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N Ä R I N G S L I V

Nytändning och 
tillväxt 

E N T R E P R E N Ö R E N

Sommarlov som 
företagare

S K O L A N

Trippeln som 
gör Ånge unikt

Hem
byn

V Ä X T K R A F T !

                         Följ med till 
Överturingen och träffa 
   personerna som gett nytt
        liv till samhället

Sommarspecial! Stor guide till allt som du kan uppleva här i sommar
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Framtid Ånge är Ånge kom-
muns informationstidning 
till hushåll och företag i 
kommunen. Framtid Ånge 
är också ett viktigt verktyg 
i marknadsföringen av 
kommunen. Du som inte 
bor i kommunen kan prenu-
merera på tidningen via:  
Ange.se/framtidange. 
Tidningen kommer ut  
2 ggr/år.

Adress:
Ånge kommun, 841 81 Ånge
Telefon:
0690-25 01 00
Ansvarig utgivare:
Mattias Robertsson Bly
Redaktör:
Marie Öberg
marie.oberg@ange.se
E-post:
framtid@ange.se
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i har fått genomleva en väldigt 
annorlunda tid som vi förhopp-
ningsvis kan lägga bakom oss nu. 
Med en hög vaccinationsgrad har 

Sverige till slut lyckats tvinga ned smittsprid-
ningen till en acceptabel nivå. Tusen tack till 
alla i vår kommun som har jobbat under yt-
terst besvärliga förhållanden och alla ni andra 
som har visat solidaritet och hjälpt till i stort 
och smått.

Nu blommar hägg och syren igen och natu-
ren formligen ångar av liv efter att ha vilat sig 
i form under höst och vinter. Jag känner lika-
dant, vi tågar från mörkret in i ljuset.

Det ljuset lyser än starkare med den  
positiva vind som nu blåser.  
     Viskansanstalten återöppnas, vi kan gå över 
Vikbron, vi kan köra 100 km/h på E 14, vi 
bygger ny förskola i Ånge, vi ser att vi är en in-
ternationell spelare i det växande vätgassam-
hället och ser tomma sågverkslokaler i Östa-
vall, fyllas med verksamhet. Målet om jobb, 
jobb och jobb fylls på i snabb takt.

EN SOMMAR KOMMER då vi får träffas och 
umgås, får gå på konserter och besöka fik och 
restauranger. Ta gärna en titt på allt som finns 

Produktion:
Konceptstudion
Tryck:
Prinfo-Accidenstryckeriet
Upplaga:
7 000 ex
Omslagsfoto:
Jens Blixth

Ljusets 
tid är  
här!

att göra på hemmaplan, ty det är inte lite.
Det finns mycket att se och göra men det 

viktigaste är att ladda batterierna inför att vi 
återses i höst, med nya krafter för att gemen-
samt utveckla vår fina kommun.

Själv ska jag ladda batterierna genom att 
byta plåttak, sådant ska också göras.  
Trevlig sommar!

Erik Lövgren,  
kommunstyrelsens ordförande

Krönika

M I S S A  I N T E !

Läs Eriks besriv-
ning om hur Viskan 
åter blev fängelse 

på sid 7!
U P P T Ä C K !

Vi ger dig tipsen 
inför pilgrimsvand-

ringen i sommar. 
Sid 39.
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Framtid Ånge lyfter saker och  
personer som gör livet  

i kommunen ännu bättre!

VÄRT ATT 
HYLLA

Parkera dina 
hästkrafter
Från och med i sommar är 
det inte bara motorfordon 
som har en egen parkering 
vid hembygdsgården  
i Borgsjö.

Nu ska även de stora, 
fyrfota vännerna kunna 
parkeras – i egen hage och 
med egen ”toalett”.

Bakom hästparkeringen 
står Svenska islandshäst-
förbundet som har valt att 
placera ut 10 parkeringar 
runt om i landet. En av 
de faktorer som påver-
kade valet av ort var S:t 
Olavsleden som passerar 
hembygdsgården, en vand-
ringsled som även väckt 
intresse hos de ridburna.

Bra Boberg!
När trångboddheten blev 
för stor vid Bobergs- 
gymnasiets huvudbyggnad 
kom tankarna på att flytta 
de praktiska programmen 
– som behöver stora ytor 
– till gamla posthusets 
lokaler i Ånge.

Sagt och gjort, efter en 
lång renovering kunde 
man i april inviga de nya 
lokalerna.

De tre programmen 
bygg, fordon och el har nu 
nya och väl anpassade  
lokaler bedriva utbildning 
i. I dag går där tio elev-
er per program och lika 
många ser det ut att bli till 
nästa år. Om några år tror 
Bobergsgymnasiets rektor 
Per Håkansson att det kan 
vara uppåt 90 elever  
i lokalerna.

Aktiviteten i Friluftsfrämjandet Torp 
hade under många år gått ner och 
antalet medlemmar hade sjunkit till 
under tio. 

Nu har föreningen åter börjat 
blomstra.

– Det var lite deppigt och vi hade 
svårt att arrangera saker när vi var 
så få. Tjärnbostugan som vi har 
öppen med servering under vintertid 
i samarbete med skoterklubben samt 
lite andra mindre aktiviteter var det 
vi mäktade med, berättar ordföran-
de Börje Höglund som nu är glad att 
föreningen har fått in nya krafter. 

I november 2021 fick föreningen en 
förfrågan om de anordnar Mulle för 
barn. Föreningen gjorde ett inlägg på 

sin Facebook-sida där man efterlyste 
intresserade ledare och inlägget fick stor 
spridning. På kort tid hade fyra personer 
meddelat intresse. 

Styrelsen och ledarna träffades på 
Glesbygdskollektivet i Fränsta och efter 
det har det rullat på.

På några timmar var de 20 platserna 
fulla och det som skulle bli tre träffar 
för en grupp barn blev i stället tre grup-
per med 20 nya barn vid varje tillfälle 
för att så många som möjligt skulle ges 
chansen att komma ut i skogen någ-
ra timmar. Under maj drog de första 
Mulle-kurserna igång för barn födda 
2015–2017 och även dessa platser fylldes 
snabbt. Det har varit träffar fyra sönda-
gar under våren och en ny omgång  
börjar igen i höst.

Succé i skogen

Toppen SCA!
577 meter över havet 
ståtar Myckelmyrberget i 
Ånge kommun – Medelpads 
högsta berg.

Från bergets topp kan 
man vid klart väder skåda 
platser flera mil bort, 
bland annat Holmsjön och 
Haverö kyrka.

Inför sommaren har SCA 
rustat upp väg och stig för 
att besökare lättare ska 
kunna ta sig till toppen.

Dessutom har toppen 
försetts med vindskydd 
och grillplats. Med sköna 
vandringsskor på fötterna 
och en härlig picknick i 
ryggsäcken så har ni ett 
perfekt utflyktsmål  
i sommar.

Topp i  
Västernorrland 
Ånge kommun placerar sig 
i toppen – etta i Väster-
norrland och trea i landet 
– när det gäller andelen 
personal inom äldre- 
omsorg och LSS som är 
fast anställd. 

Med färre vikarieinhopp 
och en bra kontinuitet 
visar resultatet på väldigt 
nöjda brukare.

Lönemässigt ligger  
också Ånge kommun högt 
och arbetsmiljön sätts i 
fokus.

För att attrahera yngre 
tittar socialtjänsten och 
skolan nu tillsammans på 
om det skulle vara möjligt 
att erbjuda elever vid vård 
och omsorgsprogrammet 
tillsvidareanställning vid 
avslutad utbildning och 
även körkort.
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Kulturen i fokus 
Tack alla som skapat och deltagit i Kulturnatten. 25 maj 
var en fantastisk dag för alla och ett ytterligare bevis 
på all talang vi har i kommunen. Snyggt jobbat, alla! 

IoT-projektet har  
gått i mål
I två år har Ånge kommun, 
tillsammans med sju andra 
kommuner i Europa, varit 
en del av EU-projektet 
URBACT IoTXchange.

Nu har projektet nått sitt 
slut och säcken har knutits 
ihop. Bra jobbat!

Med målet att genom 
digitalisering skapa en 
bättre vardag för invånar-
na anslöt sig Ånge kommun 
under hösten 2020 till 
projektet Urbact.

Sedan startskottet 
har en lokal arbetsgrupp 
jobbat tillsammans för att 
lära sig mer om IoT-teknik 
och tagit fram en hand-
lingsplan för hur den ska 
inkluderas i Ånge kom-
muns digitaliserings- 
arbete. En del initiativ är 
redan på plats. Nämnas 
kan temperaturbojarna 
som placerats ut i Backe-
tjärn och Vojen och snö- 
sensorer som i vintras 
sattes upp för att testa hur 
de kan effektivisera snöröj-
ningen i kommunen.

Flera av de deltagande 

städerna i projektet ligger 
i glesbygd och står inför 
samma utmaningar som 
Ånge kommun.

– Det har varit spännan-
de att jobba i en arbets-
grupp med ett brett antal 
deltagare som normalt 
inte jobbar tillsammans. 
Det har varit ett roligt sätt 
att sprida kunskap om den 
här typen av lösningar. 
Viktigast nu är att vi har en 
handlingsplan som vi kan 
fortsätta jobba med i våra 
verksamheter, säger Petra 
Malmberg, it-chef och pro-
jektledare för IoTXchange.

Fotnot: Det internatio-
nella projektet har letts 
av Fundão (Portugal) och 
utöver Ånge deltog kom-
munerna Razlog (Bulga-
rien), Dodoni (Grekland), 
Nevers (Frankrike), Jelgava 
landskommun (Lettland), 
Kežmarok (Slovakien) samt 
Åbo Akademi (Finland).

4
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De säger att man ska låta sin pension 
växa. 

Einar Alke är entreprenören som 
tagit det bokstavligt. 

– Jag har alltid haft ett intresse för 
skog och varit verksam inom skogs- 
utbildning och kurser i just gran- 
odling. Så detta kändes naturligt. 

ulen är ett halvår bort men 
Einar övervakar redan nu 
det du ska ställa in på var-
dagsrumsgolvet i december. 

Han började 1984 att testa olika 
gransorter men satsar nu på den traditio-
nella rödgranen som doftar jul när den 
tas in.

– Jag fick en jordbit över som jag inte 
visste vad jag skulle göra med. Så jag 

planterade 3 000 granar. 
Åtta år senare är det dags 

att skörda. 
– Du måste tycka det är 

roligt, alla timmar ger inte så 
bra betalt eftersom du måste 
hålla efter med gräsklippare 
runt granarna och dessut-
om klippa så att formen blir 
fin. En odling på 5 hektar kan 
räcka för en heltidssyssel-
sättning, en mindre odling 
kan vara ett bra komplement 
till annan verksamhet på 
gården.

Efterfrågan är i alla fall 
stor. Sverige importerar 200 
000 granar från Danmark 

varje år. 
– Ja, många vill komma och hugga sin 

gran på självplockning. Och många som 
säljer köper ju från södra Sverige och 
Danmark. Här får du en ekologisk gran 
som inte är besprutad.

I söder blir granarna mer angripna av 
insekter och svampar och behöver där-
för besprutas. Och med värmeökningar 
blir det problemet större. 

– Här trivs granarna bra och när de  
odlas på åkermark är barren längre och 
de barrar inte som många andra granar 
du köper, förklarar Einar. 

Snart är hans nya odling i Ljungaverk 
också redo för självplock. 

– Ja, om fyra år kan det vara i full gång. 
Pensionen växer i takt med  

julstämning. 

J

V

Här trivs 
granarna”
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Så lyckas du 
med julgranen

 Välj en nyhuggen gran.
Är det kallt ute, tina  
granen långsamt efter-
som barren inte vill ha 
vatten från en frusen 
stam

 Såga alltid ett färskt 
snitt nedtill.

 Granen ska alltid ha 
tillgång till vatten.
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i flyttar oss bakåt i tiden till 
sommaren 2020 då de sista 
stockarna höll på att sågas 
av Norra skog i Östavall. 

Sågen var en stor arbetsgivare lokalt och 
kommunalrådet Erik Lövgren fundera-
de på vad som skulle kunna skapa nya 
arbetstillfällen. Han hade lite halvt på-
börjat semestern, skötte sista dagarna 
från stugan ute vid kusten. 

Videosamtalen funkade även där och 
han fick till ett möte med en person som 
jobbade med Kriminalvårdens  
fastighetsavdelning. 

– Jag visste att antalet intagna ökade 
och att det behövdes fler fängelse- 
platser i Sverige. Jag förklarade att Vis-
kan skulle bli perfekt, här fanns ett stöd 

från befolkningen och kompetens, be-
rättar Erik Lövgren. 

SIS, STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE, 
är en statlig myndighet som ansvarar för 
individuellt anpassad tvångsvård. Det 
var ett annat spår som utforskades som 
alternativ till fängelsespåret. 

Men lobbyarbete tar tid och kan gå  
i vågor. Det har Erik Lövgren märkt förr 
och fick känna på även denna gång. 

– Våren 2021 kändes det iskallt fak-
tiskt. Då kändes det klart att det skulle 
byggas något nytt fängelse i södra  
Sverige i stället, fortsätter Lövgren. 

Alla kommuner i närheten gick sam-
man och hjälptes åt att ändå försöka 
förklara för styrande personer vilka för-

delar som fanns med Viskan, som drivit 
samma verksamhet förut. 

Och plötsligt var det gladare tongång-
ar i lobbykorridorerna. 

En förstudie var på gång! 
– Ja, vi fick nys om det och då blev 

det mer formaliserat framåt. Det blev 
möten med kommunledningen och vi 
erbjöd såklart vår hjälp till Kriminal- 
vården i denna utredning. 

Kriminalvården gillade det som la-
des fram. Precis som Erik påtalat ett 
drygt år tidigare fanns det lokal som lätt 
kunde anpassas, det finns en kommun 
som var positiv till etableringen och det 
fanns arbetskraft. 

– Det fanns en oro att det inte skulle 
finnas tillräckligt med kompetens i form 
av arbetskraft för att driva detta. Men 
de tvivlen tror jag är borta nu. 

För i januari klubbades beslutet och 
allt om Viskans framväxt har basunerats 
ut i alla lokalmedier sedan dess. 

– Gällande kompetens så söktes 40 
personer. Det kom in 263 sökande och 
det visade sig att 150 stycken var väl me-
riterade för jobbet. Så det frågetecknet 
rätades verkligen ut, säger Erik nöjt. 

HELA RESAN FRÅN det där samtalet 
sommaren 2020 summerar han med två 
ord:

– En arbetsseger! 
Till skillnad från vissa andra ären-

den var detta lobbyarbete inte så publikt 
under resans gång. Jämför du med när 
kommunen ville behålla hastighets- 
begränsningen på 100 km/h på E14 var 
det en mer offentlig debatt. 

– Detta visar att lobbyarbete fungerar. 
Det har varit mycket upp och ner men 
när vi väl är i mål känns det oerhört bra. 
Det är många personer som varit med 
och drivit den här frågan bakom kulis-
serna. Jag är tacksam över att Jan Filips-
son, Åke Nyhlén, Malin Larsson med 
flera under åren har jobbat intensivt 
med frågan om återöppnande av  
Viskan.

Vad innebär beslutet, förutom för 
personerna som kommer kunna 
jobba i fängelset? 
– Det kommer att sysselsätta en rad lo-

kala hantverkare, transportörer, hotell, 
restauranger och annat. 120 personer 
kommer finnas här under byggtiden. 
Byggbolaget Serneke har vunnit kon-
traktet värt upp emot en halv miljard att 
bygga om fastigheten åt Intea, som har 
köpt det. Hyresavtalet på 15 + 5 år gör att 
vi kan räkna med att Viskans komman-
de verksamhet kommer bli en långsiktig 
satsning. 

Viskan är åter ett fängelse, men hur gick det till? 
Kommunalrådet Erik Lövgren tar oss med på 

spelet bakom och hela resan fram till beslutet. 

En fängslande
utveckling

F A K T A

Viskan
Anstalten öppnades ur-

sprungligen 1974 och nyttjades 
av Kriminalvården fram till år 

2009. Ett återöppnande beräk-
nas skapa 120 nya anstalts-
platser och omkring 130 nya 

arbetstillfällen i Ånge 
kommun. 
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En blåsig och lite gråkall onsdag i sep-
tember 2021 antog ett enat 
kommun- 
fullmäktige en ny 
vision för platsen 
Ånge kommun.

Under de nio 
månader som 
gått har frön 
börjat gro och 
ett målinrik-
tat arbete tagit 
fart.

– Vilken re-
kordstart i positiva 
krafter som verkar i 
visionens riktning. I kom-
munen finns en uppåtgående 
utvecklingsspiral. Visionen och fokus-
områdena använder vi nu för att skapa 
utveckling i den riktning vi vill, säger 
Elin Rapp, kanslichef vid Ånge kom-
mun.

VI HAR TIDIGARE BERÄTTAT om de fem 
fokusområdena – hållbar vardag, håll-
bar natur, hållbar gemenskap, hållbar  
hälsa och hållbar kompetens – som in-
går i Ånge kommuns vision.

I det stora visionsarbetet som gjordes 
för att få ut en kraftfull vision, deltog en 
stor del av kommunens medborgare och 
näringsliv. Det var ett gediget material 
där framtidsdrömmar, utvecklingsidéer 

tiskt har de två stora besöksnäringsfö-
retagen Mid Adventure och Boda Borg, 
samt även Sveriges Mittpunkt här hos 
oss. Vi behöver kroka arm med kommu-
nen här och faktiskt göra mer mark-
nadsföring tillsammans och kanske få 
folk att vilja flytta till kommunen, visa 
att vi faktiskt har en framtidsvision här, 
säger Josefine.

NÅGON KLAGOLISTA ATT skicka till 
kommunen är inte aktuellt.

– Vi tror inte på att klaga, för allt kan 
inte kommunen fixa, utan vi måste till-
sammans jobba för att göra vår kommun 
attraktiv. Vad kan vi i föreningen själva 
göra, vad kan vi gemensamt göra och 
vad kan kommunen göra? säger Josefine.

UNDER PROMENADEN framkom många 
idéer och synpunkter på olika förbätt-
ringsområden och en sammanställning 
kommer presenteras för kommunen.

 – Det känns bra att man nu ute i 
komunen börjat använda sig av visionen 
och dess fokusområden i arbetet med 
att utveckla sin by så som Torpshammar 
har gjort. Jag hoppas att fler byar och 
även föreningar använder sig av  
visionen för vår samhällsutveckling,  
säger Elin Rapp. 

Så används  
visionen
Nu är nya visionen för platsen Ånge kommun här.

och förbättringsområden samlades på 
drygt 200 sidor.

Allt mynnade ut i en vision för 
platsen Ånge kommun.

Några som har tagit fasta 
på visionen och påbörjat 

ett arbete är föreningen 
Hammarslaget i Torps-
hammar. 

– Vi har länge tänkt 
bjuda hit politiker för 

att prata om Torpsham-
mars framtid och vad vi 

tillsammans kan göra för 
kommunen, för vi tror på att 

det är tillsammans vi ska jobba. 
Men vi började med oss själva här i 

byn, säger Josefine Edlund i förening-
en Hammarslaget.

I ETT KNATA & PRATA – rakt översatt 
från engelskans walk & talk – bjöd man 
in ortsborna till en promenad för att 
samtala om allt från vägar till värdskap.

– Vi var 16 personer i blandade  
åldrar som tog en promenad från Coop 
till Backetjärn och tittade på omgiv-
ningarna utifrån visionen, för det är en-
kelt att ta ut vissa ledord från visionen 
som stöd, exempelvis att omgivningen 
ska se välvårdad ut. Likaså delen i  
visionen som handlar om värdskapet.  
Torpshammar bär ett jättestort  
värdskap för Ånge kommun då vi fak-

Vi är en plats för alla, 
med närhet till natur 

och gemenskap.  
Här ger näring och  

engagemang kraft till en 
levande bygd.

Så lyder visionen för platsen  
Ånge kommun.

Josefine Edlund är initiativtagare 
till "Knata och prata" i föreningen 

Hammarslaget.
Elin Rapp



Nedslag

Vätgasfabrik, 
fiskodling och 
nytt liv i sågen 
– det är mycket 
på gång i byarna 

Östavall och Alby 
utefter väg 83. 

Framtid Ånge har 
besökt platsen 
som nu har fått 

en nystart.
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exempel för vätgasfabrik, nytt motions-
spår, fiskanläggning och till och med ett 
nytt hotell. 

– Det är ett unikt tillfälle vi har i ett 
område med mycket skog. Bevarar vi 
naturen i kombination med flera  
industrisatsningar skapas här en att-
raktiv, cirkulär ekonomi. Stora delar av 
dessa projekt kommer att bli av och det 
som gör oss attraktiva är vår tillgång på 
grön el och vatten. Tack vare den  
gröna elen har vi ett fönster som gör 
detta möjligt nu, säger kommunchef 
Mattias Robertsson Bly.

ROBERT HÖGDAHL driver sedan många 
år Norrlandsfärg i Sundsvall, och för 
honom är trä- och skogsindustrin en helt 

ny bransch han kastar sig in i, men han 
tror mycket på den produkt de ska till-
verka i Östavall.

– Exakt här typen av impregnering är 
vi just nu ensamma om. Vi märker att 
intresset är stort för giftfria produkter 
och sedan länge pågår omställningen 
för att fasa ut gifter i hela träindustrin.

Företaget äger ingen egen skog utan 
kommer att samarbeta med skogs- 
ägare och köpa in virke så närodlat som 
möjligt. 20 miljoner kronor investeras  
i uppstarten och ett par personer har 
anställts. Robert Högdahl berättar att 
de på sikt ser att verksamheten kan ska-
pa upp emot 20 arbetstillfällen.

Att det är flera nya etableringar på 
gång samtidigt samtidigt i Östavall och 

Alby nu ser han som mycket positivt.
– Det är ett stort plus om det blir 

mycket logistik i området, då kan vi 
samarbeta och tillsammans effektivt 
nyttja transporter och kommunikatio-
ner. Ju mer snurr i hela området, desto 
enklare blir det för alla som driver verk-
samhet här, säger han. 

Robert Högdahl nämner flera förde-

lar med att vara näringsidkare i en liten 
kommun.

– Som företagare finns en närhet till 
kommunen på ett sätt som ibland sak-
nas på större ställen, här är vägarna 
kortare till både näringslivskontor och 
kommunledning och det är lätt att få 
kontakt och göra sig hörd, säger han.

DEN STÖRSTA UTMANINGEN för den nya 
fabriken är att få tiden att räcka till.

– Just nu är jag på plats i Östavall näs-
tan varje vecka och allt flyter på som det 
ska, men alla jag pratar med som håller 
på med industriprojekt säger att det all-
tid tar mer tid än vad du tänker dig. Det 
gäller att vara realist och inse att det krä-
ver mycket arbete innan allt är igång.  

Ju mer snurr i hela  
området, desto enklare 

blir det för alla som  
driver verksamhet här.

Grön el och cir-
kulär ekonomi är 
hörnstenar  
i Albys  
företagspark.

Robert Högdahl 
står bakom 
nysatsningen på 
giftfri träimpreg-
nering i Östavall. 

Kommunchef 
Mattias  
Robertsson Bly.

ör två år sedan sågades den sista stock-
en på sågen i Östavall, men nu börjar 
det hända saker i området igen. Färg-
handlaren och Sundsvallsbon Robert 
Högdahl startar en helt ny verksamhet 
med inriktning på giftfri träimpregne-
ring.

– Jag ville etablera den här satsningen 
på en mindre ort och här hittade vi det 
vi sökte. All infrastruktur är på plats 
och logistikmässigt ligger det bra till. 
Nu håller vi på att färdigställa  
lokalerna och göra det sista för att kun-
na sätta igång, säger han.

DET NYA LIVET på sågen är ett av många 
spännande initiativ som är på gång i 
bygden. I grannbyn Alby planeras till F

Snart behöver  
översiktskartan  
i Alby utökas. 
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”Farmor är uppvuxen i Torpshammar och vi har varit här 
mycket på somrarna under uppväxten. Jag hade tankar på 
att flytta upp när barnen hade flyttat hemifrån men sedan 

hittade min dotter en utbildning i Sundsvall. Och när vi 
hittat vårt hus hittade min mamma och pappa också ett 

hus här, så de flyttade med upp också. Jag hade även tur 
som fick ett bra jobb på Ljungaskolan i Ljungaverk.”

J E S S I C A  P E T T E R S S O N ,  2 2  Å R

”Eftersom jag har mina draghundar så är detta en 
väldigt bra plats för oss, vi kan nu på sommaren träna 
barmarksträning direkt från gården. Sen på vintern kan 
vi åka en bit upp i skogen och köra, ibland även direkt 
från tomten. Jag lärde känna många här uppe, fick ett 
bra jobb och med det massa bra vänner. Jag känner att 
jag bor nära stan fast ändå på landet.”

Ånge fortsätter att växa! Vi har träffat tre nya kommunbor  
– och frågat vad som fick dem att flytta hit. 
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J U L I A  A P P E L ,  3 6

”Vi kände att vi vill få mer 
tid med varandra och en 
lugnare tillvaro med mer 
livskvalitet. Halva min släkt 
bor här och vi har alltid åkt 
upp hit mycket även när vi 
bodde i Stockholm. Men för 
ett år sedan bestämde vi 
att flytta upp. Som napra-
pat blev det naturligt att 
starta en egen klinik och 
det är också väldigt pris-
värt med lokal och allt här. 
Även att köpa ett hus var 
betydligt mer prisvärt. Här 
har vi tio minuters prome-
nad till jobbet, fyra minuter 
till förskolan. Min sambo 
Dean har utbildat sig till 
IT-tekniker och ska också 
söka jobb nu.” 

RÅN PARABOLER, TV och elektronik till 
vandringskängor, kolbullepannor och 
älgstudsare.

Det blev en lite slingrig väg för att nå 
dit Eklids är i dag.

Magnus Eklid började egenföretagan-
det i elektronikbranschen och köpte se-
nare Fritidsboden som det hette då. När 
sedan möjligheten att ta över Jaktia dök 
upp så köpte han även den och i dag står 
han där med sin butik Eklids. En butik 
som de senaste åren renodlat sig på jakt 
och friluftsliv.

– Vi insåg att vi inte kunde hålla på 
med sport, det är för stor konkurrens 
med näthandeln där. Visst har vi lite 
tennisracket, hockey och annat smått, 
men det är bara i liten skala, säger 
Magnus.

Efter en två år lång pandemi är han 
helt övertygad om att satsningen på  
friluftsliv var rätt val.

– Omsättningen under de här två åren 
har varit fantastisk och det ser ut att 
fortsätta, man har fått upp ögonen för 
naturen, säger Magnus.

Kunderna kommer från när och 
fjärran och många är de fjällturister som 
stannar till vid butiken.

– Jakt är vårt största område och här 
har vi kunder som kommer inom en tio 
mils radie. Vi har även satsat mer på till-
behör för hundar.

Förutom att vara Ånges mest naturkä-
ra butik så har man även ett tryckeri  
i samma lokal.

– Tryckeriet var tidigare inhyrt här  
i huset och när de sålde så slog vi till och 
köpte det. Vi har lite utvecklingsidéer 
även här, berättar Magnus.

Att friluftslivet kommer att fortsätta 
blomstra är han helt övertygad om.

– Jag tror att det finns en stor utveck-
lingspotential för företag med frilufts-
inriktning och jag önskar att fler vågade 
satsa på sådant företagande i vår kom-
mun. Fiskeguider, vandring, friluftsliv –  
vi har ju helt rätt förutsättningar i Ånge 
kommun, säger Magnus Eklid. 

Ånges mest naturkära butik står det på en stor 
skylt längs fasaden. Och visst stämmer det.  
Här samsas fisketillbehör med vandringskängor, 
jaktkläder, cyklar och allehanda utrustning  
för friluftsliv.

Ett med  
naturen

F
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älskar sitt arbete så 
mycket att hon pend-
lar 23 mil om dagen 
för att arbeta i Ånge. 
”Det är värt varenda 
sekund att åka tåg 
från Krokom där jag 
bor”, säger hon. 

Ånge kommuns skolutvecklingsledare Eva-Lena Årmyr men-
ar att de tre viktiga satsningar som skolan nu gör, kommer att 
kunna slå nationellt inom några år. 

– Alla skolor och förskolor har något unikt att vara stolta 
över i Ånge kommun, säger hon. 

Satsningar E V A - L E N A  Å R M Y R
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Både det kompetenta barnet och likvärdigt  
lärande står i fokus när fem förskolor blir till en  
– ett synsätt som gäller på alla sex förskolor. 

– Det här kommer att gynna alla barn, säger 
förskolerektor Marie Nelhagen.

EN ENAD  
SYN PÅ  
FÖRSKOLAN

april tog barnen symboliskt det första 
spadtaget för den nya förskolan Skogs-
backen i Ånge. 

– Det var roligt att barnen fick göra det 
eftersom förskolan byggs för dem, säger 
Marie Nelhagen, rektor Västra områdets 
förskolor. 

Hon kan andas ut nu när den långa 
resan som det faktiskt har varit att få 
fem av sex förskolor i västra området in 
under samma tak, äntligen är nära mål-
linjen. 

– Nu grävs det för fullt och nu känner 
jag att vi kommer att komma dit vi ville. 
Nu måste vi börja planera vad det är vi 
ska ta med, säger hon och skrattar.  

SKOGSBACKENS FÖRSKOLA kommer 
stå färdig under våren 2023 och tanken 
är att köra i gång verksamheten från 
och med sommaren. Vinsterna med 
sammanslagningen är stora. En är att 
verksamheten får en likvärdig kvalitet 
då många pedagogiska kompetenser 
finns samlade på ett ställe, vilket ger 
större möjligheter till kollegialt lärande. 
Redan i dag är samarbetet bra mellan 
de sex förskolorna. Alla pedagoger i 
hela västra området har gemensamma 
arbetsplatsträffar där de pratar om kva-
litetsarbete och processerna kring den 
nya förskolan för att skapa en samsyn 
och likvärdighet. 

– Vi kommer att ha en samverkan mel-
lan förskolorna i Ånge och Alby genom 
kontinuerliga träffar och aktiviteter, 
säger hon. 

Det handlar både om pedagogisk 
tanke, barnsyn och kunskapssyn. 

Det ger också en likvärdig förskola 
när alla pedagoger arbetar på samma 
sätt. 

Den positiva inflyttningstrenden i 
Ånge kommun är också glädjande. Alby 
förskola har gått från 6 barn till 14 barn 
på ett år. 

– Det händer spännande saker i kom-
munen och det är roligt att Alby förskola 
växer, säger Marie Nelhagen.  
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Barnen fick ta 
första spadtagen 
när bygget av den 

nya förskolan 
startade.

NPF-utbildade
Eva-Lena Årmyr målar upp en bild av tre 
elever som står vid ett staket för att titta 
på en fotbollsmatch. En elev är lång, en 
är kort och en mitt emellan. Det är bara 
en elev som ser över staketet. I den an-
dra bilden har man gjort anpassningar 
till de två barn som inte ser matchen, de 
har fått olika höga pallar. 

– Då ser alla tre fotbollsmatchen. Men 
vi vill gå ett steg längre. Vi vill inte be-
höva använda en massa anpassningar 
utan vi vill tänka till innan. Vi river det 
där staketet och gör ett stängsel som alla 
barnen kan se igenom, berättar skol- 
utvecklingsledare Eva-Lena Årmyr. 

Det hon pratar om är en tillgänglig 
lärmiljö och det är en stor satsning som 
Ånge kommun nu gör. All personal som 
arbetar inom skolan går utbildning i 
NPF, neuropsykiatiska funktions- 
nedsättningar. 

– Vi gör det för att alla ska få kunskap 
och förståelse och kunna ge rätt förut-
sättningar för eleverna. Vi har bestämt 
att alla som jobbar inom skolan och 
förskolan ska bli bättre på det här. Det 
innefattar lärare, elevassistenter, rekto-
rer och även till viss del städ och  
kostenhet, säger hon. 

I år utbildas 80 procent av all personal 
och under nästa år resterande personal. 

Eva-Lena Årmyr besöker ofta  
skolorna i kommunen och har sett hur 
tillgänglig lärmiljö praktiskt fungerar. 

– Jag blev tårögd när jag var på en lek-
tion på en skola där det var så tydligt 
för eleverna vad de skulle göra och att 
alla kunde arbeta med uppgiften som 
läraren gav. Vi har så mycket kunskap 
här och vi måste bli bättre på att sprida 
kunskapen vidare för ett kollegialt och 
kollektivt lärande, säger hon.  

SKUA
Den andra satsningen som görs inom 
förskola och skola i Ånge kommun är 
SKUA, språk- och kunskapsutvecklan-
de arbetssätt, som man började med 
redan 2018 där förskolan gjorde ett stort 
arbete men som inte riktigt fick fäste i 
skolorna. Det har man nu tagit tag i och 
introducerat arbetssättet i alla låg- och 
mellanstadieskolor och nästa år är det 
högstadieskolornas tur. Tina Strömberg 
är SKUA-utvecklare för förskolorna och 
hon menar att det språkutvecklande 
arbetssättet med fokus på flerspråkiga 
barn och det kollegiala lärandet bidragit 
till en stor utveckling inom förskolan. 

– Språket är en del av barnens  
identitetsutveckling och vi behöver ha 
ett språkfokus i allt vi gör på förskolan, 
det gynnas barnen av, säger hon. 

Förskolorna arbetar med en digital 
tjänst där det finns böcker och sagor på 
många olika språk, de arbetar med bild-
stöd och när barnet introduceras i för-
skolan görs en språkkartläggning.  

– SKUA innebär först och främst ett 
interkulturellt förhållningssätt, att man 
är nyfiken på andra människors  
perspektiv, visar ömsesidig respekt och 
att vi lär av varandra. Förskolan är en 
social och kulturell mötesplats och ska 
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vara tillgänglig för alla barn oavsett 
språk, säger Tina Strömberg. 

Mental träning 
Den tredje satsningen handlar om pro-
jektet mental träning i skolan. Sedan 1,5 
år driver socialtjänsten projektet med 
fokus på skola och förskola som inne-
fattar både barn, elever och personal.  
Arbetet påbörjades förra året med 
workshoppar i alla skolor. Målet är att 
förbättra möjligheterna för barn och 
unga att lyckas i skolan och få en bra 
fritid. 

– Det kan vara andningsövningar, 
coaching eller muskulär avslappning. 
Mental träning har funnits länge i idrot-
tens värld, men vi behöver få in det mer 
i vardagen i skolan, säger Eva-Lena År-
myr. 

För ett år sedan lyssnade hon på ett  
föredrag som Socialstyrelsen och  
Skolverket höll i, de berättade om  
SOFIA-studien i Karlstad där de sett att 
framgångsfaktorn för elevers mående 
och studieresultat var att de infört tidiga 
insatser såsom SKUA och NPF på  
förskolan. 

– Tänk då att vi kör NPF och SKUA i 
hela kommunen med något som vi nu 
vet fungerar. Det kändes så kul när jag 
fick höra det här, våra satsningar är helt 
rätt, säger hon. 

Eva-Lena Årmyr tror att resultaten 
kommer att visa sig inom tre år.

– Jag tror de här tre satsningarna 
kommer ge en otrolig effekt. Jag tror att 
vi om några år kommer ligga högre än 
snittet med behörighet till gymnasiet. 
Det långsiktiga arbetet ger resultat,  
säger hon. 

2
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SKUA-utvecklare  
Tina Strömberg.
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en,  så han fick extra mycket fokus från 
coachen Annelie Lindeberg. 

Tillsammans med henne gick han 
igenom grunderna i företagsekonomi 
och fick testa sina idéer genom klassiska 
affärsplansstrategier. 

Genom att gå igenom dessa bepröva-
de modeller kunde de tillsammans se 
styrkor, svagheter, hot och möjligheter 
som fanns med affärsidén. 

– Det har gett mersmak. Det är helt 
klart en spännande grej att hitta en idé 
och bygga ett företag kring det. 

– Jag som är intresserad av konst och 
teckning kunde få testa att bygga en 
verksamhet kring det. Jag fick bland an-
nat göra ett jobb som illustratör för Ånge 
kommun där jag illustrerade en broschyr 
om vindkraft. Det var kul att få testa allt 
skarpt och konkret, berättar Erik. 

NU TÄNKER HAN ta företagandet vidare.
– Jag ska faktiskt försöka sälja mina 

tavlor. Det blir en miniaffär främst  
genom Instagramkontot @ee_konstt 

Den kreativa ådran finns i familjen 
och även hans syster är konstnär. 

– Vi gillar kreativa saker alla i famil-
jen. Även musiken är viktig för mig. 

Hans coach Annelie Lindeberg tycker 
det låter härligt att Erik testar vingarna 
på egen hand. 

– Det är ju poängen att man ska få 
testa entreprenörskapet under säkra for-
mer. Huvuddelen i arbetet ligger på den 
kreativa biten. Du kan öva på din pitch 
och hitta dina unika säljargument. Det 
vore jättekul om några som är nyfikna 
men tveksamma vågar testa. Kör – det 
löser sig! Vi behöver bli fler entreprenö-
rer, speciellt kvinnliga entreprenörer, 
säger Annelie, som själv driver företag 
som affärscoach under namnet Coach 
Angurvall.  

Sommar
som

egen
NSÖKNINGSTIDEN FÖR SOMMARENS 
sommarentreprenörer har gått ut och en 
rad elever ska få testa sina vingar som 
företagare. 

En som fick den möjligheten redan 
förra sommaren är Erik Evertsson som 
via Ånge kommun fick en veckas snabb-
kurs i företagande och sedan tre veckor 
där han fick testa livet som entreprenör  
i praktiken. 

– Det var väldigt inspirerande. Jag lär-
de mig tänka på ett helt nytt sätt och så 
fick jag vara ute och träffa andra företa-
gare i Ånge, säger Erik.

Eftersom pandemitider rådde var han 
den enda här som gjorde utbildning-

Förra sommaren fick Erik Evertsson testa livet 
som företagare. 

Det tycker han att fler borde testa. 
– Det är verkligen en spännande tid, säger 

17-åringen.

F A K T A

Så blir du sommar-
entreprenör
1. Anmäl ditt intresse! 
2.Obligatorisk kickoff-vecka
3. Utbildningen, som äger rum 
på alla centralorter i Västernorr-
land, börjar efter skolavslutning-
en. Du blir certifierad och får 
startkapital på 2 000 kr plus en 
försäkring.
4. Testa din affärsidé.
5. För att prova om idén håller 
brukar de flesta jobba med sitt 
företag i minst tre veckor. Hela 
tiden har du stöd av handledare, 
mentor och supportforum.
6. Kick-out i augusti.
7. Festlig utvärdering och dip-
lomutdelning på Residenset hos 
Landshövdingen. Om du vill fort-
sätta att driva företaget kan vi 
ge värdefulla tips och hjälpa dig 
vidare. I projektet Sommarlovs- 
entreprenör samarbetar också 
UF och Bizmaker samt andra 
organisationer som jobbar med 
ungt entreprenörskap.

A

Sommarentreprenör T E X T  L A R S  F R A N K  /  F O T O  J E N S  B L I X T H



Nybyggaren, fritidsbonden, eldsjälen, snickaren och 
handlaren – fem personer som alla delar kärleken till sin 

hemby Överturingen. 
Här, i västra Ånge vid gränsen till Jämtland, sjuder det 

av liv och det måste vara något i vattnet  
i Översjön som gör att människorna blir så hemkära.
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Nära
till 

ALLT

När sjukdom tving-
ade Martin att slu-
ta jobba skaffade 
han djur. Och efter 
starten med några 
höns har det blivit 
mer och mer liv på 
gården. 

M A R T I N  N O R D E L L
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KATARINA ÄR EN AV eldsjälarna i byn. 
Hon har bott här länge nu, men kom-
mer ursprungligen från grannbyn 
Handsjön.

– Det var kärleken som fick mig att 
f lytta över både kommun- och läns-
gräns, berättar hon.

Det var ingen lång f lytt, och att 
stanna kvar i hemtrakterna har alltid 
varit självklart.

– Det är svårt att sätta fingret på vad 
det är, men visst är det en kärlek till 
den miljö du är född i. Det finns något 
tryggt i det och dessutom gillar jag det 
lugn som finns här, säger Katarina. 

Sedan några år tillbaka är hon  
ledamot i styrelsen för Folkets hus- 
föreningen. En aktiv förening, som är 
på uppgång. Under pandemin har de 
bland annat passat på att renovera, vil-
ket till stor del kunnat göras tack vare 
pengar från vindkraften. De har bland 
annat bytt ut värmesystemet och satt 
in bergvärme.

– En upprustning var välbehövlig 
och alla har verkligen bidragit på olika 
sätt. Vi är en by där folk gärna hjälper 
till och ställer upp när det ska fixas, 
säger hon.

FÖRUTOM RINKBANDY OCH Folkets hus 
är förstås affären samlingspunkten  
i vardagen. Överturingen har i nästan 
alla tider haft butik och när andra byar 
tvingas lägga ner fortsätter Nära Dej 
att tuffa på. För ett drygt år sedan togs 
den över av två unga bybor. Båda sa upp 
sig från sina fasta jobb för att satsa på 
att driva mataffär.

– Det har varit ett bra första år.  
Under pandemin när folk har varit 
hemma mycket har det gynnat oss som 
butik. Det vi möjligtvis saknar är att få 
vara paketombud, det skulle vara ett 
lyft. Vi kämpar för att få till det men 
det är inte lätt, säger Ida Svensson, 
som driver butiken tillsammans med 
sin svägerska Josefin Jonsson.

Ida är uppväxt i byn och har alltid 
trivts här.

– Jag gillar att det finns en stark 
sammanhållning här, de f lesta strävar 
åt samma håll och vill att det ska vara 
en levande plats, säger hon.

Idas sambo Stefan Jonsson driver 
eget företag som snickare. Han håller 
med om att det finns ett driv.

– För att vara en så liten by händer 
det mycket och vi försöker hela tiden 
hitta på nya grejer och titta framåt, 
säger han.

Stefan berättar bland annat att rink-
banan ska restaureras i sommar. Den 

gamla slitna plywooden som utgör  
sargen ska bytas ut till nya plastskivor.

– Det blir bra att den rustas upp. Den 
används mycket och jag tror att de 
flesta som växer upp här har glädje av 
rinken. Det finns också planer på att 
anordna en liten bandycup och med en 
nyrenoverad rink kanske det kan bli av, 
säger Stefan.

I ÖVERTURINGEN FINNS även en aktiv 
skoterförening. Just nu pågår ett gene-
rationsskifte i föreningen och äldre eld-
själar lämnar över till nästa generation. 
Stefan berättar att det vid ett sådant till-
fälle blir extra tydligt hur mycket ideellt 
jobb som faktiskt läggs ned för att  
föreningslivet ska fungera.

– I skoterklubben ser vi hur otroligt 
mycket engagemang som lagts ned för 
att sköta lederna. Skoterlederna här har 

alltid haft väldigt bra rykte och varit 
uppskattade. Vi som tar över ska  
försöka göra så gott vi kan för att fort-
sätta sköta dem bra.

Trots att mycket i bygden är positivt 
och på uppåtgående, så finns det för-
stås alltid saker som kan bli bättre. För 
Stefan och Ida är skolskjutsen en viktig 
fråga och de är kritiska till att skol-
skjutsen över kommungränsen drogs in 
förra året.

– Att det inte är möjligt att få skol-
skjuts till Rätan, som är betydligt när-
mare än Ånge, är ett bekymmer. Det 
är en viktig fråga för många i byn och 
vi tycker att det borde gå att lösa, säger 
Ida.

FÖR ATT SKAPA LIV på en plats behövs 
förstås mer än människor. Det behövs 
djur också. Här drar fritidsbonden  
Martin Nordell sitt strå till stacken, och 
som de övriga är han överturing av föd-
sel och ohejdad vana.

– Jag har bott här hela livet och blir 
med all sannolikhet kvar tills jag ham-
nar på kyrkogården. Jag har aldrig sett 
någon vits i att resa och fara utan alltid 
valt att vara hemma där det är nära till 
skogen och fisket.

När han för några år sedan, på grund 
av sjukdom, tvingades sluta jobba 

Jag gillar att det finns  
en stark samman- 

hållning här, de flesta 
strävar åt samma håll.

rtens idrottsförening IK Fjäll har 
nämligen i generationer satsat på spor-
ten. Under storhetstiden i slutet av 
1990-talet tillhörde klubben topp- 
skiktet i distriktet och kunde slå stor- 
favoriten Sundsvall när de gjorde en bra 
match. Att Överturingen var att räkna 
med visste alla.

Trots att både elitlag och seriespel 
saknas i dag fyller rinkbandyn  
fortfarande en viktig roll för byborna. 
Hela vintern är det träningar tre gånger 
i veckan och bandybanan är en  
betydelsefull samlingspunkt.

– Här möts verkligen alla åldrar, mor-
mor och barnbarn spelar tillsammans. 
Det är den typen av aktiviteter som 
betyder mycket för gemenskapen i byn. 
På större ställen tror jag inte alltid att 
generationer möts på det sätt som vi gör 
här, säger Katarina Nilsson.

För många är Överturingen 
bara ytterligare en genom-
fartsort på väg mot fjällen. 
Men om du skulle stanna  
en förbipasserande och  
fråga om de möjligtvis vet 
något om byn, skulle nog  
förvånansvärt många  
nämna en sak: Rinkbandy. 

O
En eldsjäl som ser till att Folkets hus och 
föreningslivet håller igång. 

K A T A R I N A  N I L S S O N



behövde han ha något att pyssla med på 
gården. Det var då djuren kom.

– Det började med att jag skaffade 
några höns. Nu har jag även får, och 
varje sommar tar jag hit några oxar, 
säger han.

Martins gård, som ligger mitt i byn, 
skapar intresse och glädje för både by-
bor och förbipasserande.

– Det är så roligt att många barn i byn 
gillar att komma hit och vara med dju-
ren, och under semestertider stannar 
även turister till vid gården för att kolla 
och ta en paus, säger han.

ÖVERTURINGENS ANNARS kanske mest 
oväntade projekt just nu måste  
tillskrivas en nybyggaren. 24-årige Erik 
Svensson, som är son till eldsjälen  

Katarina, visar med sin satsning på 
framtidstro. Han har så länge han kan 
minnas vetat att det är här han ska bo. 

När han för några år sedan började 
leta efter hus och det visade sig vara 
svårt att hitta ett att köpa såg han bara 
en utväg.  

– Jag kände att det bara fanns ett sätt, 
och det var att bygga själv. För mig var 

det självklart att göra det nu när jag är 
ung och har energi och innan jag har 
barn, säger han.

Erik är utbildad rörmokare och har 
eget företag. Nu ägnar han all fritid åt 
att färdigställa sitt hus i utkanten av 
byn.

– Förhoppningen är att jag och tjejen 
ska kunna flytta in i år men vi har inte 
satt något datum. Det blir när det blir.

Egentligen är det nog ingen  
brådska. Att Erik ska hinna ångra sig om 
det drar ut på tiden är mycket osanno-
likt. Överturingen kommer ju alltid att 
vara hemma.

– Jag älskar den här platsen för att 
alla känner alla. Jag trivs här för att det 
är nära naturen och jag bara kan gå ut 
och vara. Det räcker.  

2 6 N E D S L A G

Jag trivs här för  
att det är nära naturen 

och jag bara kam  
gå ut och vara.

Vi försöker hela tiden 
hitta på nya grejer och 

titta framåt.

Erik bygger just nu sitt  
hus i byn som han vill  
bli kvar i. 

Stefan Jonsson  
tycker det händer 
mycket i Överturing-
en med tanke på 
vilken liten by det 
ändå är.

Ida är uppvuxen i 
Överturingen och 
driver numera 
butiken i byn med 
svägerskan Josefin 
Jonsson. 

E R I K  N I L S S O N

S T E F A N  J O N S S O N

I D A  J O N S S O N
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ÖR BARA PRECIS ett år sedan – fem år 
efter att beslutet i kommunfullmäktige i 
Ånge – sattes spaden i jorden och bygget 
av ett nytt reningsverk i Fränsta påbör-
jades.

Till grund för nybygget ligger vatten- 
och avloppsplanen där det står skrivet 
att kommunen ska minska antalet an-
läggningar för att underlätta och  
effektivisera drift och underhåll.

Det nya, moderna reningsverket 
innebär att man kan stänga det gamla 
reningsverket i Ljungaverk samt  
biodammarna som finns vid Vikbron 
och i Östby.

– De gamla verken är helt enkelt ut-
tjänta, de har gjort sitt. I och med att vi 
lägger en ny ledning från Ljungaverk 
och hit till Fränsta så kan vi stänga det 
gamla verket i Ljungaverk och biodam-
marna. För miljön så är det här mycket 
bättre, säger Emma Gustafsson.

– Som en liten bonus så lägger vi även 
ny vattenledning från Johannisberg till 
Östby så får vi bort det vattenverket, 
fortsätter Emma.

TEKNIKEN SOM FANNS på 1960- och 
70-talet, när de gamla reningsverken 
byggdes, är frånsprungen och topp- 
moderna system kommer nu att  
installeras.

– Vi har i dag både biologisk och  
kemisk rening av avloppsvattnet på övri-
ga reningsverk och nu får vi det även på 
det nya verket i Fränsta, det blir en  
riktigt vinst för miljön, säger Emma.

När vi tar en rundtur i reningsverket, 
som ännu är en byggarbetsplats, så visar 
Emma de maskiner som redan är in-
stallerade och vi kikar ner i de sex meter 
djupa reningsbassängerna.

– Här kommer vi att få en mycket  
bättre arbetsmiljö, säger Emma och 
visar på utsikten som blir från kontroll-
rummet ut mot Ljungan.

Men vad landar prislappen på?
– Som det ser ut så blir kostnaden på 

lite drygt 70 miljoner, avslutar Emma.

Startsträckan var lång, men snart är målet nått. 
Någon gång vid årsskiftet ska det nya renings- 
verket i Fränsta vara driftsatt.

– Vi kommer få en mycket bättre arbetsmiljö 
och i och med tuffare utsläppskrav i det nya  
reningsverket så gynnar detta miljön, säger Emma 
Gustafsson, VA-chef vid Ånge kommun.

Save the week!  I år infaller Haveröveckan 8–17 juli, så  
markera det i era kalendrar och håll utkik efter programmet på 
www.facebook.com/haveroveckan

Ett renare  
2023

F
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Full fart  
på Haverö  
hembygdsgård 
i sommar
En tradition sedan många 
år tillbaka är midsommarfi-
randet på Hembygds- 
gården i Haverö. Barnen 
står i centrum på dagen 
och när kvällen kommer 
väntar dans på logen. 

Lite senare i sommar, 
på hembygdsfesten i juli, 
kommer Susanne Alfven-
gren på besök.

Däremellan håller  
sommarkaféet öppet och 
som alltid finns hembakt 
bröd att avnjuta.

Bibblabilen startade som 
ett projekt för ett par år 
sedan som en service och 
en förlängd arm till Ånge 
centralbibliotek.

I sommar utökas satsningen 
på glesbygden och bilen kom-
mer att besöka ännu fler byar. 

– Vid träffpunkter sitter vi 
gärna ner och pratar lite och 
där försöker vi även bjuda 
på en kopp kaffe. Och du har 
alltid möjlighet att få dina 
böcker/media hem anting-

en till brevlådan eller så kan 
vi ringa på och överlämna 
direkt till dig, hälsar bilens 
personal. 

Bibblabilen erbjuder även 
lättare hjälp med mobiltele-
fon eller platta (ej lagning), 
och de har internetuppkopp-
ling i bilen om så skulle behö-
vas. Alla kommuninnevånare 
kan ta del av centralbiblio-
tekets förlängda arm. Alla 
är välkomna att ringa in till 
biblioteket och beställa tal-
böcker, vanliga böcker, stor-

stilsböcker, lättlästa böcker, 
dvd-filmer etc. Biblioteket är 
aldrig mer än ett telefonsam-
tal bort.

I sommar kommer de även 
att dyka upp på lite olika 
evenemang runt om i kom-
munen där besökarna har 
möjlighet att låna böcker och 
gå tipspromenad eller något 
annat roligt för både små och 
stora. 

– Vi kanske även dyker upp 
vid någon badstrand om väd-
ret tillåter och tiden finns. 

Böcker på rull

Turlista
Gällande från 
1 juni 2022 – 31 
december 2022

* endast  
sommartid
** Betyder att en 
bokhylla finns 
på platsen till 
dig att låna även 
när vi inte är där

Ojämna veckor
M Å N D A G
Alby (PRO-hu-
set) 10–11
Ovansjö 
(Gamla skolan)  

11.40–12.10 
*Ånge camping 
12.20-13.

T I S D A G
**Överturingen 
(affären) 10–12 
Haverövallen 
(P-stugan)  12.30 
– 12.45
*Säter hem-
bygdsgård  
13– 14
Kölsillre 
(Folketshus) 
14.15–14.30
*Eldnäset 
14.40–15.10 

O N S D A G
Byberget (By-
boa) 10–11

**Östavall 
(Macken) 11.20 – 
11.40

Jämna veckor
M Å N D A G
Hallsta 10 – 
10.30
Parteboda 
(Melanders By-
stuga) 10.30–11
**Näset (Gamla 
skolan) 11.10– 
11.30 
*Borgsjö 
hembygdsgård 
12.15–13.15

T I S D A G
**Naggen 
(Skogshyddan) 
10–11

Lövåsen 11.20– 
11.35
Kälen (Folkets 
hus) 11.45– 12.15  
Munkbysjön 
12.30–13.00
*Mittpunkten 
13.15–14.00
Gösunda 
(Kapellet) 14.20 
–14.45 

O N S D A G
**Nordanede 
(Bygdegård) 
10–12
Gimåfors 
(Bygdegården) 
12.40–13.45 

OBS! Alla tider 
är cirkatider

T A G E R  D U  . . . ?

Drive-in-  
vigsel på 
raggarträffen
Efter två år av pandemi är 
det många som har läng-
tat – och nu är den äntligen 
tillbaka – den stora  
bilträffen End of summer-
meet  Karlsro, Ljungaverk.

Två dagar fyllda av 
livemusik, mat och stor 
bilutställning.

Och går du i giftastankar, 
men inte känner för att gå 
in i kyrkan, då kan du passa 
på att gifta dig på  
bilträffen. I god Las Ve-
gas-stil erbjuder man näm-
ligen drive-in vigsel och 
vigselförrättare är Anders 
Mjärdsjö, (M) oppositions-
råd i Ånge kommun.

När? Den 26-27 augusti!

!



Hon har redan slagit upp 
dörrarna till sitt kafé  
Missionskapellet i Kölsill-
re. Samtidigt vill hon få fler 
att bjuda på sina lokala 
smaker. 

– Det finns jättemånga 
där ute som kan, säger hon. 

a, här i kapel-
let väntar andra 
sommaren för 
Evas Magnus-

sons egna kafé. Hon sålde sin 
verksamhet på torget i Ånge 
och flyttade till Haverö. Men 
kunderna ville hon gärna 

våga marknadsföra sig. 
Hon målar upp ett scena-

rio:
– Någon säger att den kan 

vara fiskeguide. Någon säger 
att den kan fixa en fikakorg. 
Någon hyr ut en båt. Tillsam-
mans skapar de en fantastisk 
upplevelser för en tysk turist 
som berättar om detta för 
sina vänner. Alla måste vän-
da upp sin pusselbit och kan-
ske skapa saker tillsammans. 

Och att saker händer ser 
hon redan. 

– En person beställde lite av 
mina granprodukter för att 
smaksätta en ost hon skulle 
göra. Det är jättehäftigt om 
vi kan lyfta varandra på det 
viset. 

Kapellet mitt i byn ser 
onekligen ut att stå i hän-
delsernas centrum denna 
sommar. 

– Det är ju en ofantligt fin 
kyrksal och ute kommer jag 
kunna ha en eldstad och bju-
da på kokkaffe och grejer. Vi 
hoppas också få arrangera 
många bröllop, dop och an-
dra högtidsstunder i kapellet. 
Under Haveröveckan kom-
mer det att arrangeras smak-
provningsevent 16 juli  
i Kapellet och under somma-
ren kommer det även att hål-
las flera möbeltapetserar- 
kurser i Kapellet, det var väl-
digt uppskattat i fjol.

behålla. 
– Utan butik var det svårt. 

Så jag kollade om jag inte fick 
hyra eller köpa kapellet. 

Under varumärket  
Skogens sköna gröna gör hon 
en rad olika produkter med 
främst granen som röd tråd. 
Granskottsolja, gransirap och 
granskottssalt är några exem-
pel. Men med kapellet kan 
hon ha dagligt kafé och skapa 
samarbeten med de kultur-
personer hon mött genom 
åren. 

Konst från Kicki Jeschke 
och Åsa Hellhoff, bilder från 
Leif Milling och musik med 
Göran Månsson är goda ex-
empel på samarbeten som 
sätter tonen i Kölsillre. 

Men även vad gäller maten 
försöker hon få mer aktivitet. 

– Det var därför vi drog 
igång mässan Försmak i år. 
Vi vill lyfta det positiva som 
händer här. Det bästa av mat 
och skog vill vi visa upp för 
fler. Maten och mathantver-
karna ska ju vara en besöks-
anledning här, säger Eva. 

Genom sajten slowtravel.se 
som hon hittade förra året ser 
hon också ett verktyg för små 
som stora.

– Ja, vi har gått med där och 
jag tycker fler borde testa att 

SOMMAR!
              Våra bästa tips 
                 för en lyckad sommar!

Evas egna 
kapell

J
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Här kan du äta
R E S T A U R A N G E R

Ånge Deli, Ånge, 
Ånge Deli på FB
Lagon Tai, Ånge,
Lagon Thai på FB
Knutstationen, Ånge, 
Knutstationen på FB
Hotell Mittlandia, Ånge 
www.mittlandia.se
Pizzeria Terrassen, Ånge 
Pizzeria Terrassen på FB
Söderins hamburgerbar, Ånge, 
www.visitljungandalen.com
The Moon, Ånge
Restaurang Träporten,  
Borgsjö 
www.traporten.se
Pizzeria Bella Donna,  
Ljungaverk 
Pizzeria Bella Donna på FB
Viking restaurang,  
Ljungaverk
Vikingsrestaurang.ljungaverk 
på FB
Hussborg Herrgård,  
Ljungaverk
www.hussborg.com
Happy Day’s Diner,  
Torpshammar 
Happy day’s diner på FB
Torpshammars herrgård,  
endast förbokning
www.torpshammar.com
Camp Mid Adventure,  
Torpshammar 
www.midadventure.se

C A F E E R

Haverö hembygdsgård, Säter 
www.hembygd.se/havero
Eldnäsets flottningsmuseum,  
Kölsillre, Eldnäsets flottnings-
museum & café på FB
Bageri Kringlan, 
www.bagerikringlan.se
Maries Café, Ånge, 
Maries café på FB
Café Tinget, Borgsjö, 
Café Tinget på FB
Mitt musteri, Borgsjö, 
www.mittmusteri.se
Café Mittpunkten, Flataklock-
en ,Munkbysjön 
www.munkbysjon.se
Östavall rum & frukostcafé, 
Östavall
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Öppet igen!
Välkommen tillbaka till Borgsjö kyrka. 

Under pandemin har kyrkan storstädats och fått 
en välbehövlig ansiktslyftning. 

Ungefär vart femtionde år behöver en kyrka renoveras, 
främst då tvättas och retuscheras. Alla levande ljus och 
alla besökare har sätter sina spår. 

Men nu är en av våra unika kyrkor finare än på länge. 
– Vi hade 250-årsjubileum i januari och det känns jätte-

kul att alla som kan komma på besök nu får komma till en 
uppfräschad kyrka, berättar Anders Mannqvist,  
fastighetschef i församlingen. 

Borgsjö kyrka har alltid varit ett populärt resmål och 
nu när fler turister väntas kommer det att bjudas på  
guidade turer varje vardag under sommaren. 

– Det brukar vara en hel del busslaster på besök. Och så 
har vi ju Pilgrimsleden utanför. Vi fick ju hålla stängt hela 
2021, så att nu åter få hit besökare blir toppen.

Riksklenoden Borgsjö kyrka är en av våra få  
rokokokyrkor – alltså en kyrka med rokoko-stil – och där-
för av extra stort riksintresse.

– Den har ju en unik exteriör, mer rådhuslik än en  
traditionell kyrka. Klockstapeln i trä är en av de större i  
Sverige också, så tillsammans är det en unik plats. 

Redan år 1314 stod den första kyrkan på platsen och 
den var kvar till 1766. 1772 – alltså för 250 år sedan – stod 
nuvarande kyrkan klar. 

– Det har nästan inte gjorts några ingrepp i kyrkan un-
der dessa 250 år. Att den är så påkostad från start beror på 
att det skedde en donation på 30 000 kopparmynt från en 
person för att smycka kyrkan när den skulle byggas. 

Brödraparet Daniel och 
Simon Karlsson är de nya 
ägarna till Träporten  
i Borgsjö.

Med restaurangens 
strategiska läge längs E14 – 
mitt emellan Sundsvall och 
Östersund – ser de en stor 
utvecklingspotential.

– Vi ser stora möjligheter 
att göra något riktigt bra 
av det här, säger Daniel, 
som sedan tidigare äger 
drivmedelsanläggningen 
på samma plats.

en 16 maj fick 
bröderna Daniel 
och Simon Karls-
son nycklarna 

till fastigheten och om några 
månader väntar ett stort  
renoveringsarbete.

– Nu drar turistsäsongen 
igång så vi avvaktar med att 
göra några större renovering-
ar innan hösten, men då har 
vi mycket att ta tag i, säger 
Daniel.

Det som redan är gjort, 
och som var en av de bidra-
gande anledningarna till att 
bröderna faktiskt genomför-
de köpet, var omställningen 
av nytt värmesystem.

– Oljepannan är nu utbytt 
mot bergvärme, vilket känns 
bra. Vi har ett miljötänk vid 
vår mack – även om vi säljer 

både diesel och bensin – men 
vi erbjuder också laddning av 
elbilar, förklarar Daniel.

NÅGRA STÖRRE förändring-
ar kommer det alltså inte att 
bli i ett första skede, förutom 
att menyerna kommer att 
förändras.

– Vi kommer att sätta vår 
prägel på restaurangen, att 
servera bra mat och erbju-
da bra service är något som 
vi går in helhjärtat för, säger 
Daniel med ett leende.

– Jo, vi har även köpt in en 
ny glassbox. Vi kommer att 
börja sälja kulglass så fort det 
är möjligt.

Daniel och Simon  
pratar entusiastiskt vidare 
om planerna de har för Borg-
sjö strand och vilka möj-
ligheter de ser för anlägg-
ningen, som även inrymmer 
Naturum och turistbyrå.

– Jag tror att vi kan få till 
ett riktigt bra samarbete där, 
säger Daniel.

DE HAR ÄVEN planer på utö-
kad service till de lång- 
tradarchaufförer som  
frekvent stannar på den stora  
parkeringsytan som ligger i 
nära anslutning.

– Vi har många gånger 
fått frågan om det inte finns 
dusch eller vilorum att tillgå, 

så den biten ska vi ta tag i, sä-
ger Daniel.

Förutom att bröderna nu 
blir restaurangägare så får de 
också en camping på köpet.

– Campingen ligger otroligt 
vackert nere vid Borgsjöns 
strand, men även här har vi 
ett stort renoveringsarbete 
att göra med de stugor som 
finns. Men som sagt, det får 
bli när turistsäsongen lugnat 
ner sig, säger Daniel.

D

De tar över Träporten 
 

F A K T A

Missa inte!
 Predikstol (1771) och 

altaruppsats (1783) 
utförda av Johan Edler 
den äldre. 

 Innanför altarrundeln 
står en brudbänk i rött, 
guld och mörkbrunt. 

 Altartavlan "De vise 
männens besök i Betle-
hem" är signerad Holm, 
Stockholm 1794. 

 Den sexkantiga dop-
funten i furu med rika 
plattskärningar är date-
rad 1693 och tillverkad 
av Jöns Olofsson.

 Under läktaren sitter 
två träskulpturer som 
föreställer kyrkans 
skyddshelgon S:t Olof. 
Den större bär Håkon 
Gullesons signatur och 
den är utförd i början av 
1500-talet. 

1

Strömmens  
Gårdsmejeri 
strommens 

gardsmejeri.se

2

Söderins senap
facebook.com/ 
soderinssenap

3

Korv från  
Appelgrens  

Lantbruk i Kölsillre

3
L O K A L A 
S M A K E R

På sidorna framöver tipsar vi 
om matställen, boenden och 
aktiviteter!
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Det här kan  
du göra

I N O M H U S Ä V E N T Y R 

Boda Borg, Torpshammar 
www.bodaborg.se/torpsham-
mar
Klätterpark och äventyrsan-
läggning Camp MidAdventure, 
Torpshammar 
www.midadventure.com
Minigolf och boule  
Fränstaparken, Fränsta 
www.fransta.com
Ånge konsthall & bibliotek, 
Ånge www.ange.se
Kickis galleri, Hallsta 
www.kickijeschke.eu
Konst och musik  
Kulturbanken, Ånge 
www.kb20.se
Ateljé Mari Zidén, Ånge
www.mariziden.se
Hembygdsgårdarnas museum 
Fränsta, Borgsjö, Haverö 
www.visitljungandalen.com
Ateljé Mari Zidén, Ånge
www.mariziden.se
Slöjdmuseet, Borgsjö 
Slöjdmuseet på FB
Ånge zoologiska museeum, 
www.angezoologiskamuseum.
nu

350
möh

533
möh

498
möh

352
möh

465
möh

R A N K L E V E N S T O R K L A C K E N B E R G Å S E N G E T B E R G E T

S V E R I G E S 
G E O G R A F I S K A 

M I T T P U N K T

Upptäck fjällväxternas 
glöd, klättringen och 

utsikten. 
Vandring: ca 2 km  

Vad finns: vindskydd  
& grillplats.  

Var: 4 km från Borg-
sjö. GPS: 62.50794, 

15.96079

Utsikt värd sin vand-
ring Vandring ca 2km.
Vad finns: utkikstorn, 

vindskydd.  
Var: Borgsjö

GPS: 62.56256, 
15.97045

Är känt både för sin 
branta slalombacke 

och sin utsikt. Året om  
kan du köra bil  upp på 

toppen. 
GPS: 62.49930, 

16.08746

Kör på den Medel-
padska ”alpvägen” 

upp till toppen. Njut 
av utsikten, fika i det 

sommaröppna kaféet, 
ta en selfie och köp 

certifikat!
GPS: 62.38271, 16.31944

Upplev det vidunderli-
ga natur-reservatet.

Vandring: ca 2 km
Vad finns: En gammal 

brandbevakningsstuga.
Var: Vid Torrflonäs

GPS: 62.29145, 15.17984

Att Ljungarocken gör comeback får 
Takida att jubla lite extra. 

– Ja, för oss som arrangör, artist 
och besökare så är det verkligen allt 
man kan önska, säger Mattias Lars-
son, gitarrist i Takida. 

orona har stoppat det mesta 
som handlat som större  
publiksammankomster de 
senaste åren. Ljungarock-

en hade dessutom varit på paus sedan 
2015. Så när nu äntligen festivalen kan 
arrangeras igen räknar alla med härlig 
stämning. 

– Det är ett väldigt sug efter festivaler 
i stort, konstaterar Mattias, som alltså 
tillsammans med övriga i Takida star-
tade och arrangerade rockfestivalen i 
Ljungaverk. 

I sommar körs den 15–16 juli med  
artister som Sahara Hotnights, Stiftel-
sen, Hardcore Superstars och Nisse Hell-
berg. Och hemmabandet Takida förstås. 

– Vi gör inte lika mycket praktiskt med 
festivalen i år, vi känner att vi inte hin-
ner det. Första åren slet vi i veckor, och 
byggde allt och sedan var vi kvar sist och 
plockade skräp. Med Höga Kusten Nöje 
som medarrangör känns det som det 
kommer bli jättebra. säger Mattias. 

Och han och övriga Takidamedlem-
mar får mer tid att njuta av festivalen 
även som besökare.

– Ja, det känns bra. Sahara Hotnights 
är coola och Hardcore Superstars är  
alltid bra live, de har vi gjort många  
festivaler med, säger Mattias. 

Takida har redan inlett turnén i  
Europa och kommer alltså hem med flera 
album som inte har hörts live förut.

– Vi skulle ut på turné med vårt album 
förra album när corona kom. Så i stället 
för turné åkte vi i väg och skrev ett till 
album, frustrerade över att ej få ut att 
spela. 

Takida 
redo för 
Ljunga-
rocken

F A K T A

Ljungarocken
Festivalen Ljungarocken 
som grundades av ban-
det Takida arrangerades 
på hemmaplan i Ljunga-
verk 2011, 2013 och 2015. 
Därefter har festivalen 
legat i dvala. 2019 kunde 
Takida tillsammans 
med Höga Kusten Nöje 
presentera planerna att 
återuppliva festivalen 
sommaren 2020. Efter 
två coronasomrar blir 
det alltså nu av. 
Läs mer på  
ljungarocken.com

C

Efter en turné 
i Europa under 
försommaren  

ser Takida  
fram emot  

hemmaplan.
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S P A  &  R E L A X

Torpshammars herrgård
www.torpshammar.com
Saras bed & breakfast
www.sarasbnb.se
Hussborg herrgård
www.hussborg.com

U T E A K T I V I T E T E R

Multisportarena, Fränsta
www.fransta.com
18-håls golfbana, Ljungaverk  
www.hussborggk.se
Discgolf, Ånge &  
Torpshammar 
Stall Tirsta, Fränsta
www.stalltirsta.se
Viltskådning, Östavall
www.wildmedelpad.se
Paddla kanot
www.midadventure.com
www.ljungansnaturcamping.se
Ljungandalens cykeluthyrning 
Sinnenas konstpark, Ånge 
www.angecamping.com
Sveriges geografiska mitt-
punkt Ta en fika och en selfie 
mitt i Sverige!
www.munkbysjon.se
Upptäck Ljungandalsvägen
47 km vacker turistväg Stö-
de-Borgsjö, www.ljungandal-
svagen.se
Boda Borg, Torpshammar 
www.bodaborg.se/ 
torpshammar

Klätterpark och äventyrsan-
läggning Camp MidAdventure, 
Torpshammar 
www.midadventure.com
Minigolf och boule Fränsta-
parken, Fränsta 
www.fransta.com 
 

Berg du kan bestiga

Upptäck Ljungandalsvägen
47 km vacker turistväg Stö-
de-Borgsjö, www.ljungandal-
svagen.se
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Grön kunskap
Nu är nya utställningen på Naturum invigd. 

Stora som små kan här upptäcka naturen på 
ett annorlunda sätt. 

Lagom till sommaren öppnade Naturum Ånge por-
tarna med en ny utställning. Björnen och lodjuret 
finns kvar, samt många fåglar och små skogsdjur. 
Här finns en rad spännande saker för den vetgirige. 
Se älven Ljungan som löper över en hel vägg och läs 
om flodpärlmusslan och våtmarkerna. Eller vill du 
”prata med bävern” om vilken mat som den gillar? 
Här finns många interaktiva inslag som att känna 
på de vilda djurens tänder och kika in i en myrstack 
för att se vad som pågår. Vill du veta vilka produkter 
som skogen kan ge dig eller via en skärm uppleva en 
naturvårdsbränning? Eller hur du kan vara riktigt 
klimatsmart i vardagen? 
     Oavsett vad finns en rad spännande svar att få här. 
Turistbyrån ligger också i samma lokaler, liksom ett 
av fyra pilgrimscenter som finns längs S:t  
Olavsledens svenska del. 

Om Naturum ger mersmak för att ge dig ut själv  
i naturen har Turistbyrån full koll på vandringsleder 
eller berg att bestiga. Här finns tips för dig, oavsett 
om du har en timme eller flera dagar på dig för nya 
upptäckter.

T I P S !

Vill du veta 
mer?

Läs mer om alla aktiviteter:
ange.se/naturum

Eller facebook.com/ 
NaturumAnge

Här kan du bo
B & B ,  V A N D R A R H E M

Haverö hembygdsgård, Säter
www.hembygd.se/havero
Svendmans Rumsuthyrning, 
Ovansjö
www.svedmans.se 
Farmors B&B, Ovansjö 
www.farmorsiovansjo.word-
press.com 
Kristofera B&B, Ovansjö
www.kristofera.se
Pica Pica B&B, Ånge
galleripicapica@telia.com 
Ånge Camping, Ånge 
www.angecamping.com 
Saras B&B, Erikslund 

www.sarasbnb.se 
Mitt Musteri, Näset Borgsjö 
www.mittmusteri.se 
Borgsjö Hembygdsgård, 
Borgsjö
www.hembygd.se/ 
borgsjohembygdsforening 
Träporten, Borgsjö
www.traporten.se 
Pensionat Öyegården, Näset, 
Erikslund 
www.oyegarden.se
Täljegårdens hotell&stugor
Hussborg Herrgård,  
Ljungaverk
www.hussborg.com 
Vita Villan, Ljungaverk 
 

Boda Borg, Torpshammar
www.bodaborg.se/ 
torpshammar

S T U G B Y A R

Stensjöområdet
Stensjön jakt och fiskecamp 
på Fb
Ånge Camping, Ånge 
www.angecamping.com 
Träporten, Borgsjö
www.traporten.se 
Borgsjö hembygdsgård, Borg-
sjö 
www.hembygd.se/borgs-
johembygdsforening 
Täljegårdens hotell&stugor 
 

Camp Mid Adventure,  
Torpshammar 
www.midadventure.se 
Munkbysjöns stugby,  
Munkbysjön 
www.munkbysjon.se

H O T E L L 
Hotell Mittlandia och Hotell 
Ånge
www.mittlandia.se 
Hussborg Herrgård,  
Ljungaverk 
www.hussborg.com 
Torpshammars Herrgård, 
Torpshammar
www.torpshammar.com
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När talltoppen svajar 
och du står på den lilla 
träplatån, 15 meter ovanför 
marken, ökar pulsen och 
adrenalinet pumpar ut  
i blodet. Spännande hinder 
ska klaras av för att ta sig 
vidare till nästa station.

r ni på jakt efter 
fartfyllda äventyr 
och utmaning-
ar på hög höjd är 

Mid Adventure i Torpsham-
mar rätt ställe att besöka i 
sommar. Sedan 2019 har den 
välbesökta klätterparken  
genomgått en stor förvand-
ling.

Flera nya aktiviteter har 
tillkommit. Ny servering har 
byggts, nya hygienutrymmen 
likaså och en liten lekpark 
har tagit plats intill stranden. 
Sedan förra sommaren finns 
också en padelban.

Klätterbanorna, som finns 
från låg höjd till 15 meter upp 
i talltopparna, är i olika svå-
righetsgrad och har inför sä-
songen 2021 utökats med två 
nya banor. Banorna är tänkt 
att de ska passa från fem år 
och uppåt. 

Dessutom har parken sju 
ziplines i olika längd, den 
längsta går över hela tjärnen 
och är 350 meter lång.

När de öppnade man upp 
för drop-in i klätter- 
parken för ett par år sedan 
blev det en stor succé.

– Väldigt många nya gäster 
hittade till oss under somma-
ren och många passade även 
på att stanna någon natt, be-
rättar Gunilla Thornberg, vd 
Mid Adventure..

Äventyren på Mid Adven-
ture kan utövas på torra land 
eller i vattnet, i hög fart eller 
rogivande lugn, på hög höjd 

eller marknära. Hela familjen 
ska kunna hitta ett äventyr 
som passar.

– Man kan boka sitt besök 
på vår hemsida eller kom-
ma direkt hit för att klättra. 
Man löser ett klätterpass som 
räcker tre timmar, berättar 
Gunilla Thornberg. 

ÄR KLÄTTRING INTE din grej, 
så erbjuder Mid Adventure en 
rad andra aktiviteter för att 
få adrenalinet att pumpa. Åk 
vattenskidor eller ring efter 
båt i Ljungan, bilda lag och 
kör lasertag eller ta en runda 

på den utmanande discgolf-
banan.

– Vi har ju lugnare aktivi-
teter också, som exempelvis 
kajakpaddling och bastubad 
intill Ljungan. Nytt för i år är 
också att vi hyr ut sup-brädor, 
så kallad stå-padel, berättar 
Gunilla Thornberg.

Hela serveringsbyggnaden 
har också byggts om och för-
setts med en stor altan som 
vetter ut mot badstrand och 
klätterpark. Utbudet i serve-
ringen är också utökat med 
fler enklare lunchalternativ. 

Öka  
pulsen! 

Ä
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Här kan du fiska
F I S K E V A T T E N

Strömmande vatten:
Haverö strömmar, Harrån.
Kölsillre strömmar, Kölsillre.
Fiske från båt:
Borgsjön, Lövsjön, Rången
Put & take:
S. Åktjärn, Ljungaverk (förbo-
kas)
Fiske för barnfamiljer:
Borgsjön (vid Träporten)  
& Storåstjärn
Anpassat för  
funktionsnedsatta:
Fetttjärn, Sottjärn, Djupgröt-
vattnet
Flugfiske: 
Övre Gimån, Flytring, 
Hällsjön

H Ä R  F I N N S  F I S K E K O R T

Gulf, Fränsta, Eklid, Ånge, 
Frendo, Borgsjö, Macken i 
Östavall, Byboa, Byberget, 
Träffpunkten, Överturingen, 

F I S K E G U I D E R 

Patrik Fransson,  
076-114 22 75  
Gert Hörnell,  
070-554 06 90  
www.marrvikensfiske.se

F I S K E V Å R D S O M R Å D E N :

Stensjö kortfiskeområde
Haverö Fiskevårdsområde
Snöbergs FVO
Ånge FVO (Helvetesbrännans 
naturreservat)
Ö bys SFF
Harråns FVO
Borgsjö mellersta FVO
Tälje Näsets FVO (Torringen i 
Jämtgaveln)
Borgsjöbyns FVO (Övriga Jämt-
gavelns naturreservat)
Västanå-Östby FVO
Ljunga södra FVO
Ede – Boda FVO
Bjuråker-Norrbo FVO
Komsta Åse FVO
Skärvåns FVO
Roggåns FVO
Saxen-Munktorp FVO
Munkbysjöns FVO
Nedre Gimåns FVO
Gissjö FVO (fiske utan fiskekort 
tillåtet)
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I Ånge kommun finns gott 
om rofylld vildmarksnatur. 
Möjligheterna att vara 
med om ett roligt och 
spännande fiskeäventyr är 
stora.

irka 20 fiske-
vårdsområden 
med en mycket 
stor artrikedom 

finns att välja på – så sätt 
masken på kroken eller  
kasta ut din wobbler och 
vänta på att den fina öringen 
eller rödglänsande rödingen 
ska hugga.

Latmete, flugfiske, kastspö 
eller kanske trolling. Många 
är de sjöar, tjärnar och for-
sande vattendrag i Ånge 
kommun som bjuder på hög-
klassigt fiske. 

Arterna som du kan kroka 
upp är många, eller vad sägs 

om öring, röding, harr, gös, 
sik och självklart både ab-
borre och gädda. Det finns 
med andra ord något för alla 
typer av fiskare. 

Flera av fiskevårdsområ-
denas sjöar och tjärnar är 
också anpassade med bryg-
gor för funktionshindrade 
och utrustade med vind-
skydd, eldstäder och somliga 
även med dass. Enklare stu-
gor finns också att hyra vid 
några av fiskevårds- 
områdena.

Men, för att fiska behövs 
fiskekort och i listan till vän-
ster ser du inköpsställen och 
även namn på fiskeguider 
om du önskar bra tips och 
råd för ditt fiske. 

Så vad väntar du på? Låt 
sommarens fisketur den  
bästa fiskeupplevelsen! 

Våra vatten är 
fina fisken

Här kan du  
bo längs  
leden

D E L S T R Ä C K O R

Vi startar den 29 juni klockan 
8 i Selånger utanför Sunds-
vall och påbörjar vandringen 
västerut. Den 4 maj öppnar 
anmälan.

29/6

30/6

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7
6/7

7/7

8/7

9/7

10/7
11/7
12/7
13/7

14/7

15/7

16/7

17/7

18/7

19/7
20/7

21/7

22/7

23/7

24/7
25/7
26/7

27/7

Selånger – Matfors (17,5 
km)
Matfors – Stöde  
(26,5 km)
Stöde – Fränsta  
(27 km)
Fränsta – Borgsjö  
(17,5 km)
Borgsjö – Lombäcken 
(16 km)
Lombäcken – Bräcke
(25 km)
Bräcke – Gällö (27 km)
Gällö – Pilgrimstad
18 km
Pilgrimstad – Brunflo
(22,5 km)
Brunflo – Östersund
(15,5 km)
Östersund – Rödön
(19,5 km)
Rödön – Nälden (16 km)
Nälden – Alsen (20 km)
Alsen – Mörsil (26 km)
Mörsil – Hållands- 
gården (19 km)
Hållandsgården – Åre
(23 km)
Åre – Tännforsen
(22 km)
Tännforsen –  
Medstugan (23 km)
Medstugan –  
Skalstugan (10,5 km)
Skalstugan – Sul  
(21 km)
Sul – Vuku (27,5)
Vuku – Stiklestad 
(12 km)
Stiklestad – Munkeby 
(20 km)
Munkeby – Marka- 
bygda (20,5 km)
Markabygda – Borås 
(20 km)
Borås – Ersgard 19 km)
Ersgard – Folden (21 km)
Folden – Vikhammar 
(16 km)
Vikhammar–Trondheim 
(16 km)

Så vandrar du 
tillsammans

Tillsammans
längs 
S:t Olovsleden
Är du sugen på att vandra 
längs S:t Olavsleden i som-
mar men saknar någon att 
vandra med?

Då är tillsammans- 
vandringen något för dig. 

andringen är i 
sin helhet 58 mil, 
men du väljer 
själv hur långt 

eller kort du vill gå.  
Vandringen börjar klockan 
8.00 varje morgon och du an-
sluter på morgonen den dag 
du önskar börja vandra och 
avslutar när det passar dig. 

Det finns en vandrings-

kompis som har ansvar för 
varje dags vandring. Den här 
personen kan svara på frågor, 
berätta om platser vi passerar 
eller om S:t Olavsleden i sin 
helhet, men är ingen guide 
utan mer en kompis att hålla  
i handen. 

L Ä S  M E R !

Låter det intressant 
kan du läsa mer på 
stolavsleden.com/

sv/tillsamman-
svandring

C

V

Boda Borg, Torpshammar
www.bodaborg.se/torpsham-
mar  
Camp Mid Adventure, Torps-
hammar
www.midadventure.se 
Kapellet i Byn, Fränsta 
Vita Villan, Ljungaverk 
Hussborgs Herrgård,  
Ljungaverk
www.hussborg.com 
Ö 255, Ö
www.visitljungandalen.se 
Träporten Borgsjö 
www.traporten.se 
Borgsjö Hembygdsgård
www.hembygd.se/borgs-
johembygdsforening
Täljegårdens hotell&stugor, 
Tälje 
Lombäcksstugorna,  
Lombäcken 
Lokstallet B&B, Ljungaverk 

Pilgrimsleden från Sundsvall till Trondheim är en  
populär vandring. Vilken sträcka lockar dig?



S A M H Ä L L S I N F O R M AT I O N
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När du har löst korsordet och lyckats klura ut orden i de färgade fälten,
skicka då in dessa ord samt ditt namn till: tavling@ange.se
Bland alla inskickade rätta svar lottar vi ut tre produktpaket med Ångeanknytning.




