ■ NYTT FÖR I ÅR är att det 
hyrs ut cyklar på naturum. Det är 
Kärstin Leander som startat ut-
hyrning med förhoppning om 
att kunna inspirera besökare till 
att ge sig ut på de vackra byvä-
garna. 

– Vi kommer att erbjuda gui-
dade cykelturer till Viskan och 
långhuset för att se var filmen 
Miraklet i Viskan spelades in, 
säger Jessica Gunnarsson, före-
ståndare på naturum Ånge & Tu-
ristbyrå i Borgsjö. Där kommer vi 
att få guidning av lokala experter 
på orten. Dessutom kommer vi 
att ta fram kartor med olika 
cykelturer utmarkerade med 

Naturskola
■ ■ ■ NATURSKOLA med aktiviteter för barn varje dag 
kl. 12.00 under perioden 8 juni – 14 augusti. 
Vi träffas nere vid stranden vid Naturum i Borgsjö.
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utgångspunkt från Naturum. 
Då kan man hyra en cykel och 
uppleva trakten på egen hand.

I år finns också en båt att hyra 
vid stranden nedanför naturum. 
Det är jakt-, fiske och sportaffä-
ren Eklids i Ånge som lånat ut 
den till naturum för uthyrning. 
Det finns också möjlighet att 
hyra fiskeutrustning för den som 
vill ge sig ut på sjön och prova 
fiskelyckan.

Ännu en nyhet blir det fågel-
torn som planeras stå färdigt un-
der hösten. Det kommer att bli 
en platå som tar besökare längst 
ut på udden öster om badplat-
sen i Borgsjö.

Cykel- och 
båtuthyrning

Bina i fokus på naturum
Våra trädgårdar blir frodigare 
och blommar bättre. Bin ger 
oss också honung som går att 
använda till mycket. 

– På naturum visas en ut-
ställning om bin och biodling, 
berättar Jessica Gunnarsson, 
naturumföreståndare. Vid na-
turskolan nere vid Borgsjön 
kommer det också att finnas 
prova-på aktiviteter och tips-
slinga kopplat till både biodling 
och solitärbin. 

Den 19 juli håller biodlarför-
eningen sin årliga bidag på na-
turum. Då kan man se levande 
bin i visningskupa samt köpa 
nyslungad honung på plats! 

EVENEMANG ■ ■ ■

■ ■ ■ DEN 13 JUNI 2015 är det åter dags för Sveriges längsta och 
kanske vackraste loppis. Packa med plånboken, fyndsinnet och sol-
glasögonen - efter två år av sol vågar vi hoppas vi på en välkommen 
tradition.

För tredje året ordnas loppisen längs Ljungandalsvägen, från Stöde 
till Borgsjö, eller tvärtom, där loppisen pågår både på samlingsplatser 
i några av byarna och längs vägen. Planera också tid för gott fika, bra 
mat, extraöppen shopping och aktiviteter längs vägen.

Loppisen arrangeras och finansieras av Ljungandalsvägens med-
lemsföretag och föreningar.  Intresset har vuxit bland besökare också 
utanför kommunens gränser, i fjol kom ca 1200 besökare och Sveriges 

Sveriges lääängsta loppis

längsta loppis hade 300 utställare. Maria Mohlin-Söderberg är en av 
arrangörerna:

– Är det bara bra väder så räknar vi med att slå det i år. Det var en 
fantastisk känsla att åka Ljungandalsvägen i fjol, både stora och små 
loppisförsäljare kantade gatorna. På vissa ställen kom man knappt 
fram. Detta är en bra möjlighet för merförsäljning, bara fantasin sät-
ter gräns. Jag skulle till exempel gärna se restauranger som säljer 
loppis-burgare och butiker som har retro-priser.

Läs mer på www.ljungandalsvagen.se eller facebookevenemanget 
”Sveriges längsta loppis 2015”
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Varje dag:

Sommarcafé Haverö Strömmar och 
Tullkvarnen öppet kl 12 – 16, aktiviteter, café, 
konstutställning, försäljning av hantverk.

Peak You Home, den lilla inredningbutiken 
i Ytterturingen har öppet under veckan och 
under resten av sommaren, öppettider se 
deras facebooksida.

Fågelviks Trädgård, Ytterturingen har öp-
pet fred 10 juli till och med 19 juli kl. 12 - 18 
Visar, odlar och säljer bärbuskar, fruktträd och 
blommor härdiga för vårt klimat. För övriga 
öppettider under säsongen samt aktiviteter 
som föreläsningar och trädgårdsvandringar se 
Fågelviks trädgårds facebook sida.

Jordnära i Haverö, Överturingen, öppet alla 
dagar under veckan till och med fredag  
kl 10 - 15. Trädgårdsodling och försäljning av 
sommarplant, perenner och säsongens primö-
rer.  Under sommaren öppet månd – fred 
kl 9 – 16, andra tider öppnar vi för dig om 
behov finns, ring Kerstin på 070-674 35 99.

Haverö Hembygdsgård, cafe med fika, 
övernattningsmöjligheter Bed & Breakfast. 
Öppet 
7 juni – 21 augusti varje dag kl  11-19.

Fredagen 10 juli  

Helkväll i ladan, Gammelboan Säter kl 17.

Bittes Hälsohåla ”manisk monolog medför 
magiska möten mellan människor”. 
Bokning: 070-257 83 73 eller via Facebook.

Lördag 11 juli

Auktion i Kölsillre kl 11.00, visning 
från kl 10.00.

Söndag 12 juli

Östavall, Dammen. Kakbuffé med under-
hållning, bakluckeloppis från kl 11.00.

Haveröveckan 11 – 19 juli. 

Aktiviteter varje dag 
i byarna i Haverö.

Haverö Strömmar och Café Tullkvarnen 
öppet kl 12 – 16. Underhållning med Skiffle 
Buskers kl 14.00.

Elnäsets flottningmuseum, Kölsillre. 
Konsert med Marcus Jönsson och Duo 
Systrami 
kl 18.00. Majken Wiksten säljer goda fårostar.

Bittes Hälsohåla, Healingsession för grupp 
i fäbodmiljö, Gammelboan Säter kl 12.00.  

Måndag 13 juli

Överturingen, Öppet hus hos Haverö 
Timmerhus AB kl 10 – 16. Bursnäsvägen 
32, Överturingen. Visar pågående byggpro-
jekt och lösullsisolering med returpapper. 
Jordnära i Haverö, samma adress har öppet 
hus i trädgården, försäljning och aktiviteter 
för barn.

Överturingens Folkets Hus serverar go-
fika med hembakat bröd kl 12-16. Från 16.30 
serveras kolbullar!

Tunnbrödsbakning i bagarstugan kl 11 - 16.

Tellus har mineralutställning kl 11 – 14.

Loppis på Macken från kl 11.

Tisdag 14 juli, 

Ytterturingen, Ön, Öns Båt & Bygg har 
öppet hus kl 11 – 14. Visning och demonstra-
tion av vikingaskeppsbygget!

Miniloppis på Ön kl 11 – 14.

Vilmas sommarcafé, gamla skolan i Ytter-
turingen, kl 18 – 21, gofika och underhållning.

Fisketävling för barn på Gråön kl 11 – 13.

Onsdag 15 juli

Kölsillre, Konstutställning och fika i 
Missions huset. 

Försäljning av hemslöjd och hemvävda 
mattor hos Elisabeth Högberg där även Mai-
ken Wiksten säljer goda fårostar.

Haverö Hembygdsgård. Barnaktiviteter 
från kl 11.00. Vi kärnar smör i ”bo-stugan” och 
täljer smörknivar. 

Haverö Strömmar, yoga med Åsa Hellhoff 
kl 9.30 – 11.00, drop in. Massage 20 min från 
kl 12.00.

Nostalgibingo på Östavalls Folkets Hus 
kl 18.00. Vi spelar på ”täckbrickor” och med 
varuvinster.

Loppis utanför Bittes Hälsohåla, Kölsillre, 
kl 10 - 18.  

Torsdag 16 juli

Haverö Strömmar, Yoga med Åsa Hellhoff 
kl 9.30 – 11.00.

Långloppis genom hela Haverö – från Östa-
vall till Överturingen kl  17.00 – 21.00, även 
på Ön.

Fredag 17 juli

Loppis och café med gofika på Haverö vallen.

Bitte Hälsohåla, seans i unik fäbodmiljö, 
Gammelboan Säter kl 17.
Egen stol medtages, bokning: 070-257 83 73 
eller via Facebook.

Lördag 18 juli

Prova på Glaskurs med Åsa Hellhoff 
kl 13.00 – 16.00 Anmälan och info Åsa 
070-383 50 79. I mån av plats drop in.

Hembygdsfest på Haverö Hembygdsgård, 
Säter. Marknad från kl 12. Hembygdsfest med 
underhållning, lekar, servering av kaffe, smör-
gås, kolbullar och hamburgare.

Sommardans på Ön´s loge kl 21.00 Herrska-
pet spelar, håll utkik efter annons.

Söndag 19 juli

Sommarcafé Haverö Strömmar, läskig spän-
nande föreläsning  med Jim Hedlund. ”Om 
bot, botare och gammal folktro”.

Eldnäsets flottningsmuseum, Kölsillre. 
Konsert med Mittfolk och Marie Axelsson 
kl 18.00. Maiken Wiksten säljer goda fårostar.

Håll också utkik på anslagstavlor i Haverö 
och facebooksidan  Haveröveckan för mer 
information. 

På www.visitljungandalen.com finns också uppdaterad evenemangskalender.

DUO SYSTRAMI

KOLBULLAR

MARCUS JÖNSSON

Vy från hembygdsgården i Haverö.
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På listan över märkliga hus i Sverige kommer långhuset i Viskan högt 
upp. Det slitna och nedgångna huset har nu helt oväntat fått en plats på 
bioduken.
I årets storfilm Miraklet i Viskan med Rolf Lassgård och Lia Boysen i 
några av rollerna utspelas handlingen kring den 73,5 meter långa och 
spektakulära byggnaden.

MIRAKLET I VISKAN

L ånghuset i Viskan är ett märkligt 
hus. På ena sidan ser det ut att ram-

la ner i älven på andra sidan sticker 
dörrar och ingångar nästan ut i lands-
vägen. Under årens lopp har det bland 
annat varit hotell, bank och bageri i 
huset. Det har också varit kontor för 
telefonväxel, kiosk och bypub. En gång 
fanns där en krog som hette Blodiga 
yxan. I dag finns några lägenheter med 
hyresgäster i huset.

Den självklara tanken hos den som 

Filmtipset
■ ■ ■ MIRAKLET I VISKAN handlar 
om Bjarne och Malin som bor med si-
na två döttrar vid Ljungans strand. På 
andra sidan älven bor Bjarnes svärfar 
Halvar och de två har aldrig dragit 
jämt. Filmen är en skröna om famil-
jeföretaget, byskvaller, klassmot-
sättningar, arvsfrågor och inte minst 
äktenskapliga prövningar mellan 
Bjarne och Malin. Filmen har produ-
cerats av Giraff Film med Anna Björk 
som producent. Film Västernorrland 
är en av flera Samproducenter.

passerar i en bil är “oj, vad är detta för 
märkligt ruckel!”.

Ungefär så tänkte även filmfotogra-
fen och regissören John O Olsson när 
han passerade Viskan i sin bil på våren 
2005.

– Jag var ute i landet och sökte efter 
miljöer som passade i TV-serien Mö-
belhandlarens dotter. Jag såg huset i 
ögonvrån, svängde av från vägen och 
kände direkt att det var något speciellt 
med långhuset. Jag hade bara en bild 

Långhuset spelar 
huvudrollen i storfilmen
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MIRAKLET I VISKAN

Besök 
Långhuset 
■ ■ ■  DET ÄR VÄLDIGT 
enkelt att hitta Långhuset 
i Viskan. En mil väster om 
Stöde: Sväng av från E14 
mot Viskan. Efter en kilo-
meter, sväng höger och 
kör 500 meter. Besöksnä-
ringen i Ånge planerar för 
minst en aktivitet i som-
mar kopplad till filmen 
och huset. 
visitsundsvall.se

“Jag såg huset i 
ögonvrån, svängde 
av från vägen och 
kände direkt att det 
var något speciellt 
med långhuset”

kvar i kameran. Den fick jag med mig 
därifrån och lade i arkivet.

Huset passade inte in i TV-serien, 
men John O Olsson glömde inte käns-
lan hade fått.

HAN BÖRJADE se huset framför sig i 
en film och åkte dit igen. Den gången 
fick han syn på två män i en båt ute på 
Ljungan.

– Jag hörde att de samtalade om 
något men jag hörde inte vad. Då bör-
jade jag fantisera om att de hade en 
ouppklarad släktfejd och sedan var inte 
steget långt till att börja med ett film-
manus. Huset är mycket bildmässigt 
och inramningen av älven och vägen 
gör att det blir en som en scen, berättar 
John O Olsson.

Det blev alltså starten på projektet 

Miraklet i Viskan som filmats av John 
O Olssons egna bolag Giraff Film. Han 
har själv axlat rollerna som manusför-
fattare, regissör och filmfotograf vilket 
är mycket ovanligt.

För många som lever på landsbyg-
den är gamla och förfallna hus vardag. 
Ibland används bilder på dessa hus som 
metaforer för avfolkning och nedgång, 
de visar en del av Sverige som ingen 
bryr sig om att rusta och underhålla.

Men det finns också ett helt annat 
synsätt. Man kan se det som att gamla 
miljöer är vackra och bär på historier 
som ger stolthet och förankring. I stäl-
let för att hela tiden prata om förnyelse 
och tillväxt så kan man prata om bety-
delsen av våra rötter och vårt kulturarv.

Långhuset spelar 
huvudrollen i storfilmen

FOTO: JENS VALLSTEN

FOTO: ANDERS LÖVGREN
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MIRAKLET I VISKAN ■ ■ ■

När långhuset i Viskan hamnar på 
bioduken och duger som inspelnings-
miljö i en stor filmsatsning, så är det 
en bekräftelse på att landsbygden har 
ett värde.

TOMAS HÅKKI ERIKSSON bor inte långt 
från Viskan och driver ett kreativt före-
tag, vars hela idé går ut på att hylla det 
som finns på landsbygden. Han åker 
land och rike runt och föreläser om ex-
empelvis raggarkultur, byoriginal och 
företeelser som är så långt från Sture-
plan man kan komma. Inte oväntat höll 
han sig framme och blev inblandad i 
filminspelningen.

– Jag har hjälpt till att hitta skåde-
spelare här i trakten och jag fick själv 
en liten roll också. Det är naturligtvis 
en helt osannolik grej att långhuset ska 
vara med på film. Men det visar än en 
gång att landsbygden har intressanta 
saker att erbjuda. Det är bara det att 
väldigt få har förstått hur bra vi är, sä-
ger han.

Tomas Håkki Eriksson som brukar 
kallas “Glesbygdsprofessorn” hävdar 
att det finns ett växande intresse för 
alternativ turism. Exempel på det är 

fotografering av förfallna hus och in-
dustrier, något som genererat ett flertal 
svenska böcker under senare år. 

Kreativa personer har förstås chans 
att få fart på affärsidéer i spåren av 
det här intresset, som självklart även 
berör långhuset i Viskan. Tomas Håkki 
Eriksson som är entreprenör ut i fin-
gerspetsarna gör redan precis detta, 
och han tror att fler kommer att följa 
i hans spår.

– Tänk på det berömda Spökhuset i 
jämtländska Borgvattnet, vilken fasci-
nerande affärsidé. Man betalar för att 
övernatta i ett gammalt spökhus och 
får ett diplom om man klarar det. Gam-
la industriområden har också en stor 
lockelse och därmed en stor potential. 
Vi bor i en del av landet med många väl 
bevarade hemligheter, kanske dags att 
tjäna pengar på dem, säger han.

PÅ TAL OM att tjäna pengar. När inspel-
ningen av Miraklet i Viskan startade så 
hände något oväntat för några i byn. 
Tor Karlsson som bor på andra sidan 
älven fick jobb som platschef och sä-
kerhetsansvarig för filmningen. Och så 
skötte han inspelningarna under vatt-

net, dykare som han är. Därefter har det 
blivit ytterligare ett filmjobb. 

FÖR JENS VALLSTEN som är en av hy-
resgästerna i långhuset blev det också 
en ny karriär. Han jobbade tidigare 
i VVS-branschen och hade aldrig 
jobbat med filmproduktioner förut.  
– Jag blev mycket intresserad av film-
produktion och tog direkt chansen 
och hjälpte till med allt jag kunde när 
filmteamet dök upp. Det slutade i an-
ställning på filmen Miraklet i Viskan 
och efter det har jobbat med ett antal 
långfilmer, TV-serier och reklamfilmer. 
Jag jobbar bland annat med scenografi 
och har verkligen fått in en fot i bran-
schen, berättar han.

Några av bilderna som vi använder 
i reportaget har tagits av Jens Vallsten.

Aldrig har en filmtitel känts mer rätt.
TEXT: ANDERS LÖVGREN

ARTIKELN HAR TIDIGARE PUBLICERATS I 
MAGASINET DESTINATION SUNDSVALL MAJ 2015.
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■ ■ ■ KULTUR

En sång om livets gång
F ör 10 år sedan flyttade Sara 

Linderoth från Mälarregionen 
till Ålsta. Hon läste bildjournalistik 
och blev kvar. Nu har hon precis 
genomfört sitt examensarbete på 
kandidatprogrammet i fri konst på 
Konstfack med att ge ut en fotobok 
och åka på turné. Avslutningen är på 
skolans vårutställning i Stockholm.

Med en stripad Volvo, ett cam-
pingbord och den nytryckta boken i 
bagaget begav sig Sara ut på en exa-
mensturné i mitten av april. Fränsta, 
Torpshammar, Stöde, Sundsvall, Al-
by och Stockholm är några av orter-
na hon har besökt. Titeln ”En sång 
om livets gång” kommer från dans-
bandet Vikingarnas fria tolkning av 
Dire Straits låt ”Walk of life”.

– Jag vill försöka berätta hur livet 
ser ut just här, förklarar Sara, och 
sveper ut med handen. 

Hennes bilder skildrar det van-
liga livet i Ljungandalen, men det 
skulle kunna vara vilken landsbygd 
som helst. 

– Jag vill visa hur det är att bo 

LÄS MER om projektet, turnén och utställningen 
på livetsgång.se

FAKTA

EN SÅNG OM LIVETS GÅNG

här, inte ladda bilderna med roman-
tik eller melankoli som är det van-
liga när landsbygden ska skildras.

Och tajmingen är perfekt. Boken 
och turnén kommer precis lägligt 
med den livliga debatten om stad 
och land som just tagit fart. Sverige 
har den näst största urbaniseringen i 
världen (efter Brasilien) och det pra-
tas mycket om urbaniseringen som 
norm. Är det bättre att bo i staden? 
Blir du mer lyckad som människa? 

– Jag ser fram emot bra samtal 
i samband med utställningen, bilen 
ska vara med och den brukar dra åt 
sig människor. 

HITTILLS HAR TURNÉN varit positiv. 
Allra roligast har det varit att möta 
människor som hört talas om bo-
ken utan att känna till henne som 
person. 

– Några har varit väldigt mål-
medvetna och frågat efter boken, 
jätteroligt eftersom jag tror att det 
inte är så vanligt att man köper fo-
toböcker.  

Sara upplever att många av hen-
nes studiekompisar på Konstfack 
inte ens är medvetna om stad och 
land som begrepp. De har istället sett 
boken ur ett klassperspektiv.

– Det har inte varit mitt angrepps-
sätt, förklarar Sara. Mitt mål har 
varit att göra platsen till ett subjekt 
snarare än ett objekt. Alla bor ju i 
sitt eget centrum oavsett var i landet 
det ligger. 

TEXT: LENA SJÖDIN

FOTO: PER HELANDER



30     FRAMTID ÅNGE   JUNI 2015

FRAMTID ÅNGE ■ ■ ■

ÖARNA
Här finns lugnet och tystnaden samt en skönhet som kommer att förändra ditt sinne! 
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ågra år efter millen-
nieskiftet flyttade det 
in en fransman med 
sin svenska fru på den 
gamla prästgården på 
Vallen i Haverö. Med 

en sydeuropes intensivitet och fascina-
tion av den vilda och undersköna natu-
ren i området, föddes idén om att göra 
något exklusivt men ändå helt i sam-
klang med områdets förutsättningar – 
ett boende för människor som längtar 
tystnaden och skönheten i vildmarken. 

Genom kontakter vid arkitekthög-
skolan i franska Nantes producerades 
ritningar för det tänkta bygget. Vid det 
här laget hade bybefolkningen samlats 
runt projektet och man såg arbetstill-
fällen och nytänkande framför sig. Un-
der åren 2011-2014 byggdes det upp 
en fantastisk skapelse på en av öarna i 
Harahålsholmarna ute i det stora sjö-
systemet Havern. Arkitekteleverna job-
bade fram grunden som sedan den ny-
bildade byaföreningen för Ö-projektet 
slutförde med många timmars ideellt 
arbete. 

JAG TRÄFFAR Kärstin Leander som är 
projektledare för satsningen av Träd-
huset. 

– Vi har verkligen lagt ner all vår ork 

och energi för att färdigställa byggna-
den. Det finns inget liknande på många 
mils omkrets och de som besöker oss 
får en väldigt speciell upplevelse. 

Och framtiden?
– Planen är att ytterligare en ö i sjö-

systemet ska få ett trädhus. Men det 
ligger långt fram i tiden. Finansieringen 
är vårt största bekymmer. Det är också 
viktigt att vi får igång ett bra samar-
bete med andra turistentreprenörer i 
området. Turismen drar in pengar där 
den får växa. Området är en pärla i tu-
ristsammanhang, med oanade resurser. 
Men det är samtidigt oerhört viktigt att 
behålla traktens stillhet och orördhet. 

Det 15 meter och två våningar höga 
trädhuset är starkt förankrat mellan 
trädstammarna. 

HÄR FINNS SÄNGPLATS för två-tre per-
soner som kan njuta av den fantastiska 
utsikten över sjön. Vintertid har här 
setts spår från alla de stora vilda djuren 
som vandrar över isen från fastlandet, 
bl a varg, björn och älg.  Här kan du 
även se sjöfåglar som exempelvis fisk-
gjuse och lom eller ta båten ut på sjön 
för att fiska gädda och abborre.  

Du skjutsas ut till ön med båt från 
Torrflonäs (10 min) eller från Vallen 
(45 min). Med i båten finns förberedd 

BOKNING eller förfrågan om pris
Telefon: +46 70 324 59 88 eller 
+46 70 616 21 21
e-post: info@islandstreehouses.com  

GUIDADE TURER
Är du nyfiken på att se Öarna Trädhus 
på riktigt? Följ med oss på en guidad 
tur, vi berättar hela historien bakom 
det mödosamma arbetet med att fär-
digställa projektet. Pris  500 kr/person 
(minst 4 personer)

FAKTA

ÖARNA TRÄDHUS

mat för hela din vistelse. Den kan du 
enkelt tillreda i en servicebyggnad all-
deles intill trädhuset. 

Trädhuset kan än så länge endast 
nyttjas sommartid, men här finns var-
ma plädar och skinn att värma dig med 
kalla dagar i maj eller september. 

Här lever du helt ostörd i samklang 
med naturen. 

Koppla bort och koppla av

LENA GUSTAFSSON

NÄRINGSLIVSUTVECKLARE 
OCH NYFÖRETAGARRÅDGIVARE
ÅNGE KOMMUNS 
FÖRETAGARCENTRUM
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Naturreservaten 
behöver elden
De främsta anledningarna till att bilda ett na-
turreservat är för att bevara biologisk mång-
fald, för att vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer och arter eller för att tillgodose 
behovet av områden för friluftsliv. I Ånge 
kommun finns 31 naturreservat. 

■ ■ ■ DE TVÅ STÖRSTA och mest kända reservaten är 
Helvetesbrännan och Jämtgaveln. Där finns uppmarke-
rade stigar med vindskydd, kojor och eldstäder. Det är 
länsstyrelsen som ansvarar för att upprätta reservat och 
hålla dem i gott skick. 

John Granbo på länsstyrelsen i Västernorrland berät-
tar att det är Jämtgaveln som man satsar allra mest på 
här i västra. 

– Just nu har de dragit igång ett projekt- Life Taiga, som 
pågår 2015-2019. Syftet med projektet är att bevara bio-
logisk mångfald i barrskog genom naturvårdsbränning. 
Arrangerade naturvårdsbränder behövs för att gynna 
vissa arter. När naturen växer utan påverkan av männis-
kan så brinner det okontrollerat med jämna mellanrum 
och många arter har anpassat sig efter de förhållandena. 

MED ÅREN har människan blivit allt snabbare på att släcka 
elden och det brinner inte heller lika ofta. Den föränd-
ringen sker alltför snabbt för att vissa arter ska hinna an-
passa sig ekologiskt. Naturvårdsbränningar är viktiga att 
genomföra med jämna mellanrum så att det skapas en 
så naturlig miljö som möjligt för skogen och alla dessa ar-
ter. Genom projektet Life Taiga kommer man att bränna i 
Jämtgaveln, Helvetesbrännan och Stormyran/ Lommyran. 

Naturum Ånge erbjuder möjlighet att få vara med vid 
en naturvårdsbränning vid något av dessa tre reservat. 
Lämna in en intresseanmälan till naturum@ange.se eller 
0690-205 50 så kontaktar vi dig när en bränning ska ge-
nomföras. John Granbo på länsstyrelsen berättar att man 
tar stor hänsyn till väderförhållanden innan man bestäm-
mer när, var och hur det ska brännas. 

– Därför bestämmer vi ofta dagen innan, var brän-
ningen ska genomföras, säger han.

MER OM naturreservat på www.ange.se eller hos Läns-
styresen Västernorrland.

TEXT JESSICA GUNNARSSON

N är man pratar med människor som jobbar med 
fiske är det inte ovanligt att de pratar om våra 

trakter som ett av världens bästa gäddvatten. An-
dreas Fahlén, fiskeentusiast från Erikslund berättar 
att just gäddfiske är bland det största just nu bland 
sportfiskare i Sverige. Han håller själv på med catch 
and release och har fastnat för gäddfiske just för att 
det är så lätt att få stor fisk. 

– Det är inte ovanligt att få en gädda på 6-7 kilo. 
Det är betydligt svårare att få en öring på kroken i 
den storleken” säger Andreas. 

Han fortsätter att berätta om vikten av att kunna 
sina vatten för att få de stora fiskarna. 

– Det är bra att ha koll på djupkanter och betes-
fisk när man fiskar gädda. Gäddorna håller dess-
utom till på olika ställen beroende på när under 
säsongen man fiskar, berättar han. 

NÅGOT UTÖVER det vanliga är också ädelfisket. 
Tidigare i år fick fisket i Stensjöarna ett tresidigt 

reportage i en av Sveriges största flugfisketidningar. 
Reportern hade i ett svagt ögonblick lovat att kom-
ma och göra ett reportage, men var inte jättesugen 

Fisket i Ljungandalen är precis som det mesta 
häromkring, lite hemligt. Man pratar inte så 
stort om det, ”det är väl inte så märkvärdigt”. 
Men faktum är att det är precis vad det är. I 
våra vatten simmar stora gäddor, många i 10-
15 kilos klassen. Gäddfisket i Ljungandalen är 
något utöver det vanliga. 

Nicklas Forsgren med en fin abborre.

Andreas Fahlén med en rejäl gädda.



FRAMTID ÅNGE   JUNI  2015     33

på det efter en redan lång resa. Ändå åkte teamet 
till Stensjöarna och fick genast upp ögonen för de 
vackra omgivningarna och fiskesuget kom som ett 
brev på posten! 

De pratade om både fisket och upplevelsen som 
en av de bästa i Sverige. Stensjöarna hade legat i 
Törnrosasömn, stod det. 

Nicklas Forsgren, en fiskeprofil från Ånge, fiskar 
mycket i Stensjöområdet. 

– Vid midsommartid kläcker den berömda ”rock-
en” och då är det torrflugefiske på vakande öringar i 
tjärnar och mindre sjöar som gäller. Stensjö Vildmark 
är en pärla som har några tjärnar med både öring och 
röding som inte alltför sällan väger mellan 1-3 kg. 
Det finns ingen mobiltäckning i det området så lugnet 
och tystnaden är det enda man hör, säger Nicklas. 

HAN FORTSÄTTER att berätta om ett annat område 
som hör till favoriterna. 

– Området i naturreservatet Helvetesbrännan är ett 
annat kärt ställe där man ofta hittar mig på somma-
ren. En mycket vacker natur med urskog och enorma 
stenblock bland berg och dalar i väglöst land är det 

man möts av när man kliver 
ur bilen. Här är det frihet! 

Fiskevattnen ligger på ca 20-40 mi-
nuters gångavstånd från närmsta väg och 
där simmar det öring och röding av mycket 
fin kvalitet. Enklare övernattningsstugor finns vid 
vattnen och även vindskydd vid stränderna. Nicklas 
kan starkt rekommendera ett besök i detta område.

– Fisket i Ljungan sker nu mestadels i Haverö 
strömmar där det finns 4-5 riktigt bra strömmar 
med fina öringar och mycket grov harr, strömmen 
och naturen kring kvarnen är ju enastående vacker, 
avslutar han. 

Jo, nog finns det något för alla. Oavsett om man vill 
komma åt naturupplevelsen eller fisket i sig har Ljung-
andalen mycket att erbjuda. Om ni är sugna på att 
bege er ut och prova fiskelyckan finns fiskekartor och 
information att hämta på www.visitljungandalen.com.

En öring fångad i Stensjö vilmark,

ETT FISKE UTÖVER 
DET VANLIGA
ETT FISKE UTÖVER 
DET VANLIGA

JESSICA GUNNARSSON

FÖRESTÅNDARE 
NATURUM ÅNGE & TURISTBYRÅ
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VOJENPROJEKTET 
visar vägen från ord 

till handling

■ ■ ■  V OJEN ÄR DEN ÄLSKADE, men 
fram till förra sommaren något slitna, 
badplatsen i centrala Ånge.  Många 
är det som sagt, ”man borde” om 
badplatsen.  Förra sommaren bestäm-

de sig Leif Kastberg och Sven Sandelius 
att gå från ord till handling.

De tog initiativet till Vojenprojektet där ett antal 
intresserade personer som ville jobba för att för-
bättra området kring badplatsen samlades. 

– En bra och välskött badplats är en viktig an-
ledning till att Ånge är en trevlig plats att bo på 
och besöka. Att vi har en badplats dit alla inom 
Ånge tätort tar sig till på mindre än 5 minuter ger 
trivsel och livskvalitet, säger Leif Kastberg. 

En lista med förslag på åtgärder togs fram och 
presenterades för kommunen, som äger och an-
svarar för badplatsen. Förslagen togs väl emot 
och man kom överens om arbetsfördelning för de 
första förbättringarna. 

– Det här är ett fantastiskt område och en fin 
badplats, säger Patrik Eriksson.  Vid de första mö-
tena var det många idéer som bollades men vi var 
överens om att i första hand jobba med saker som 
är lätta att genomföra.

VOJENPROJEKTETS STYRELSE bestämde tidigt att de 
ska fungera som kontaktmäklare och koordinator 
mellan idégivare, sponsorer, föreningar och kom-
munen. Ett koncept som lyckades över förväntan 
då många var beredda att jobba för sina idéer och 
företag stödde projektet med sponsring. 

– En fin badplats ligger många varmt om hjärtat 
och det har varit lätt att få gensvar på förfrågningar 
om sponsring. Samarbetet med kommunen är väl-
digt gott och tillsammans har vi startat arbetet med 
att få en ännu trevligare badplats i Ånge, säger Sven 
Sandelius, Vojenprojektets ordförande. 

Under den första sommaren kom det till stånd 
en beach volleybana,  ny sand runt badplatsen, en 
kiosk som bemannades av feriepraktikanter, grill-
platser, bord och bänkar. Städningen av badplatsen 
delades mellan kommunen och ÅIF. När kommu-
nens vaktmästare hade ont om tid fick innebandy-
klubbens damer i uppdrag att göra vårstädningen 
av bassängen och stranden. 

– Vi fick massor med beröm för hur fint vi hade 
gjort det på badplatsen, säger Ulrika Öhman. Men 
det mesta har faktiskt kommunen ställt i ordning 
och det vill vi gärna berätta. Vi har bara gjort det 
lilla extra på badplatsen möjligt.

– Volleybollplanen blev varit en riktig favorit 
och där var ungdomar och spelade hela sommaren, 
säger Anna Arvidson, som bor intill Vojen.

EFTER EN FIN SOMMAR med familjekväll med under-
hållning, ett antal träningspass och en massa grill-
ning och bad trodde man att Vojenentusiasterna 
skulle slå sig till ro. Men då drog Vojenprojektets 
Vintersektion igång med höjdpunkten Vojen festen 
i början av februari. Det resulterade i Ånges första 
vinterpark med skidspår, skridskobanor, grillplat-
ser, solbänk och pulkabacke. Även den här gången 
samarbetade frivilliga krafter både föreningar, pri-

”Det här är 

ett fantastiskt 

område och en 

fin badplats”
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vatpersoner,  sponsorer och kommunens fritidsen-
het.  Anna-Lena Fjellström var initiativtagare och 
många frivilliga hakade på och skottade isbanor, 
drog skidspår och provåkte pulkabacken. 

– Vojenfesten blev en fantastisk dag med många 
besökare, säger Anna-Lena. Arrangemanget gick 
lätt att genomföra, alla var så ivriga att hjälpa till.  
Jag behövde bara samordna det hela. Efter Vojen-
festen var det många som fick upp ögonen Vojen 
som ett vinterområde. Det blir fler Vojenfester med 
vinteraktiviteter i samarbete med Ånges rika för-
eningsliv!

I PLANERINGEN för sommaren 2015 finns byggande 
av en permanent kiosk överst på att göra-listan. 
Tanken är att en förening ska kunna arrendera 
och driva den. 

– Vi kommer också att arrangera familjekväll 
och träningsaktiviteter igen och köpa in några säll-
skapsspel som man kan låna i kiosken, säger Ulrika.

Via Facebookgruppen Vojenprojektet kan den 
som vill komma med förslag, se om fler verkar 
tycka likadant och förstås hålla sig underrättad 

om vad som sker på badplatsen.  
Vojenprojektet har från och med i år infört en 

medlemsavgift på 50 kr som man kan betala om 
man vill visa sitt stöd för utvecklingen av Ånges 
badplats. Pengarna används för att göra badplatsen 
ännu mer trivsam.  

Stefan Wallsten är kommunens fritidschef och 
ser gärna initiativ och samarbete mellan kommunen 
och frivilliga krafter.

– Vojenprojektet är ett riktigt bra exempel på hur 
kommunen och föreningar kan samarbeta och nå 
mycket längre än vad man skulle göra var för sig. 
Våra vaktmästare som sköter om Vojen tycker att 
det är inspirerande och roligt att samarbeta med 
Vojenprojektets medlemmar. 

Att ta tillvara initiativ och nytänkande från 
både föreningsliv, privatpersoner och näringsliv 
och tillsammans utveckla lösningar är viktigt för 
att kommunen ska vara en bra plats att leva och 
bo på. Kommunen har liknande samarbeten med 
flera föreningar med fina resultat, till glädje för alla 
kommuninvånare. 

OM DU VILL stödja utveckling av Vojen är bankgiro: 642-2620
Mer info hittar du på: http://vojenprojektet.weebly.com/
eller på på Facebook, Vojenprojektet
e-post: vojenprojektet@telia.com

FAKTA

VOJENPROJEKTET
Vojenprojektets styrelse: 
Patrik Eriksson, 
Ulrika Öhman, 
Leif Kastberg, 
Sven Sandelius 
och Anna Arvidson

Förra sommarens familjekväll med grillning och underhållning. FOTO: MARIA GUSTAFSSON
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för föreningarna.  Den första hösten var 
det väldigt många aktiviteter på Tom-
tebo och vi jobbade varje dag fram till 
dubbelhelgen, minns Anna

FÖRENINGSLIVET BLOMSTRADE i slutet av 
1960-talet. Ibland var alla föreningsrum-
men på övervåningen uthyrda och Anna 
serverade kaffe och bröd till mötesdelta-
garna. Ibland ordnades fester med mid-
dag som man kunde tillaga i köket eller 
beställa, ofta från Konsumbaren. Många 
ångebor har dansat på övervåningens 
parkettgolv under trevliga fester.

– Egentligen var det min man som 
var anställd, men jag var med på alla 
aktiviteter på Tomtebo, säger Anna. Jag 
var anställd för städning, men eftersom 
vi bodde i ett hus intill så blev det natur-
ligt att jag alltid var där och i tidnings-
artiklar från den tiden kallas vi oftast 
föreståndarparet.

TOMTEBO BLEV en fristad för ungdomar-
na där de kunde lyssna på musik, spela 
spel och umgås. Där ordnades allt ifrån 
danskurser och discotek till skolstrejk. 
Ungdomsgården var öppen tre kvällar i 
veckan för ungdomar mellan 12 och 24 
år. Klassiska Klubb K fick småningom 
också plats inom Tomtebos väggar och 
stod för en stor del av nöjeslivet i Ånge 
under en period. Föreningar med åter-
kommande aktiviteter på Tomtebo var 
bland andra Ånge bridgeklubb, Husmo-
dersföreningen, Korpen och Driudlogen 
Argo. ABF-kurser, idrottsföreningar och 
fackföreningar var andra återkommande 

– ett hus med historia

Tomtebo är en välkänd adress i Ånge som väcker många trevli
ga minnen hos de som växte upp i Ånge tätort under sent 1960
tal och fram till början av 1990 talet. Högt uppe på kullen vid 
badplatsen finns huset med torn och utsmyckad fasad, inbäddat 
bland stora tallar. Ett hus som säkert bär på många historier. 

gäster i föreningsvåningen.
Anna och Ivan gick småningom över 

till andra arbeten under början av 1970 
talet. 

– Den sista fest jag var med på var 
en avslutande middag med Druidlogen 
strax innan Tomtebo stängdes 1993. Då 
hade Ivan gått bort några månader tidi-
gare, säger Anna.

Tomtebo var ungdomsgård fram till 
1993 när nya Medborgarhuset vid torget 
i Ånge stod klart och ungdomsgården 
flyttade in till Corner.

Idag är Tomtebo åter privatbostad 
och här bor Bo Lögdlund och Therese 
Ferdinandsen med barnen Zeb och June.

– Vi flyttade in här 2011 men jag 
köpte huset redan 1994. Jag har alltid 
tyckt om huset och när det blev till salu 
så bestämde jag mig för att lägga ett bud 
och fick köpa det. Jag gillar att snickra 
och tyckte att jag hade möjlighet att ta 
hand om huset, berättar Bosse. 

Under fyra lager med skivor och 
väggytor från olika renoveringar ge-
nom husets historia hittade han den 
ursprungliga väggpanelen i entréhallen.  
Nu är den återställd, ett av många re-
noveringsprojekt under åren. En svängd 
trappa leder upp till övervåningen där 
familjen bor. Stora ljusa rum med rejäl 
takhöjd ger gott om ytor för alla famil-
jemedlemmar, inte minst de åtta birma-
katterna och två hundar.  Kök vardags-
rum och andra utrymmen är ca 200 
kvadratmeter per våning. 

– Vi träffar ibland på folk som berät-
tar att de haft bröllopsfest eller firat an-

ad är Tomtebo för ett 
hus? Roland Tiger, tidi-
gare kulturchef i Ånge 
kommun och länsbib-
liotekarie i Västernorr-

land vet mer.
– Det var kronolänsman Ludvig 

Löwenstein lät bygga Tomtebo som pri-
vatbostad år 1889 för sig och sin familj, 
hustrun Annie och dottern Vera Carola 
f. 1890. Han var något av polischef i 
Borgsjö kommun med arbetsuppgifter 
som omfattade allt från att ta upp skatt, 
driva in skulder till vanlig polisverksam-
het. Han hade säkert mycket att göra i en 
kommun som hade en växande befolk-
ning och många tillfälliga arbetare på 
järnväg och i skogen. 

Senare blev Tomtebo trafikinspektö-
rens tjänstebostad i samband med att SJ 
inrättade en trafikinspektörsexpedition i 
Ånge 1914. Kronolänsman Löwenstein 
hade då flyttat till Långsele.  Huset till-
hörde sedan SJ under många år.

1968 ÖPPNADE Ånges första ungdoms-
gård och Ivan och Anna Backström blev 
föreståndare. Tidigare hade Ånge köping 
köpt in Tomtebo som nu var nyrenoverat 
och klart att ta emot både ungdomar och 
föreningar. Framtid Ånge träffade Anna 
Backström som har många roliga min-
nen från de första åren på ungdoms- och 
föreningsgården Tomtebo. 

– Vi öppnade i juni 1968 och höll öp-
pet 6 kvällar till innan sommaruppehål-
let. Nedervåningen var ungdomarnas 
och på övervåningen fanns utrymmen 

Tomtebo Idag är Tomtebo åter privatbostad och 

här bor Bo Lögdlund och Therese Ferdi-

nandsen med barnen Zeb och June.
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dra viktiga högtider på Tomtebo, säger 
Therese. Det är roligt att höra.

Tomtebo är än en gång ett trivsamt 
hem, den här gången för en helt vanlig 
familj mitt i Sverige.  I ett gammalt hus 
står förstås alltid renoveringsarbeten på 
att göra listan, men det får bli när tid 
finns, det är Bosse och Therese överens 

om. Nedervåningen används inte så 
mycket.

– Men vi har faktiskt en studsmatta 
för barnen där nere, något som Zeb och 
hans kompisar gillar på vintern när alla 
trädgårdsstudsmattor är undanstuvade, 
säger Therese.

Både Therese och Bosse har minnen 

av att de besökt Tomtebo innan det 
stängdes som ungdoms- och förenings-
gård. Therese tror att hon i något skede 
gått på fritids där. 

– När jag var liten så deltog jag i nån 
pysselaktivitet för barn som Anna Back-
ström höll i, minns Bosse.

Föreståndare för Ånges första ungdomsgård 
var Ivan och Anna Backström.Bobergsskolans elever vid skolstrejk 1969.
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F ör drygt ett år sedan designade Hasse ”Inte Bara 
Sport”  Karlsson i Fränsta en jacka, sportmodell 

med huva,  för Fränsta. Han vill försöka åstadkomma 
en stolthet och kärlek till bygden.

– Jag inspireras mycket av Irland där man känner 
stolthet över sin by och lyfter fram den så ofta man 
kan. Jag ville hitta samma känsla i Fränsta.  Sen har det 

bara rullat på och fler och fler byar vill ha egna jackor. 
Jag är faktisk lite tagen på sängen över den bygdekärlek 

som finns här.
Hittills har Hasse designat 28 olika byjackor varav 24 i 

bygden. 840 ambassadörer för byarna bär stolt sin jacka. 
Fränsta har flest jackor, 135 st. 

I mars samlades många av ambassadörerna till trevlig 
ambassadörsmiddag på Mittlandia i Ånge med byquiz och 
underhållning.  Ambassadörerna håller kontakt via en face-
book och bjuds in att delta i aktiviteter. 

– Håll utkik  på till exempel Kraftsamling Fränstas face-
booksida om du vill vara med och geocacha med din jacka!

Och om någon undrar så blir det ambassadörsmiddag 
nästa år vecka 12 igen!

TEXT: KRISTINA KAMSTEN

Ambassadörsjackor 
visar kärlek till bygden

– Den här jackan ska jag 
använda mycket i sommar. Nu 
kan jag visa vilken by jag tycker 
är bäst!

– Det är roligt att kunna visa 
varifrån man kommer!

Sture Karlsson

Lotten Rapp

HÅKKI

Elin Engström

”2001 startade jag Håkki som 
fortfarande finns i storlekarna 
(S)weden (M)edelpad  (L)
jungaverk & XL - Stor i japan. 
Jag ville jobba med insidan 
och att vi vågade vara det 
ställe man kommer ifrån. Nu 
har vi kommit så långt i kom-
munen att vi vågar vara stolta 
och t.o.m. bära det på utsidan! 
Äntligen! Good job Hasse!”

När jag befinner mig bland 
alptoppar och känner hem-
längtan, då åker Viken jackan 
på och så blir det ett avsnitt 
Pistvakt.
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Tävling

DET SPELAR INGEN ROLL vad du fotograferar. En naturpromenad, ett 
kvällsdopp i en spegelblank sjö, små detaljer eller stora bilar. Vad du än 
fotar kan du vara med i vår Instagramtävling. 

Ta en bild med mobilen, ladda upp den på Instagram med 
#ångesommar och var med och tävla om presentkort på Naturum Ånge 
i Borgsjö. En jury på Ånge kommun utser fem vinnare som presenteras 
på www.ange.se i september.

#ångesommar

Tävla med din bild 
av Ånge kommun 
Nu är det dags att fylla på de över 500 bilderna 
som taggades #ångesommar för två år sedan. 
Når vi 500 bilder till i sommar?
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LÅNA ELCYKEL 
PÅ BIBLIOTEKET
■ ■ ■ ÅNGE FOLKBIBLIOTEK i samarbete 
med Energi- och klimatrådgivningen har en 
ny produkt att låna. Nu kan du låna en elcykel 
och prova på att cykla eller glida runt i en hel 
vecka. Kontakta Centralbiblioteket i Ånge om 
du vill prova på elcykel.



Ljunga IF 100 år!

POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSE

Jag tycker ...
Vilken typ av synpunkt? 
❏ Förslag  
❏ Klagomål/kritik  
❏ Fråga  
❏ Beröm  
❏ Synpunkt

Vilken verksamhet och arbets-
plats/ställe gäller det:
___________________________

Skriv ner ditt förslag, klagomål/
kritik, beröm, din fråga eller 
synpunkt:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Om du vill ha svar kryssa i 
rutan! ❏     

Vilken kontaktform föredrar 
du?  
❏ Brev   ❏ Mail   ❏ Telefon

Namn: _____________________
___________________________
Adress: _____________________
___________________________
Postadress: __________________
Telefon:_____________________  

E-postadress: ________________

Vanligen är post till kommunen of-
fentlig, vem som helst kan begära att 
få se den. Vid speciella skäl kan den 
sekretessbeläggas. För administra-
tion kommer dina personuppgifter att 
registreras och behandlas i enlighet 
med bestämmelserna i personupp-
giftslagen (PUL 1998:04). 

HJÄLP DIN 
KOMMUN ATT 
BLI BÄTTRE

841 81 ÅNGE

Klipp, vik ihop, tejpa 
och skicka in talongen.

FÖRENINGEN grundades 18 juni 1915 av ett antal ungdomar och familjefäder som flyttat från olika 
delar av landet till det knappt 5 åriga industrisamhället Ljungaverk. De träffades i järnvägsstationens 
väntsal, som var den enda lokal de hade tillgång till. Initiativtagare var driftingenjören, sedermera 
verkställande direktören Ejnar Rodling och herrarna Ture Andersson och Edvin Sjöö. Premiärmat-
cherna spelades på en nyslagen äng vid Borrboden.

100-ÅRSJUBILEET: NÄR: Lördag 27 juni kl 11 – 16. VAR: Ljungalid i Ljungaverk

Bland annat blir det veteranmatch, seriematch mot Torpshammar, underhållning, aktiviteter för barn.  
Jubileumsmiddag bland annat med underhållning av Vi4 kl 18. 
Programmet finns också på www.laget.se/LJUNGA_IF. 

FAKTA

LJUNGA IF

I början av 1900-talet tog idrottsrörel-
sen fart och idrottsklubbar bildades. 
Ljunga IF var en av de första klubbar-
na i vårt område som samlade fol-
ket till idrottsaktiviteter i organiserad 
form. I vår kommun var Alby IF tidi-
gare, deras 100-årsjubileum firades 
redan 2008!

■ ■ ■  F RAMTID ÅNGE träffade Roy Olsson, 
Ljunga IF:s nuvarande ordförande, och bad 
honom berätta lite om föreningen.

– Det jag tycker är viktigt att komma ihåg är 
den mångfald av aktiviteter och idrottsgrenar 
som rymts inom Ljunga IF under de här 100 
åren. 

Många förknippar Ljunga IF med fotboll 
och visst har fotbollen varit en framgångsrik 
gren under långa perioder. Ett antal spelare i 
allsvenska lag har genom åren börjat sin kar-
riär i Ljunga. Men också grenar som ishockey, 
gymnastik, friidrott och skidåkning har utövats 
inom Ljunga IF, som också hade stor ungdoms-
verksamhet. Periodvis har också damlag spelat 
framgångsrikt i lokala fotbollsserier, men även 
spelat 2 säsonger i högsta serien.

Några höjdpunkter genom åren var 1959 när 
Ljunga IF var distriktsmästare i fotboll. En annan 
fotbollshändelse att minnas var en match på 
Ljungalid i svenska cupen mot Halmstads BK. Året 
var 1991, under lagets senaste division 3 period. 
Publikrekordet sattes 1953 vid en match mot Fa-
gervik med nästan 2000 besökare.

Fotbollen dominerar föreningen idag, men vis-
ste ni att Heather Hellraisers Roller Derby är en 
sektion inom Ljunga IF? Sommarbingo på Ljunga-
lid är ett folknöje. Bingon är ett samarbete med 
Torpshammars IF och Fränsta IK och ett viktigt bi-
drag till finansiering av föreningarnas verksamhet.

Idag har Ljunga IF ett fotbollslag som finns i 
division 5 och Roy ser hoppfullt på framtiden. 

– Vi har lyckats värva flera bra spelare och siktar 
på avancemang denna säsong. Bland annat kom-
mer Oskar Nordlund som hade en mycket bra 
sommar i Ånge IF:s division 2 lag förra sommaren 
att spela med Ljunga i sommar.

Dagens fotbollslag är ett rent amatörlag med 
spelare från regionen. 

– Visst har vi sponsorer, men det är många 
lokala föreningar som vill ha och behöver företa-
gens stöd, så konkurrensen är stor. Lite kul är att 
Stiftelsen (bandet) är en av våra sponsorer!

Juniorlaget som blev distriktsmästare 1951 med bl a 
målvakten Hasse Eriksson som senare spelade i GIF 
Sundsvalls första allsvenska lag på 60-talet.

Ljunga IFs A-lag i fotboll, årgång 2015. 
Laget spelar i division 5 i Medelpad.


